www.etnolog.org.ua

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ
ТА ЕТНОЛОГІЇ ім. М. Т. РИЛЬСЬКОГО

FE

Українська
славістична
фольклористика

IM

(XIX – початок XXI століття)
Енциклопедичний
словник

До XVII міжнародного з’їзду славістів
(Париж, 2023)

Київ
Видавництво ІМФЕ
2019

www.etnolog.org.ua

УДК 398(=161.2=16)"18/20"(038)
У 45

Головний редактор
академік Ганна Скрипник

FE

Редколегія
Лариса Вахніна (відповідальний редактор),
Софія Грица, Мирослава Карацуба (відповідальний секретар),
Оксана Микитенко, Леся Мушкетик, Тетяна Руда

IM

Українська славістична фольклористика (XIX – початок XXI століття).
Енциклопедичний словник / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ
ім. М. Т. Рильського. Київ : видавництво ІМФЕ, 2019. 300 с.
ISBN 978-966-02-9104-1

«Українська славістична фольклористика (ХІХ – початок ХХІ століття). Енциклопедичний
словник» – науково-інформаційне видання, де представлено постаті вітчизняних і зарубіжних
фольклористів-славістів, дослідників та популяризаторів слов’янських культур, основні
славістичні осередки. Розраховане на філологів-славістів, студентів вищих навчальних закладів
та шанувальників усної народної творчості.
Рекомендовано до друку вченою радою Інституту мистецтвознавства,
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
(протокол № 12 від 03 грудня 2019 р.)

ISBN 978-966-02-9104-1

© ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2019

www.etnolog.org.ua

ВІД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

лесса, І. Франко, В. Гнатюк, учені, пов’язані з
історією славістичних студій в ІМФЕ (М. Рильський, В. Юзвенко, Н. Шумада, М. Гайдай,
М. Кравцов), дослідники наступної генерації
(Л. Вахніна, Т. Руда, Л. Мушкетик, О. Микитенко, М. Карацуба), наймолодше покоління науковців. Значний внесок у розвиток української
славістичної фольклористики зробили і представники української діаспори, постаті яких
також репрезентовано у виданні (М. Мушинка,
Б. Медвідський, Н. Кононенко), і які нині також
підтримують тісні контакти з колегами з Украї
ни. Представлено також доробок україністів
та славістів з Хорватії, Польщі, Німеччини, Ізраїлю. Серед уміщених у Словнику персоналій
трапляються імена зарубіжних діячів, які тим
чи іншим чином пов’язані з Україною, це, до
прикладу, перекладачі уснопоетичних творів
або ж задіяні в міжнародних академічних проектах фольклористи, які тісно співпрацюють з
Україною (Л. Раденкович, Л. Маркс, А. Бжозовська-Крайка, В. Новак).
Видання містить доволі широке коло представлених персоналій, деякі з них загалом репрезентують інші терени знань чи культури,
це мовознавці, письменники чи композитори,
які цікавилися фольклором, збирали або вивчали його (І. Нечуй-Левицький, М. Гордійчук,
Я. Краль). Водночас поєднання у Словнику різних часових та географічних реалій дозволяє
розширити рамки наукових досліджень. Тому
тут ідеться також про основоположників славістичної фольклористики, які готували свої
праці на широкому слов’янському матеріалі
чи залучали його до своїх збірок (В. Караджич,
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В Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
(ІМФЕ) НАН України свого часу сформувалася
школа славістичної фольклористики, що здійс
нила низку серйозних напрацювань на даному
терені, серед них – узагальнюючого, енциклопедичного характеру. Назвімо лише кілька з
них: «Слов’янська фольклористика: Нариси
розвитку. Матеріали» (1988), «Художня культура західних і південних слов’ян (XIX – початок XX століття): Енциклопедичний словник»
(2006), «Українська фольклористична енциклопедія» (2019) та ін. Славістичні дослідження в
сучасній Україні позначені новими підходами
до власної культурної спадщини, свідченням
чого є участь української делегації в багатьох
славістичних форумах, зокрема, в ХVІ Міжнародному конгресі славістів (Белград, 2018 р.) та
міжнародне співробітництво ІМФЕ з науковцями різних країн.
Нове видання «Українська славістична
фольклористика (ХІХ – початок ХХІ століття):
Енциклопедичний словник» підготовлене відділом української та зарубіжної фольклористики ІМФЕ згідно з розробленою авторським
колективом концепцією: дати широку панорамну картину розвою і сучасного стану української славістичної фольклористики в міжнародному дискурсі. Таким чином, у Словнику
репрезентовано сильветки фольклористів, які
досліджували слов’янський фольклор та сприяли розвитку наукових взаємин, передусім це
славісти-фольклористи з України, які зробили
помітний внесок у цю ділянку науки. Серед
них такі відомі науковці минулого, як Ф. Ко-
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й типологічні збіги. Прикметною і важливою
рисою Словника є його чітко виражений міждисциплінарний характер.
Енциклопедичний словник може бути рекомендований для використання славістичним
осередкам та центрам України, зокрема, кафедрам слов’янської філології та фольклористики
при вивченні курсів зі слов’янського фольклору і т. п. Представлені персоналії українських і
зарубіжних фольклористів-славістів, коло зацікавлень яких було пов’язане з українським
фольклором чи Україною загалом, дадуть змогу
продемонструвати широкий спектр зацікавлення слов’янськими культурами. Безсумнівно,
Словник стане джерелом різноманітної інформації з даної галузі науки і культури для широкого кола читачів, як в Україні, так і за кордоном.
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П. Шафарик). До видання ввійшли відомості
про славістичні осередки, інституції, організації, а також періодичні видання (часописи,
збірники тощо). Матеріал подано за словниковим принципом у вигляді окремих гасел, що
містять основні відомості, друковані та архівні
джерела про певну особистість чи установу, часопис тощо. На початку праці вміщено Список
умовних скорочень.
Пропоноване видання характеризується
комплексним підходом у висвітленні проблематики української славістичної фольклористики, зумовленим багатогранністю самого феномену духовної культури слов’ян і відповідає
сучасним вимогам науки, адже фундаментальні
дослідження окремих явищ духовної культури
дозволяють виявити загальні закономірності
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Список скорочень

окр. – округа
пов. – повіт
р. н. – рік народження
р-н – район
С., с. – сторінка
смт – селище міського типу
ст. – століття
т. зв. – так званий (-а, -е, -і)
х. – хутір

FE

Список скорочень і абревіатур
арк. – аркуш
вип. – випуск
губ. – губернія
ім. – імені
ін. – інші
м. – місто
обл. – область
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АНФРФ ІМФЕ – Архівні наукові фонди рукописів
і фонозаписів Інституту мистецтвознавства,
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Вісник ОКК – «Вісник Одеської комісії краєзнавства при ВУАН», видання
ВУАН – Всеукраїнська академія наук
ДМ – «Днепровская молва», газета
ДнХв – «Дніпрові хвилі», журнал

ЕВ – «Етнографічний вісник, журнал
ЕЗ – «Етнографічний збірник», серійне видання
Наукового товариства імені Шевченка
ЕІУ – Енциклопедія історії України
ЕК ВУАН – Етнографічна комісія при ВУАН
ЕкатерГВ – «Екатеринославские губернские ведомости», газета
ЕкатерЕВ – «Екатеринославские епархиальные ведомости», журнал
ЕСУ – Енциклопедія сучасної України
ЕУ – Енциклопедія українознавства
ЕЮЛ – «Екатеринославский юбилейный листок»,
періодичне видання до столітнього ювілею
м. Катеринослава

ЖМНП – «Журнал министерства народного просвещения»
ЖС – «Живая старина», журнал
ЗНТШ – «Записки наукового товариства імені Шевченка», часопис
ЗНУ – Запорізький національний університет
ИВ – «Исторический вестник», журнал
ІМФЕ НАНУ – Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії / Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України
ІН – Інститут народознавства НАН України
(м. Львів)
ІНО – Інститут народної освіти
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
КДПУ ім. В. Винниченка – Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка
КНУ ім. Тараса Шевченка – Київський національний університет імені Тараса Шевченка
5
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КС – «Киевская старина», часопис
КСУТ – Культурна спілка українських трудящих
КубОблВед – «Кубанские областные ведомости»,
газета
КУЛ – Католицький університет м. Любліна (Польща)
ЛЕУАК – «Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии», друкований орган Катеринославської губернської вченої архівної комісії
(1904–1915, вип. 1–10)
ЛНВ – «Літературно-науковий вісник», часопис
ЛНУ – Львівський національний університет імені
Івана Франка

РГТ – Російське географічне товариство
РФ – Російська Федерація
СіЧ – «Слово і час», журнал
СЭ – «Советская этнография», журнал
УжНУ – Ужгородський національний університет
УІЖ – «Український історичний журнал»
УЛЕ – Українська літературна енциклопедія
УМЕ – Українська музична енциклопедія
УМКС – Університет імені Кюрі-Склодовської
(м. Люблін, Польща)
УНЗ – «Український науковий збірник»
УРЕ – Українська радянська енциклопедія
УСКТ – Українське суспільно-культурне товариство в м. Любліні (Польща)
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МАВСК – Міжнародна асоціація вивчення
слов’янських культур
МАУ – Міжнародна асоціація україністів
МіФ – «Міфологія і фольклор», журнал
МУЕ – «Матеріали до української етнології», журнал
МУКС – Музей української культури у Свиднику
(Словацька Республіка)

ПАН – Польська академія наук
ПНТ – Польське народознавче товариство

ХІФТ – Харківське історико-філологічне товариство
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НБУВ – Національна бібліотека України імені
В. І. Вернадського
НЗ – «Народознавчі зошити», часопис
НЗ МУКС – «Наукові записки Музею української
культури у Свиднику», часопис
НІФІ – Ніжинський історико-філологічний інститут
НТЕ – «Народна творчість та етнографія» / «Народна творчість та етнологія», журнал
НТШ – Наукове товариство імені Шевченка
НЮЛ – Ніжинський юридичний ліцей князя Безбородька
ОКК – Одеська комісія краєзнавства при ВУАН
ОЛИКО – Общество любителей изучения Кубанской области

ЦГАЛИ – Центральный государственный архив
литературы и искусства (Москва, РФ)
ЧНУ – Черкаський національний університет
ім. Богдана Хмельницького
ЭО – «Этнографическое обозрение», журнал
ЮЗОИРГО – Юго-Западный отдел Императорского русского географического общества
ZWAK – «Zbiór wiadomości do antropologii krajowej»,
періодичне видання (м. Краків, Польща)
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ського товариства дослідників української історії, письменства та мови,
1929. Т. 2; Народный лубок второй
половины ХІХ века и современность.
Ленинград, 1929 (у спів.).
Літ.: Гнатюк В. [Відгук на нарис
І. Абрамова «По волынским захолустьям»]. ЗНТШ, 1907. Т. 79; Ступак Ю. П. Українські народні пісні
з українського пісенника ХVIII ст.
НТЕ, 1959. № 3; Кравців Б. Розгром
українського
літературознавства
1917–1937 рр. Реєстр знищених і репресованих. ЗНТШ. Париж ; Чикаго,
1962. Т. 178. С. 242; Терлецький В. В.
Дослідницька діяльність І. С. Абрамова. НТЕ, 1974. № 5. С. 98–99.
Галина Довженок

АДРІАНОВА-ПЕРЕТЦ
Варвара Павлівна
(30.04(12.05).1888, м. Ніжин,
Чернігівської губ., тепер Чернігівська обл. – 16.10.1972, м. Москва) – фольклорист, медієвіст,
педагог. З 1921 викладала історію давньоруської літератури й
фольклористику в Державному інституті мистецтв (Ленінград), 1947–1954 – завідувачка
сектором давньоруської літератури Пушкінського дому, членкореспондент АН УРСР (1926),
член-кореспондент АН СРСР,
заслужений діяч науки (1959).
Роботи А.‑П. відіграють визначну роль у становленні нового
підходу до проблеми взаємовпливів слов’янської літератури та
фольклору, основна увага зосереджена на світоглядних взаємовідношеннях цих типів вербальної творчості й доказах їхнього
тісного взаємозв’язку. А.‑П. належить значна організаційна й наукова роль у виданні колективних
праць («Русское народное поэтическое творчество» (1953–1955),
«История русской литературы»
(1941–1956), «Библиография работ по древнерусской литературе» (1957; 1978). Протягом наукового життя, А.‑П. продовжувала
ті академічні традиції, що були закладені київською школою В. Перетца, вони знайшли втілення в
працях учнів (А.‑П., Д. Ліхачов).
Народилася у сім’ї директора гімназії. Освіту здобула в київських
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АБРАМОВ
Іван Спиридонович
(20.06.1874, м. Вороніж Чернігівської губ. – 3.05.1964, м. Шостка
Сумської обл.) – фольклорист,
краєзнавець, педагог. Навчався
в сільськогосподарській школі в
м. Воздвиженську. Вчителював у
с. Студенок Глухівського пов. Закінчив Глухівський учительський
інститут. Учителював у різних
містах і селах. Співпрацював із
журналами «Народный учитель»,
«Неделя». Звертаючись у своїх
публікаціях до постаті К. Ушинського, наголошував на етнографічних елементах у нарисах
педагога. У цей же час сам почав
записувати фольклор і збирати
етнографічні матеріали, які публікував на сторінках часопису
«Киевская старина». Не полишаючи учительської праці, закінчив
Археологічний інститут у Петербурзі. Під час канікул брав участь
у фольклорно-етнографічних експедиціях на Волинь, Кубань, Курщину, Білорусь, наслідком яких
стала низка публікацій, зокрема
в журналі «Живая старина». Його
власні спостереження у містечку
Вороніж послужили матеріалом
до праці «Черниговские малороссы». Принципи дослідницької
і збирацької роботи, яких І. Абрамов дотримувався й надалі, виявилися вже в цій праці – одному з
перших у тогочасній фольклористиці фольклорно-етнографічних
монографічних досліджень одного села з історичною довідкою про село, інформацією про
побут і матеріальну культуру
мешканців, точними фіксаціями
фольклорного матеріалу. Влас-

ні міркування А. висловив щодо
характеру процесів, які відбуваються в традиційній культурі
краю і пов’язані з територіальною
близькістю й контактами з росіянами й білорусами. 1914 його
обрали дійсним членом Російського географічного товариства.
Нагороджений срібною медаллю
РГТ. Тривалий час працював у
Центральному бюро краєзнавства у Ленінграді та ін. установах,
які вивчали народну творчість.
Був членом Ленінградського товариства дослідників української
історії, письменства та мови. Колекціонував, а згодом передав до
архівів і музеїв давньоруські писемні пам’ятки, рідкісні видання
книжок, народні малюнки. Свої
принципи й методичні поради
щодо збирання фольк
лорноетнографічних матеріа
лів оприлюднив у додатку до книги «Под
родным солнцем» (1914), у праці
(у співавторстві) «Познание местного края». Чимало фольклорних
матеріалів А. передав до Державного літературного музею у Москві. Віднайшов збірку фольклорних записів С. Руданського «Копа
пісень» та рукописний пісенник
середини ХVІІІ ст., українські пісні з якого опублікував. В останні
роки життя мешкав у м. Шостка
Сумської обл., публікував статті у
місцевих виданнях.

Праці: Царь Максимилиан. Святочная комедия. Известия Отделения русского языка и словесности
Российской Академии наук, 1904. Т. 9.
С. 266–298; Черниговские малороссы.
Быт и песни населения Глуховского уезда (Этнографический очерк).
Санкт-Петербург, 1905; О колядках и
щедривках в Черниговской губернии.
Киевская старина, 1906. Кн. 1; По волынским захолустьям. Живая старина, 1906; Волынская сказка о жадном попе и бедном Кирике. Живая
старина, 1908; Украинский элемент
в воспитании Ушинского. Народный
учитель, 1909. № 11‑12; Под родным
солнцем. Санкт-Петербург, 1914; Літописний Вороніж на Чернігівщині.
Збірник на пошану акад. Д. Й. Багалія.
Київ, 1927; Про джерела етнографічного матеріалу в книзі І. Г. Кулжинського «Малороссийская деревня»
1927 р. Науковий збірник Ленінград-
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сійського, південнослов’янського
фольк
лору та давньої літератури, а також досліджувала місце
й функції біблійних афоризмів,
алюзій, мотивів у фольклорі та літературі. У своїй першій науковій
роботі А.‑П. розглядала історію
агіографічної повісті про святого
Олексія, зверталася до українських, білоруських, російських,
польських фольклорних і літературних обробок цього сюжету,
а також його засвоєння народним
і аматорським театральним та образотворчим мистецтвом (народним і професійним) слов’янських
народів. На початку ХХ ст.
А.‑П. зосередилася на вивченні
східнослов’янської паломницької
літератури, зокрема таких жанрів, як «хоженія у святу землю».
А.‑П. показала, що у «хоженіях»
містяться численні фольклорні
та етнографічні спостереження
авторів, зроблені під час паломницьких мандрів. Цю малорозроблену гуманітаристикою тему
А.‑П. вивчала протягом 50 років
(1913–1961), підготувала до видання роботи про Данила-ігумена, Арсенія Селунського, Варлаама Ліницького, Іпполіта Вишенського, Василія Гагару, Данила
Корсунського. Низку робіт А.‑П.
присвятила вивченню пам’ятки
давньоруської літератури «Слово
о полку Ігоревім» на тлі загальнокультурної спадщини Київської
Русі. У наукових дослідженнях
притримувалася комплексного
підходу до вивчення словесної
спадщини всіх слов’ян, залучаючи не тільки фольклористичні,
а й літературознавчі, мовознавчі,
мистецтвознавчі методи аналізу
в історико-культурному аспекті.
Проблему взаємостосунків між
літературою та фольклором в ХІ–
ХVII cт. розглядала як проблему
складних взаємин двох світоглядних систем, різних художніх методів, за допомогою яких описується і опановується оточуючий
світ: вони то збігаються до повного синкретичного злиття, то розходяться як принципово непримиренні. А.‑П. наголошувала на

потребі вивчати не тільки збіги,
але також і принципові відмінності в сприйнятті, описі та відтворенні реалій, фактів дійсності
як в усній, так і в писемній творчості. Нова методологія і методика дослідження взаємостосунків
між усною і писемною творчістю,
між фольк
лором і літературою
дозволила А.‑П. побачити у давньому письменстві Київської Русі
ту основу, на яку може опертися
реконструкція діахронічного розвитку фольклору, а також використати давні пам’ятки як цінне
джерело для вивчення жанрових
змін у системі фольклору, видозмін сюжетного репертуару, історичної поетики народнопоетичних творів. Цій темі присвячені
роботи А.‑П.: «Древнерусская
литература и фольклор (К постановке проблемы)» (1949), «Слово
о полку Игореве» и устная народная поэзия» (1950), «Историческая литература ХІ – начала
ХV в. и народная поэзия» (1951),
«Исторические повести ХVII века
и устное народное творчество»
(1953). У колі інтересів А.‑П. –
важливі питання казкового епосу
слов’янських народів; в українській науковій періодиці опубліковано її дослідження українських народних прислів’їв і казок
(1920–1930).
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навчальних закладах: 1905 закінчила київську гімназію, 1910 – історико-філологічний факультет
Київських вищих жіночих курсів, склала екстерном екзамени
за курс історико-філологічного
факультету Київського університету імені св. Володимира (1912),
магістерські екзамени (1914) і
залишена при університеті для
підготовки до професорського
звання. У 1914 переїхала до Петрограда для роботи в рукописних відділах Бібліотеки академії наук і Публічної бібліотеки.
А.‑П. – одна із засновників Семінарію російської філології (по
суті, східнослов’янської) (1907),
під керівництвом професора
Київського університету Володимира Перетца. Підготувала
магістерську дисертацію «Житие
Алексея человека Божия в древней русской литературе и народной словесности» (1917), яка
була удостоєна Великої Ломоносовської премії (1917). 1917 А.‑П.
обрано екстраординарним професором кафедри російської літератури в Петроградському педагогічному інституті. 1921–1930
А.‑П. – дійсний член Державного
інституту історії мистецтва, очолювала відділ фольклористики.
1924–1927 – науковий співробітник Слов’янського відділення Бібліотеки АН СРСР. У 1926 А.‑П.
обрано член-кореспондентом
Української Академії наук. А.‑П. –
багаторічний співробітник ленінградського Пушкінського
дому, де активно продовжувала
вивчати взаємозв’язки між давньою літературою і фольклором східнослов’янських народів.
1945 її обрано членом-кореспондентом АН СРСР. 1950–1951 – виконувала обов’язки завідувачки
сектору фольклору, заступник
директора Інституту російської
літератури. А.‑П. як вчений сформувалася у дорадянський період,
у фольклористиці протягом свого наукового життя втілювала
спадковість академічної й університетської науки в галузі вивчення історії українського, ро8

Праці: Житие Алексея человека
Божия в древней русской литературе
и народной словесности». Петроград,
1917; Полтавські прислів’я в записах
1850-х років. ЕВ. 1926. № 3. С. 148–153;
Казки про Лисицю-сповідницю. ЕВ.
1932. Кн. 10. С. 25–45; Древнерусская
литература и фольклор (К постановке проблемы). Ленинград, 1949; Древнерусская литература и фольклор.
Москва, 1974. 174 с.
Літ.: Дробленкова Н. Ф. Список
печатных трудов члена-корреспондента АН СССР В. П. АдриановойПеретц за 1957–1968 гг. Труды отдела древнерусской литературы, 1969.
Т. 24. С. 15–20; Лихачев Д. С. История
древней русской литературы в трудах В. П. Адриановой-Перетц. Труды
отдела древнерусской литературы,
1969. Т. 24. С. 5–14; Крекотень В. Видатна дослідниця письменства і усної
творчості. НТЕ. 1972. № 5. С. 70–74;
Адрианова О. Н., Адрианова Л. Н.
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Воспоминания о Варваре Павловне
Адриановой-Перетц. Труды отдела древнерусской литертуры. 1992.
Т. 45. С. 9–11; Дробленкова Н. Ф.
Адрианова-Перетц Варвара Павловна. Энциклопедия «Слова о полку
Игореве» : в 5 т. Санкт-Петербург,
1995. Т. 1. А–В, 1995. С. 38–40.
Олена Чебанюк

Lazarević Di Đakomo); Venecija
i slovenske knjiћevnosti : zbornik
radova, Beograd, 2011 (співред.
Persida Lazarević Di Đakomo);
Бартмињски Јежи. Језик, слика,
свет : етнолингвистичке студије,
Београд, 2011; Тело у словенској
футурофантастици, Београд,
2011; «Слов’янська фантастика. Збірник наукових праць»,
Київ, 2012; Ciało w futurofantastyce sіowiaсskiej, Krakόw, 2013
(співред. Wacław Walecki); «Київ і
слов’янські літератури. Збірник»,
Київ, 2013.

Праці: Изабрана дела. Београд,
1988 (спів. И. Срдановић); Новак Килибарда – научник, књижевник. Бар,
2000. 437 с.; Прилози проучавању
фолклора балканских Словена. Бео
град, 2004. 311 с.; Короткий українсько-сербський словник сполучуваності слів. Навчальний словник.
Київ, 2005. 126 с. (спів. Ю. Білоног);
Славистичка истраживања. Београд,
2007. 298 с.; Футурославија. Студије
о словенској научној фантастици.
Београд, 2008. 102 с. (ред. З. Стефанович); Футурославија. Студије о
словенској научној фантастици. Бео
град, 2009, 200 с. (ред. З. Стефанович); Футурославія. Літературознавчі
огляди про футурофантастику. Київ,
2010. 172 с.; Славістичні дослідження:
фольклористичні, літературознавчі,
мовознавчі. Київ, 2010. 307 с.; Демони і боги у слов’янських літературах. Київ, 2011. 184 с.; Еротославија :
преображења Ероса у словенским
књижевностима. Београд, 2013. 415 c.
Літ.: Стеблина-Рудякова Л. Сербістика в Київському університеті
імені Тараса Шевченка. Українськосербський збірник «Украс», 2010.
Вип. 1(4). С. 219–221; Биобиблиографски речник МСЦ : Научни
сас
та
нак слависта у Вукове дане
1–30 : учесници / [израда речника
З. Бојовић, Д. Мршевић-Радовић,
С. Самарџија]. Београд, 2005. C. 9.
Оксана Микитенко
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АЙДАЧИЧ (АЈДАЧИЋ),
Деян (Дејан)
(22.01.1959, м. Белград) – сербський філолог, етнолінгвіст, літературознавець, фольклорист ,
доктор філологічних наук. Докторську дисертацію «Світ демонів
у літературі сербського романтизму» захистив 2000. Працював
в Університетській бібліотеці в
Белграді до 2003. Викладав у Київському славістичному університеті (2001–2007). Упродовж 2003–
2013 працював лектором-доцентом, а з 2014 на посаді професора
сербської літератури в Інституті
філології КНУ імені Тараса Шевченка. Читав лекції з фольклористики та історії літератури південних слов’ян у Велико-Тирново
(Болгарія), Варшаві, Лодзі, Ґданську, Любліні, Пескарі. Коло наукових інтересів: фольклор балканських слов’ян, сербська література та слов’янські літератури, етнолінгвістика. Публікував тексти
сербською, англійською, болгарською, італійською, українською,
польською та російською мовами.
У його науковому доробку понад
220 публікацій з різних наукових
тем: дослідження лексичної стилізації сербських народних пісень
в українських перекладах, спеціалізації святих у фольклорі православних слов’ян, кольори у народній поезії, клятви у контексті
жанрів усної народної творчості,
образи демонів у слов’янських
літературах, антиутопії у літературі слов’ян, чимало літературно-критичних статей, зокрема
про слов’янську фантастику,
особливості творчості окремих
письменників тощо. Засновник
та головний редактор фольклористичного та етнолінгвістичного журналу «Кодови словенских

култура» («Коди слов’янських
культур»). Засновник та головний
редактор українсько-сербського збірника «Украс». Керівник
«Проекту Растко» (електронна
бібліотека сербської культури
в Інтернеті та мережа культурних проектів), «Проекту Растко
Україна» (електронна бібліотека
українсько-сербських культурних зв’язків в Інтернеті). Організатор та співорганізатор заходів
та днів української культури в
Сербії за участю українських гостей і днів сербської культури в
Києві. Неодноразово брав участь
у Міжнародних з’їздах славістів,
численних наукових конференціях в Україні та за кордоном. А. –
редактор збірників: The Magical
and Aesthetic in the Folklore of Balkan Slavs, Belgrade, 1994; Фотографије Војислава М. Јовановића,
Београд, 1997 (співред. Миланка
Тодић); Килибарда Новак. Епска
мјера историје, Подгорица, 1998;
Килибарда Новак. Усмена књижевност пред читаоцем, Подгорица, 1998; Килибарда Новак. Усмена књижевност у служби писане,
Ријека Црнојевића, 1998; Антиутопије у словенским књижевностима, Београд, 1999; Erotsko
u folkloru Slovena, Beograd, 2000;
Чудо у словенским културама, Београд, 2000; Јовановић, Војислав.
Зборник радова о народној књижевности, Београд, 2001. (співред.
Илија Николић); Рјабчук Микола. Од Малорусије до Украјине,
Београд, 2003; Новітня сербська
драматургія, Київ, 2006; Apokryfy i legendy starotestamentowe
Sіowian poіudniowych, Kraków,
2006. (співред. Georgi Minczew,
Maіgorzata Skowronek); Словенска научна фантастика, Београд,
2007 (співред. Бојан Јовић); Suvin
Darko. Naučna fantastika, spoznaja,
sloboda, Beograd, 2009; О делу
Драгослава Михаиловића, Врање,
2009. (співред. Зоран Момчиловић); Jakobsen Per. Južnoslovenske
teme, Beograd, 2010. (співред. Persida Lazareviж Di Рakomo); U čast
Pera Jakobsena: Zbornik radova,
Beograd, 2010 (співред. Persida
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Марк Костянтинович
(06.12.1888, м. Ірк у тськ –
24.11.1954, м. Ленінград, нині
Санкт-Петербург) – російський
фольклорист, літературознавець
і етнограф. 1913 закінчив історико-філологічний факультет Петербурзького університету. З 1930
9
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Ф. Колесси «Обнова української
етнографії й фольклористики на
Західних областях УРСР. Листування Ф. Колесси й М. Азадовського» (упорядник І. Коваль-Фучило) (2011).

Праці: Обзор библиографии Сибири. Томск, 1920. 46 с.; Ленские
причитания. Чита, 1922. 128 с.; Неизвестный поэт-сибиряк (Е. Милькеев).
Чита, 1922; Сказки Верхнеленского
края. Иркутск, 1925. Т. 1; Литература
и фольклор: Очерки и этюды. Ленинград, 1938. 297 с.; Очерки истории и
культуры в Сибири. Иркутск, 1947.
Вып. 1. 105 с.; Русские сказки в Карелии. Петрозаводск, 1947. 246 с.; Статьи о литературе и фольклоре. Москва ; Ленинград, 1960. 459 с.; История русской фольклористики : в 2 т.
Москва, 1958, 1963; Колесса Ф. Обнова української етнографії й фольклористики на Західних областях УРСР.
Листування Ф. Колесси й М. Азадовського / упорядк., підгот. тексту,
передм., комент., додатки, покажчик
І. Коваль-Фучило. Київ, 2011. 239 с.
Ірина Коваль-Фучило, Йосип Федас

диром відділу. 1946 вступив на
історичний факультет Ленінградського державного університету,
який закінчив з відзнакою. 1958
здобув ступінь кандидата філологічних наук, захистивши дисертацію «Новгородское летописание
XVII века». 1960 за цією темою
опублікував свою першу монографію. 1963 брав участь в обговоренні концепції О. Зіміна про час
написання «Слова о полку Ігоревім», визнав обґрунтованим його
висновки про зв’язок «Задонщини» зі «Словом…». 1984 в Києві
захистив дисертацію «Историзм
былин и специфика фольклора»,
здобувши ступінь доктора філологічних наук. Після закінчення
навчання в Ленінградському державному університеті працював
в Інституті російської літератури
РАН у Санкт-Петербурзі, у якому з часом став провідним науковим співробітником, з 2001
професором кафедри історії та
археології Росії Новгородського
університету, де викладав курс
«Джерелознавство». У СанктПетербурзькому державному університеті вів спецкурс «Північноросійський фольклор як історичне джерело». Основний об’єкт
досліджень А. – давні літописи і
російський народний епос. А. вивчав проблеми відображення історичної дійсності в епосі. Питання
історизму фольклору, до розгляду
якого долучився й А., було одним
з найдискусійніших в науці радянського часу. А. (схожі погляди
обстоювали Б. Рибаков, В. Анікін,
М. Плісецький) вважав, що усна
історія є таким же важливим та
цінним історичним джерелом,
як і писемна, а тексти фольклору містять пряму безпосередню
інформацію про ті чи інші конкретні історичні події. В українській фольклористиці опоненти
цієї позиції О. Бріцина, Т. Шевчук,
В. Балушок. А. визначав фольклор
як мистецтво історичної пам’яті,
що дає змогу реконструювати не
лише зміст, а й текст. Саме збереження твору тільки в пам’яті, за
твердженням А., є безперечною

FE

працював у Ленінграді в Інституті
історії мистецтв, згодом керував
фольклорним сектором Інституту
російської літератури АН СРСР
(Пушкінський Дім). Викладав у
Томському та Іркутському університетах, редактор альманаху
«Сибирская живая старина». Засновник кафедри фольклору в
Ленінградському університеті,
ініціатор відкриття Відділу фольклору в Академії наук. Під час
«боротьби з космополітизмом»
(1948–1949) А. вигнали з університету й Пушкінського Дому, відлучили від створеної ним кафедри
російського фольклору та занять
фольклористикою. Досліджував
фольклор і етнографію російських
старожилів Сибіру. Провідна тема
досліджень – проблеми усної
словесності. Результат багатолітньої праці – «История русской
фольклористики» у 2 т. (Москва,
1958, 1963); вийшла друком після
смерті автора. Записував і вивчав
радянський фольклор («Бесіди
збирача», «Фронтовий фольклор»
та ін.). Азадовському належить
розлогий огляд української фольклористики в «Истории русской
фольклористики» (т. І, с. 255–288).
Показово, що назву цього розділу
«Ранние украинские изу
чения и
связи русской науки о фольклоре
с фольк
лористикой славянских
стран» не винесено в загальний
зміст книжки, яка поділена на
глави. Глава із зазначеним розділом має назву «Фольклористика
в последекабристский период».
Зі змісту: «Фольклористика в последекабристский период. Ранние
украинские изучения и связи русской науки о фольклоре с фольклористикой славянских стран»;
«Фольклористика в трудах молодой филологической школы»;
розділ про О. Потебню; «Собирание фольклора во второй пол.
ХІХ – в нач. ХХ века»; «“Исторические песни малорусского народа”
В. Антоновича и М. Драгоманова»; «Украинская фольклористика
в 70‑х гг. ХХ ст.». Наукові контакти А. з українськими фольклористами частково розкрито в книзі

IM

АЗБЄЛЄВ
Сергій Миколайович
(17.04.1926, м. Ленінград,Росія –
25.12.2017, м. Санкт-Петербург,
Росія) – філолог, фольклорист, історик. Автор понад 400 праць з
історії, джерело
знавства, фольк
лористики, присвячених переважно Київській Русі. Доктор
філолог. наук, професор, провід.
наук. співробітник Інституту російської літератури, професор
Новгордського державного університету ім. Ярослава Мудрого.
Член багатьох російських і міжнародних наукових спільнот, зокрема, Комісії з фольклористики при
Міжнародному комітеті славістів,
Російської генеалогічної спільноти. Був членом редакційної ради
наукового журналу «Проблемы
филологии: язык и литература»,
редакційної колегії Міжнародного
наукового журналу «Исторический формат» та альманаху «Русское поле». 17-річним (1941) А. пішов на війну. Воював на Ленінградському фронті, брав участь у
боях на Карельському перешийку
у складі 36-ї стрілкової дивізії,
згодом був призначений коман-

10

www.etnolog.org.ua

АНДРЕЄВ

Грозному царю Ивану Васильевичу» (1996).

Праці: Буслаев Ф. И. Народный
эпос и мифология / сост. С. Азбелев.
Москва, 2003. 400 с.; Историзм былин
и специфика фольклора. Ленинград,
1982. 327 с.; Критерии исследовательского отграничения фольклора от
смежных областей народной культуры (статья). Славянские литературы, культура и фольклор славянских
народов. XII Международный съезд
славистов (Краков, 1998). Москва,
1998. С. 370–381; Куликовская победа в народной памяти: Литературные памятники Куликовского цикла
и фольклорная традиция. СанктПетербург, 2011. 312 с.; Летописание
Великого Новгорода : Летописи XI–
XVII веков как памятники культуры и как исторические источники.
Москва, 2016. 280 с.; Новгородские
летописи ХVІІ века. Новгород, 1960.
296 с.; Фольклор Русского Устья / АН
СССР. Ин-т рус. лит.; Сиб. отд. Якут.
фил. Ин-т яз., лит. и истории; отв.
ред. С. Н. Азбелев, Н. А. Мещерский.
Ленинград, 1986. 382 с.; Устная история Великого Новгорода: Очерки
ІХ–ХVII столетий. Великий Новгород, 2006. 307 с.; Устная история в памятниках Новгорода и Новгородской
земли. Санкт-Петербург, 2007. 296 с.
Літ.: Азбелев Сергей Николаевич.
Российские фольклористы: Справочник. Москва, 1994. С. 8–9; Бріцина О.
20 сторіччя в усній історії українців
(нотатки до питання про історизм
фольклору). У пошуках власного голосу: усна історія як теорія, метод
та джерело. Харків, 2010. С. 135–144;
Бріцина О. Українська усна традиційна проза: Питання текстології
та виконавства. Київ, 2006. 400 с.;
Конявская Е. Памяти С. Н. Азбелева (17.04.1926–25.12.2017). Древняя
Русь. Вопросы медиевистики. 2018.
№ 1(71). С. 150; Костюхин Е. Русский фольклор. Материалы и исследования. Санкт-Петербург, 1996.
Том XXIX. 302 с.; Международный
научный журнал «Исторический
формат». 2016. № 1. 343 с.; Международный научный журнал «Исторический формат». 2017. № 3–4. 326 с.;
Шевчук Т. Чи були герої зрадниками,
або Ще раз про проблему історизму
фольклору. Фольклористичні етюди.
Біла Церква. 2017. С. 138–152.
Ярина Ставицька

нінград, тепер Санкт-Петербург,
РФ) – російський та український
фольклорист, літературознавець,
педагог. Учень В. Андерсона. Закінчив Казанський університет
(1918). За методологією фінської
школи на основі покажчика А.
Аарне створив покажчик казкових сюжетів російської казки, що
містить і український матеріал
(1929), та рукописний покажчик сюжетів українських казок
(автограф зберігається в Архіві
Тбіліського державного літературного музею ім. Георгія Леонідзе), матеріали якого увійшли
до української частини «Порівняльного покажчика сюжетів:
Східнослов’янська казка» (1979),
а також згодом були опубліковані
окремим виданням («Сюжетний
покажчик українських народних
казок», 2015). А. цікавився питаннями фольклорно-літературних
взаємин («Фольклор і література» (1936), був серед піонерів дослідження лубка («Исчезающая
литература» [«Література, що
зникає»] (1921) здійснив низку
видань російського фольклору:
уклав хрестоматію «Російський
фольклор» (1934), антологію «Билини» (1938), збірник «Російська
балада» (1936). А. належить один
із перших оглядів сюжетного репертуару українських казок («До
характеристики українського
казкового матеріалу» (1934). Автор праць з теорії фольклору та
методології його дослідження
(«До методології та техніки вивчення народної словесності»
(1922). Під впливом критики її
положень як із боку міжнародної
науки, так і через значною мірою
упереджене ставлення до її «формалістичного» характеру з боку
тогочасної радянської науки поступово відійшов від методології
фінської школи.

IM
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особливістю фольклору як окремого виду мистецтва, головним
критерієм його відмінності від
суміжних сфер народної культури. А. опублікував 16 книг, серед
яких «Новгородские летописи
XVII века», «Устная история Великого Новгорода», «Историзм
былин и специфика фольклора»,
«Устная история в памятниках
Новгорода и Новгородской земли», «Куликовская победа в народной памяти». А. регулярно
брав участь у конференціях і наукових конгресах у Росії і за кордоном, зокрема й в Україні (Київ).
На IX Міжнародну конференцію
«Комплексний підхід у вивченні
Давньої Русі» (Москва, 2017) А. через хворобу вже не зміг приїхати,
однак тези його доповіді на тему
Куликовської битви «Що загрожувало нам в 1380 р.» були надруковані в журналі «Давня Русь.
Питання медієвістики». Тема Куликовської битви і її відображення в середньовічній писемності
та народному епосі була однією з
наскрізних у працях ученого, починаючи з 1968. Особливе місце
в науковій діяльності вченого належить польовим дослідженням,
зокрема, під його керівництвом
проведено спільну експедицію
двох інститутів Російської академії наук у віддалені місцевості
Російської Півночі, результатом
якої є збірник коментованих записів від нащадків російських переселенців ХVI–XVII ст., які жили
майже ізольовано на берегах нижньої Індегірки, в академічній серії
«Памятники русского фольклора». Також він був учасником археологічних досліджень Великого
Новгорода, записав і видав усний
епос Новгородської землі. Нагороджений орденом Вітчизняної
війни, багатьма медалями, почесною грамотою Президії АН, був
кавалером Ордена Святої Анни
3-го ступеня, лауреат Міжнародної премії Центру етнічної історії
в Палермо за статтю про історичні
російські пісні ХV–XVI ст. «О происхождении песен, посвященных

АНДРЕЄВ
Микола Петрович
(23.11.1892, м. Казань, нині Татарстан, РФ – 15.01.1942, м. Ле-

Праці: К методологии и технике
изучения народной словесности. Новое дело. Казань, 1922. ІІІ. С. 17–45;
Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Ленинград, 1929. 120 с.;
Система Аарне и каталогизация
русских сказок. Сказочная комиссия
в 1924–1925 гг. Обзор работ. Ленин-
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град, 1926. С. 15–20; К характеристике
украинского сказочного материала.
С. Ф. Ольденбургу: К пятидесятилетию научно-общественной деятельности. Ленинград, 1934. С. 64–72.
Літ.: Попов П. М. Микола Петрович Андрєєв: Некролог. Мистецтво,
фольклор, етнографія. Наук. записки ІМФЕ АН УРСР. 1947. Вип. 1–2.
С. 310; Levin I. Andreev Nikolaj
Petrovič. Enzyklopädie Des Mörchens:
Handwörterbuch zur Historischen und
vergleichenden Erzählforschung. Bd. 1.
Berlin, New York, 1977. S. 494–501;
Березовський І. П. Андрєєв Микола
Петрович. УЛЕ, Київ, 1988. Т. 1. С. 63.
Олександра Бріцина

твори, у яких містяться етнографічні спостереження, фольклорні записи «автентичність яких не
підлягає сумніву» і до яких звертаються авторитетні дослідники
(М. Сумцов, Д. Зеленін та ін.).
Серед учених-славістів, що записували й досліджували український фольклорний матеріал, згадано О. Афанасьєва, А. Брюкнера,
В. Бугеля. Роботу А. високо оцінили В. Перетц, І. Огієнко. Ф. Колесса зазначив, що вона «має високу
вартість для науки не тільки української, але є досягненням усього
східного слов’янства». Покажчик
А. залишається авторитетним
фундаментальним бібліографічним джерелом для дослідження
історії слов’янського фольклору
і фольклористики, зв’язків українського фольклору з фольклором ін. слов’янських народів.
А. належать також розвідки з історії української фольклористики. У статті «До історії видання
«Литературы украинского фольклора» Б. Д. Грінченка» А. опуб
лікував лист В. Доманицького до
Б. Грінченка, у якому містяться
доповнення до його праці. А. належить також рецензія на бібліографічне видання білоруської
етнографії та фольклору, а також
фольклорні записи на півночі
Чернігівщини, які зберігаються в
АНФРФ ІМФЕ.
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АНДРІЄВСЬКИЙ
Олександр Євтимович
(Юхимович)
(15(28).06.1869, с. Бирине, нині
Новгород-Сіверського р-ну
Чернігівської обл. – 15.06.1931,
м. Київ) – український фольклорист, етнограф, педагог, кандидат
богослов’я. Народився в селянській родині. 1893 закінчив Київську духовну академію. 1893–
1895 – викладач латинської мови
й цивільної історії у Ларинській
гімназії; 1895–1903 – інспектор і
учитель цивільної історії Читинської гімназії; в 1903–1911 – директор та викладач латинської
мови й цивільної історії у Владивостоцькій гімназії; 1911–1917 –
директор народних шкіл у Тамбові; 1917–1920 – інспектор духовних семінарій у Києві. З 1921 –
науковий співробітник і дійсний
член Етнографічної комісії ВУАН,
науковий секретар історичного відділу Комісії зі складання
Енциклопедичного словника
при ВУАН. Внесок у славістичну
фольклористику А. зробив підготовкою до видання фундаментального академічного довідника
«Бібліографія літератури з українського фольклору. Т. І». Роботу над виданням було розпочато
1921, А. продовжив її у 1925–1929,
видано працю було вже після
його смерті. Довідник складається із 5986 позицій, поданих за
хронологічним принципом, а в
межах конкретного року – за алфавітом. Бібліографія охоплює

збірники українського фольклору, монографічні дослідження,
публікації в журналах і газетах,
рецензії, некрологи, а також тексти українського фольклору, що
трапляються у навчальних виданнях, мемуарній літературі та записок чужоземних мандрівників.
У покажчику містяться дані про
друковані публікації українського
фольклору з 1573 до 1916. Подано
покажчики: предметний, власних
імен, географічний, періодичних
видань. У довіднику А. скрупульозно зібрані всі зарубіжні видання (переважно слов’янські),
де він проаналізував український
фольклорний матеріал, навів записи української народної творчості, зокрема й у порівнянні
з фольклором ін. слов’янських
країн. У передмові до видання
покажчика у 1931 академік А. Лобода, під чиїм керівництвом працював А., високо оцінив роботу,
підкресливши його фундаментальність, значення для вивчення не тільки українського фольклору й фольклористики, а й для
інших гуманітарних дисциплін.
У вступній статті А. зазначив, що
в основу покажчика покладено
принцип укладання аналогічного
видання Б. Грінченка, витримано
хронологічний принцип подання матеріалу, «щоб дослідникові
ясні були шляхи розвитку української етнографічної науки».
Намагаючись подати бібліографічний матеріал якомога повніше, А. зазначив, що з багатьма
джерелами, особливо виданими
до ХІХ ст. і збереженими у бібліотеках за межами України, він не
мав можливості ознайомитися
(наприклад, «Граматикою» Я. Благослава, роботою Сарніцкого,
де згадуються українські думи
тощо). Покажчик літератури з
ХVІ ст. до кінця ХVІІІ ст. А. виділив окремим розділом, у якому подано розвідки, надруковані
записи українського фольклору,
видані, в основному, за межами
України в ін. слов’янських країнах
(Польщі, Чехії, Росії). До покажчика введено також літературні
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Праці: Православные церковные
братства. Тамбов, 1914; Древнерусский приход. Київ, 1917; До історії
видання «Литературы украинскаго
фольклора» Б. Д. Грінченка. ЕВ. 1926.
Кн. 2. С. 131–135; ЕВ. 1927. Кн. 4.
С. 135–141; Рец. на : Беларуская етнографія ў досъледах і матеріалах.
Менск, 1927. ЕВ. 1927. С. 236–241; Біб
ліографія літератури з українського
фольклору / за ред. акад. А. Лободи.
Київ, 1930. Т. І. І–ХХVІІ+824 с.
Літ.: Лобода А. Сучасний стан і
чергові завдання української етнографії. ЕВ. 1925. Кн. 1. С. 1–11; Колесса Ф. Slavia, 1934–1935. Roи. 13.
S. 509–535; Огієнко І. Наша культура, 1935. № 8. С. 525; Перетц В. Н.
Труды Института славяноведения
АН СССР. 1932. Т. 1. С. 463–464; Сарана Ф. К. Андрієвський Олександр
Юхимович. УЛЕ : у 5 т. / редколегія:
Дзеверін І. О. (відповідальний редак-
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тор) та ін. Київ, 1988. Т. І. А–Г. С. 64–
65; Козловський В. І. Андрієвський
Олександр Юхимович. Українська
фольклористична енциклопедія / керівник проекту, науковий редактор,
упорядник Василь Сокіл. Львів, 2018.
С. 22–23; Кузьменко О. «Бібліографія
літератури з українського фольклору» (1930). Українська фольклористична енциклопедія / керівник проекту, науковий редактор, упорядник
Василь Сокіл. Львів, 2018. С. 45–46.
Олена Чебанюк

порівняльний, що його дослідник
застосовував для визначення національної своєрідності народної
культури, використовуючи у своїх
працях й українські, білоруські та
болгарські матеріали. Невіддільною частиною наукової та викладацької діяльності А. були польові
дослідження, до яких він залучав
і студентів. Здійснював експедиції в села Башкирії 1949, Калузьку обл. 1963, Архангельську обл. і
Карелію 1965–1969. А. значну увагу приділяв питанням популяризації фольклору. Багатотисячним
тиражем виходили укладені ним
збірники (усіх понад 40) билин,
казок, пісень, малих жанрів фольклору, зокрема, у відомих серіях
«Сказки народов мира», «Школьная библиотека», «Библиотека
мировой литературы для детей»,
«Мудрость народная. Жизнь человека в русском фольклоре».
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Володимир Прокопович
(06.08.1924, м. Тбілісі, Грузія –
25.09.2018, м. Москва, Росія) –
філолог, фольклорист, історик.
Автор понад 400 праць з історії й
теорії фольклору та навчальних
посібників, зокрема 20 монографій, серед яких: «Русская народная сказка» (1959), «Теория фольклора и ее значение для исторического изучения былин» (1973),
«Теория фольклора: Курс лекций» (1996), «Русское устное народное творчество» (2001), «Русское устное народное творчество.
Хрестоматия» (2006); «Устное народное творчество» (5 вид., 2014).
А. – учасник Другої світової війни. 1943–1944 служив у батальйоні аеродромного обслуговування 4-ї повітряної армії Кавказького фронту. Нагороджений орденом Вітчизняної війни ІІ ступеня.
Після закінчення Другої світової
війни 1945 р. А. вступив до філологічного факультету Московського державного університету
ім. М. Ломоносова, де, починаючи з 1953, розпочав свою трудову
діяльність як викладач, згодом
як доцент, з 1973 – як професор.
У 1979 очолив кафедру російської
народної творчості. Перша публікація А. – стаття про наукову студентську експедицію – з’явилася
20. 07. 1951 в газеті «Колхозный
путь», його праці помітив і високо оцінював К. Чуковський.
1954 під керівництвом В. Чичерова А. захистив кандидатську
дисертацію «Значение народной
поэзии в творческом развитии
Алексея Николаевича Толстого»

(1953), а 1974 – докторську «Теория фольклора и ее значение для
исторического изучения былин».
У пам’ять про свого вчителя А.
став ініціатором видання і редактором книги В. Чичерова «Школы
сказителей Заонежья» (1982). До
100-річчя від дня народження
М. Кравцова (засновника кафедри російської народної творчості, традиції якої з вивчення
слов’янських культур підтримував і розвивав А.) дослідник здійснив нове видання його підручника «Слов’янський фольклор»,
організував міжнародну конференцію, за результатами якої було
опубліковано збірник, що містить
матеріали й українських фольклористів – В. Юзвенко, Н. Шумади,
М. Гуця, Л. Вахніної. Як учений
А. формувався в традиціях історичної школи, для якої властиві
конкретно-історичний підхід до
словесної поетичної культури народу. А. визначав пам’ять як один
із головних чинників, що забезпечує безперервність традиції та
збереження тексту в процесі часової її динаміки. Схожий погляд
стосовно текстової спадкоємності
теоретично обґрунтовував і В. Гацак. Він надавав значення також
пам’яті у фольклорному процесі,
відзначаючи підвищену «текстову
напруженість» російського епосу.
Іншу позицію щодо ролі пам’яті
у фольклорному процесі обстоювали А. Лорд та Б. Путілов. В
українській фольклористиці на
експериментальному матеріалі це
питання розглядала О. Бріцина.
А. зробив значний внесок у вивчення билин, казок, обрядового
фольклору, жанрів малої народної поезії. У своїх працях послідовно і систематично розкривав
специфіку усної народної творчості, її історію і теорію, типологію, взаємозв’язки фольклору та
літератури. Вважав, що вивчення
специфіки фольклору як особливого виду мистецтва не потребує
виходу за межі філології. А. збагатив методологію фольклористичного аналізу. Важливим методом для вченого залишався і

Праці: Былины. Метод выяснения
исторической хронологии вариантов.
Москва, 1984. 288 с.; Русская народная сказка. Москва, 1984. 176 с.; Русский богатырский эпос. Москва, 1964.
192 с.; Русские народные пословицы,
поговорки, загадки и детский фольклор. Москва, 1957. 240 с.; Русское
устное народное творчество: учебник. Москва, 2004. 726 с.; Теоретические проблемы историзма былин
в науке советского времени. Москва,
1980. Вып. 3. 120 с.; Теория фольклора. Курс лекций. Москва, 1996. 408 с.;
Теория фольклорной традиции и ее
значения для исторического изучения былин. Москва, 1980. 331 с.
Літ.: Алпатов С. В. Владимир
Прокопьевич Аникин. Вестник Московского университета. Москва,
2014. № 4. С. 235–236; Алпатов С. В.
Памяти учителя. Владимир Прокопьевич Аникин. Традиционная культура. Москва, 2018. Т. 19. № 4 (72).
С. 186–187; Бріцина О. Українська
усна традиційна проза: Питання текстології та виконавства. Київ, 2006.
С. 181–202; В. П. Аникин. Библиография печатных трудов. Москва, 1994;
Володимир Анікін. Слов’янський
світ. Київ, 2018. Вип. 17. С. 357–358;
Гацак В. Устная эпическая традиция
во времени: Историческое исследование поэтики. Москва, 1989. 256 с.;
Краткая лит. энциклопедия. Москва.
1978. Т. 1. С. 62; Поэтика фольклора.
Сборник статей: К 80-летниму юбилею профессора Владимира Про-
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копьевича Аникина / сост. С. В. Алпатов, Н. Ф. Злобина. Москва, 2005.
С. 7–15; Российские фольклористы.
Москва, 1994. 208 с.
Ярина Ставицька

що звертається безпосередньо до
стихій, тобто до самої природи», а
«боги тут не причетні».

Праці: Весеняя обрядовая песня
на Западе и у славян. Ч. 1–2. СанктПетербург, 1903–1905; Язычество
и древняя Русь. Санкт-Петербург,
1914. 386 с.; Христианство и Древняя
Русь. Прага, 1924; Микола Угодник и
св. Николай. Записки неофилологического общества. 1892. № 2; Св. Николай и Артемида Эфесская. Записки
восточного отдела Археологического
общества. 1895, IX; Христианские
легенды в народной передаче. История русской литературы. Москва,
1908. Т. 1; Язычество и древнерусская проповедь. Slavia. 1922. Кн. 3.
Літ.: Шаповалова Г. Г. Аничков
Евгений Васильевич. Славяноведение
в дореволюционной России: Библиграфический словарь. Москва, 1979.
С. 52; Тименчик Р. Д. Аничков Евгений Васильевич. Русские писатели.
1800–1917: Биографический словарь.
Москва, 1989. Т. 1. С. 77–78; Петрухин В. Я. Е. В. Аничков и язычество
Древней Руси. Аничков Е.В. Язычество и Древняя Русь: Репринтное издание. Москва, 2003. С. 387–399.
Олена Чебанюк

IM

FE

АНІЧКОВ
Євген Васильович
(17.01.1866, с. Боровичі, Новгородської губ. –1937, м. Белград) –
фольк
лорист, медієвіст, літературознавець, письменник. Народився в сім’ї військового. У 1886
вступив на історико-філологічний факультет Петербурзького
університету, з якого його виключили у 1887 за участь у студентських заворушеннях. У 1887–1889
перебував на військовій службі
на території України, захопився
українським фольклором, записував пісні, обряди, етнографічні
відомості. 1889–1892 продовжив
навчання на романо-германському відділенні Петербурзького університету. 1885–1901 – приват-доцент з історії західноєвропейських
літератур Київського університету св. Володимира. Викладав у
Києві на Вищих жіночих курсах,
брав активну участь у діяльності
Товариства Нестора-літописця.
З 1901 регулярно виїздив у наукові
відрядження до Франції й Англії.
У 1918 переїхав до Сербії, з 1920
викладав у Белграді, з 1926 – професор університету в м. Скоп’є
(Македонія). Ранні роботи А. написані в руслі порівняльно-історичного методу школи О. Веселовського, присвячені вивченню
європейської літератури і фольклору середньовіччя. Пізніше перейшов на позиції компаративізму та міграційної школи. У 1904
А. захистив дисертацію «Весенняя
обрядовая песня на Западе и у славян», де зосередився на теоретичній постановці питання про виникнення обрядової поезії. Походження мистецтва А. виводив не
з обрядової гри (згідно із концепцією О. Веселовского), а з обрядової магії, генетично пов’язаної
із календарною поезією, зокрема
весняного ритуального циклу.
Походження народної поезії, зо-

крема билин, виводив із релігійних поглядів слов’ян-землеробів
та «виходячи із побутових відносин». Досліджуючи обрядовий
весняний цикл від закликання
весни до обрядів Зеленого тижня,
А. закцентував увагу на реліктах
архаїчного світосприйняття, що
найкраще збереглися в українських хороводно-ігрових фольклорних комплексах під захистом
обряду, який, на думку автора, надає пісні особливої стійкості, незмінності впродовж віків. Проте
образи, що трапляються в поезії
весняного обрядового циклу, А.
вважав лише певним уособленням цього періоду року, до того
ж дуже пізнього походження,
твердив про наявність у фольк
лорі весняного циклу суто утилітарного закликання добробуту і
відсутність міфологічних уявлень.
А. виступав за комплексне вивчення фольклору, підкреслюючи,
що зміст календарних пісень можна зрозуміти тільки через зв’язок
із обрядом. У роботі А. залучив
для порівняльного аналізу значний фактичний матеріал, увів
до наукового обігу власні записи
українських фольклорних творів
та недруковані або маловідомі записи ін. записувачів. Монографія
А. «Весенняя обрядовая песня на
западе и у славян» (1903–1905)
отримала Уваровську премію Російської АН. У своїх дослідженнях
А. заперечував наявність культу
великих небесних богів у слов’ян
і пов’язаної з ними міфології.
У фундаментальній монографії «Язычество и древняя Русь»
(1914) проаналізував давні письмові джерела епохи Київської Русі,
звернув увагу на вставки, своєрідність перекладу візантійських,
давньоболгарських та ін. джерел,
які дають підстави для реконструкції язичницького світогляду давніх слов’ян. Давньоруські
джерела («Слово некоего христолюбца», «Слово святого Григория
изобретено в толцех») вважав
домонгольського
походження,
в згадуваних у них культах вбачав
«сільськогосподарську
релігію,
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АНТОНОВИЧ
Володимир Боніфатійович
(30.01.1834, м. Махнівка, Бердичівського пов. Київської губ.,
нині Козятинського р‑ну Він
ницької обл. – 8(24).03.1908,
м. Київ) – історик, археолог, етнограф, громадський діяч, один
з ідеологів українського національно-визвольного руху другої
половини XIX ст., стояв на чолі
українського громадсько-політичного життя, був головою київської Старої Громади. А. автор
понад 300 друкованих наукових
праць, зокрема досліджень фольклору. Закінчив Одеську гімназію (1850), медичний факультет
(1855) та історико-філологічний
факультет (1860) Київського
університету св. Володимира.
З 1870 – доцент, з 1878 – професор Київського університету.
У 1880-ті був у науковому відрядженні в Польщі, Чехії, Сербії.
1870 А. здобув ступінь магістра
російської історії за дисертацію
«Последние времена казачества
на правом берегу Днепра по ак-
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АПРИЛОВ

пісні часів Хмельниччини про
боротьбу з поляками. У коментарях упорядники широко використали порівняльні паралелі з
фольклором західних та південних слов’ян, розглянули спільні
для всіх слов’янських народів
фольклорні сюжети й мотиви історичних пісень. У своїх історичних розвідках про часи козацтва
(1868), Київ і Київську землю
(1897) А. постійно покликався
на фольклорні джерела, наводив
приклади легенд, вірувань й забобонів як свідчення уявлень й констант світогляду народу на певному етапі історичного розвитку.

Праці: Последние времена казачества на правой стороне Днепра.
Архив Юго-Западной России. Киев,
1868. Т. 2, Ч. 3, С. 1–197; Исторические песни малорусского народа с
объяснениями Вл. Антоновича и
М. Драгоманова. Киев, 1874. Т. 1.
336 с.; Т. 2. 166 с.; Исследования
о гайдамачестве. Архив Юго-Западной России. Киев, 1876. Т. 2,
Ч. 3. С. 1–128; Колдовство. Труды
этнографическо-с татистической
экспедиции в Западно-Русский край,
снаряженнойГеографическим обществом. Санкт-Петербург, 1877. Т. 1.
Вып. 2. С. 1–134; Київ і Київська
земля. Антонович В. Б. Моя сповідь.
Вибрані історичні та публіцистичні
твори. Київ, 1995. С. 534–605.
Літ.: Грушевський М. Володимир
Антонович. Основні ідеї його творчості і діяльності. Записки Українського наукового товариства у Києві.
Київ, 1909. Т. ІІІ. С. 5–14; Матеріали
для біографії В. Б. Антоновича. Київ,
1929. 234 с.; Киян О. І. Життєвий
та творчий шлях В. Б. Антоновича.
Український історичний журнал.
1991. № 2. С. 64–76; Ульяновський В.
Син України (Володимир Антонович: громадянин, учений, людина).
Антонович В. Б. Моя сповідь: Вибрані
історичні та публіцистичні твори.
Київ, 1995. С. 5–76; Сокіл В. В. Антонович Володимир Боніфатійович.
Українська фольклористична енциклопедія / керівник проекту, науковий ред., упорядник Василь Сокіл.
Львів, 2018. С. 25.
Олена Чебанюк

гарський громадсько-політичний діяч, педагог, письменник,
фольклорист. Здобув початкову
освіту в Кронштадській (Авст
рія) школі, вивчав медицину у Віденському університеті. 1811 разом з братом переїхав до Одеси.
Близько 40 років прожив в Украї
ні, видав тут більшість своїх
праць. Цікавився українською і
російською фольклористикою,
але особливий інтерес викликала
у нього книга Венеліна «Древные
и нынешние болгаре в политическом, народописном, историческом и религиозном отношении
к россиянам» (1829), яка спонукала А. до активної пропаганди
за піднесення народної освіти і
збереження пам’яток культури.
1835 він разом з Н. Палаузовим
заснував у Габрові першу народну школу, за зразком якої відкрилися пізніше всі болгарські
школи. 1841 видав в Одесі книжку «Денница новоболгарского
образования», у якій відчувається вплив ідей Ю. Венеліна. 1841–
1842 А. зближується з групою
болгарських революціонерів, постійно перебуває під наглядом
влади. А. прагнув ознайомити
росіян і українців з болгарським
народом, його історією, побутом.
Фольклористичну
діяльність.
А. розпочав у 1830 і не припиняв
до кінця життя. І. Д. Шишманов
припускає, що в 1836 відбулася
зустріч А. з Венеліним (хоча документальних даних немає), принаймні, цих учених пов’язували
листування і дружні взаємини.
Від друзів і знайомих А. отримував в Одесі записи фольклорних
матеріалів, пересилав їх Венеліну, після смерті якого продовжував цю роботу, користуючись порадами І. Срезневського
та ін. вчених. Упорядкував між
1837–1839 збірник болгарських
народних пісень з докладним
(36 с.) коментарем, сподіваючись
видати його в Україні. Українські
вчені – І. Вагилевич, О. Бодянський та ін. – цікавилися ходом
роботи над збірником, але після
смерті А. цю працю було втраче-
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там 1679–1716 гг.», працював
штатним доцентом на кафедрі
російської історії Київського
університету. 1878 А. захистив
дисертацію «Очерк истории Великого княжества Литовского до
смерти великого кн. Ольгерда» на
ступінь доктора російської історії
й отримав посаду ординарного
професора на кафедрі російської
історії. 1880–1883 – декан історико-філологічного факультету,
очолював в університеті мюнцкабінет та музей старожитностей.
А. – один із засновників Товариства Нестора-літописця при київському університеті, 1881 очолив його, брав активну участь у
роботі Південно-Західного відділу Російського географічного товариства. 1883 А. став почесним
членом Товариства любителів
природознавства, антропології та
етнографії при Імператорському
московському університеті. Заслужений професор Київського університету (1890), членкореспондент Російської Академії
наук (1901), 1863–1880 – головний
редактор «Тимчасової комісії для
розгляду давніх актів» при канцелярії київського, волинського
й подільського генерал-губернатора. У збірнику «Архив Юго-Западной России» на архівних матеріалах розглянув процеси над відьмами та чаклунами в Україні та
Польщі протягом ХVІІ–ХVІІІ ст.,
типи й види їхнього покарання,
пов’язані з цим народні вірування, звичаї, обряди, демонологію
та фольклор. Ці матеріали лягли
в основу монографічного дослідження «Колдовство: Документы.
Процессы. Исследования» (1877).
А. разом із М. Драгомановим за
дорученням київського відділу
Географічного товариства підготував і видав двотомний збірник
«Исторические песни малорусского народа» (1874–1875), нагороджений Уваровською премією
Російської Академії наук. У першому томі збірника вміщено пісні
княжого й дружинного періоду,
козацькі пісні про боротьбу з
татарами й турками, в другому –

АПРИЛОВ
Васил Євстахович
(21.07.1789, Габрово, Болгарія) –
2.10.1847, Галац, Румунія) – бол-
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«АТЕНЕУМ»

но. Лише 1919 І. Д. Шишманов
розшукав рукопис в архіві Г. Раковського. До народної творчості
А. звертався як до джерела у працях з болгарської історії («Болгарские грамоты», 1845). А. називав Одесу «центром болгаризму»; завдяки йому це місто стало
одним з осередків, де навчалися,
розпочинали громадську і наукову діяльність молоді болгарські
патріоти. Серед них – І. Богоров,
Д. Чинтулов, Н. Геров та ін.

ристична проблематика була досить різнорідною. Майже кожен
том журналу містив інформацію
про актуальні польські фольклористичні та зарубіжні видання,
рецензії на них, нариси з життя
та діяльності перших фольклористів. Тут друкували також матеріали і праці, присвячені духовній культурі, зокрема білорусів,
українців литовців. З українського фольклору цінними були
публікації Е. Ізопольського «Історичні пісні України» («Spiewy
historyczne Ukrainy. Zebrane przez
E. Izopolskiego. Atheneum. 1844. I,
II, IV, V, VI; 1845. III). У 1842–1846
опубліковано збірки А. Славіковського «Думи і пісні волинські»
(«Dumy wolynskie»), «Народні
пісні з Пінщини» (1847) у запису
Р. Зенкевича, фольклорно-етнографічні матеріали з Підляшшя
Ю. Ярошевича (1848). Часопис
друкував листи З. Доленги-Ходаковського з 1817–1822, у яких він
інформував про творчі задуми і
дослідницькі пошуки, рецензії і
нотатки Крашевського на праці
К. Вуйціцького, Ж. Паулі та ін.

Праці: Jaroszewicz J. Materialy do
statystyki i etnografii guberniі grodzienskiej. Powiat bielski . Athenaeum.
Wilno, 1848. Z. 6. S. 168–186.
Літ.: Slownik folkloru polskiego. Pod
redakcja J. Krzyzanowskiego. Warszawa, 1965. S. 23–25.
Валентина Головатюк

«АТЕНЕУМ»
(ATHENAEUM) –
польський періодичний збірник
(виходив шість разів на рік),
присвячений історії, літературі,
мистецтву, критиці. Видавав у
Вільні у 1841–1851 Ю. І. Крашевський – польський письменник,
художник, історик, етнограф,
який своєютворчістю і дослідницькою діяльністю був тісно
пов’язаний з Україною. Згідно
з видавничою програмою – для
пізнання минулого не тільки
польського народу, але й всього
слов’янства, нагромаджувався
матеріал з різних галузей знань,
опубліковано історичні, архівні
матеріали, документи. Фолькло-

АФАНАСЬЄВ
Олександр Миколайович
(11.07.1826, м. Богучар Воронезької губ. – 23.09.1871, м. Москва) –
фольклорист, етнограф, історик,
літературознавець.
Яскравий
представник російської міфологічної школи. Дитинство минуло в м. Бобруйську (Білорусь).
Навчався у Воронезькій гімназії (1837–1844), на юридичному
факультеті Московського університету (1844–1848). Закінчив
університет зі званням кандидата, працював у головному архіві
Міністерства закордонних справ,
з 1855 – начальник відділу архіву.
Звільнений як політично неблагонадійний (за зв’язки з Герце-
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Праці: Болгарские книжники, или
какому славянскому племени собственно принадлежит Кирилловская
азбука? Одесса, 1841. 60 с.; Денница
новоболгарского образования. Одесса, 1841. 146 с.; Болгарские грамоты,
собранные, переведенные на русский язык и объясненные Василием
Априловым. Одесса, 1845. 146 с.
Літ.: Шишманов Ив. Д. Априловият сборник от български народни
песни из архивата на Раковски. Списание на БАН. Кн. XVIII. Cофия, 1919;
Арнаудов М. Априлов, живот, дейност и съвременнизм (1789–1847).
София, 1935; Шумада Н. Українськоболгарські фольклористичні зв’язки
першої половини ХІХ століття. НТЕ.
С. 79–86; Шумада Н. Українськоболгарські фольклористичні зв’язки
(період Болгарського відродження).
Київ, 1963. С. 60–69; Шумада Н. С.
Болгарські фольклористи першої половини XIX ст. в Одесі. Слов’янське
літературознавство і фольклористика. 1977. Вып. 12. С. 83–90.
Тетяна Руда

ном). Служив секретарем у Московській міській думі. Наукова
й творча діяльність розпочалася
наприкінці 1840‑х. Співробітник
у журналах «Современник», «Отечественные записки», у спеціалізованих наукових виданнях та
альманахах. Із 1850‑х друкував
фольклорно-етнографічні праці «Дедушка домовой» (1850),
«Ведун и ведьма» (1851), «Религиозно-языческое
значение
избы славянина» (1851) та ін.
У 1855–1863 – перше в Росії наукове видання «Народные русские
сказки» (600 текстів). У 1859 вийшла підготовлена А. збірка «Народные русские легенды» (була
заборонена цензурою до 1914).
У 1872 в Женеві опублікована
збірка народної сатири «Русские
заветные сказки». Найвидатніша теоретична праця А. – «Поэтические воззрения славян на
природу: Опыт сравнительного
изучения славянских преданий и
верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов» (у 3 т., 1865–1869),
написана в руслі міфологічної
школи. Ця праця А. залишилася
неперевершеною у слов’янській
міфології як важлива джерельна
база матеріалів. Хоча багато ідей
ученого застаріли, дослідники
слов’янської міфології звертаються до праць А.
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Праці: Древо жизни: Избранные статьи / подгот. текста и коммент. Ю. М. Медведева, вступ. ст.
Б. П. Кирдана. Москва, 1982; Поэтические воззрения славян на природу : в 3 т. Москва, 1995; Происхождение мифа: Статьи по фольклору,
этнографии и мифологии / сост.,
подгот. текста, статья, коммент.
А. Топоркова. Москва, 1996. 464 с.
Літ.: Новиков Н. В. Афанасьев
Александр Николаевич. Славяноведение в дореволюционной России:
Биобиблиографический словарь. Москва, 1979. С. 56–57; Топорков А. Л.
Теория мифа в русской филологической науке ХІХ века. Москва, 1997;
Дмитренко М. К. Українська фольклористика другої половини ХІХ ст.:
школи, постаті, проблеми. Київ,
2004. С. 10–149.
Микола Дмитренко
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(за різними даними) пісень українців-русинів. Українсько-угорським та ін. зв’язкам у народній
пісенності він присвятив свої
праці «Угорська народна пісня»
(«Magyar népdal», 1924), «Народна музика Угорщини і сусідніх
народів» («Népzenénk és a szomszéd népek zenéje», 1934) та ін.
Б. вважав, що українська коломийка мала значний вплив на
угорські пісні старого стилю, під
впливом яких згодом утворилися
куруцькі (повстанські), а далі рекрутські пісні. Б. зауважив також
вплив новоугорських пісень на
народну музику слов’ян – українців, словаків, хорватів. Велике
значення для формування і розвитку слов’янознавчих інтересів
Б. мало його знайомство і листування зі слов’янськими культурними діячами, зокрема з Ф. Колессою, якого він назвав одним
із найвідоміших слов’янських
етнографів, східноукраїнським
фольклористом Д. Задором, хорватським В. Жганцем, болгарською дослідницею Р. Кацаровою
та ін. Народні пісні Б. використовував і в своїй композиторській
творчості, кожна третя його композиція – це обробка народної
пісні чи, принаймні, містить народнопісенні мотиви. Для своїх
творів зі словацькими, румунськими, сербськими, арабськими
та українськими (пісня «Горе чоловіка»: купив я козу, жона каже:
цап) мотивами він вибирав лише
мелодії, зібрані власноруч.
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БАЙЦУРА
Тамара Яківна
(дівоче прізвище Горшкова;
07.04.1932, м. Ленінград, СРСР,
тепер м. Санкт-Петербург, РФ) –
історик,
науковець-карпатист,
професор університету в Східній Словаччині. Після закінчення Ленінградського державного
університету (1955) Б. переїхала
до Пряшева, де з 1955–1991 викладала історію у Пряшівському
університеті імені П. Й. Шафарика. Б. – авторка монографій
про представників інтелігенції
русинського походження, які на
початку ХІХ ст. емігрували до
Російської імперії. Перша в Радянському Союзі дослідниця біографії та творчості Ю. Венеліна.
1968 видала монографію «Юрiй
Iванович Венелiн». Б. досконально дослідила не лише друковані
праці Ю. Венеліна і широко доступну наукову літературу про
нього, але й рукописи неопублікованих творів.

БАРТОК (BARTÓK)
Бела (Béla)
(25.03.1881, Надьсентміклош, Австро-Угорщина, нині м. Синніколау-Маре, Румунія – 26.09.1945,
м. Нью-Йорк, США) – всесвітньовідомий угорcький композитор, піаніст, учений-фольклорист. Учився в Будапештській
музичній академії імені Ф. Ліста
(1899–1903). З 1907 професор
цієї академії класу фортепіано. Педагогічну діяльність поєднував із концертуванням як
піаніст. У період фашистської
диктатури 1940 Б. емігрував до
США, але не був визнаний музичними колами. Посмертно
удостоєний премії Лайоша Кошута (1948) та Міжнародної премії Миру (1955). У 1906 почав
вивчати народну пісню, здійснив
численні фольклорні експедиції по Австро-Угорщині та за її
межами. Йому належить низка
праць про угорську, румунську,
турецьку, сербську, українську,
словацьку та ін. пісенність. Чимала його заслуга і в формуванні
компаративного методу в угорській та європейській музичній
фольклористиці, який він широко застосовував у вивченні пісенного фольклору слов’ян. Від
початку своєї збирацької діяльності Б. звертався до наукових
методів запису і розшифрування текстів, які виклав у відомій
праці «Для чого і як збирати народну музику?» («Miért és hogyan
gyűjtsünk népzenét?», Будапешт,
1936). Він підготував збірку словацьких народних пісень, видану
у двох томах 1959 в Братиславі,
опрацював збірник із зібрань
М. Перрі «Сербсько-хорватські
народні пісні» («Serbo-Croatian
Folk-Song», Нью-Йорк, 1951),
опублікований вже по його смерті (1951). Народні пісні, зокрема
слов’янські, Б. успішно використовував і у своїй композиторській практиці. На початку ХХ ст.
під час поїздок по тогочасній
Угорській Русі поряд із піснями
різних народів Б. зібрав і 80–100

Праці: Юрiй Iванович Венелiн.
Братислава, 1968; Закарпатоукраинская интеллигенция в России в
первой половине ХІХ века. Пряшів :
Відділ української літ‑ри Словацького педагогічного вид‑ва, 1971; Венелин Ю. И. и русское славяноведение
первой половины XIX века. Sbornik
pedagogickey fakulty v Presove university P. J. Safarika v Kosiciach. Slavistika.
1967. Zv. 3.
Літ.: Енциклопедія історії і культури карпатських русинів / уклад. :
Павло Роберт Маґочій, Іван Поп ;
заг. ред. Павла Роберта Маґочія ;
пер. з англ. мови Надії Кушко ; ред.
укр. видання Валерій Падяк ; карти
Павла Роберта Магочія ; вип. ред.
Лариса Ільченко. Ужгород, 2010: Календар краєзнавчих пам’ятних дат на
2007 рік. Ужгород, 2006. С. 181–186.
Леся Халюк

Праці: Зачем и как собирать народную музыку. Москва, 1959. 48 с.;
Народная музика Венгрии и соседних народов. Москва, 1976. 79 с.; Бела
Барток : сб. статей. Москва, 1977.
262 с.; Magyar népdal. Budapest, 1924.
137 р.; Serbo-Croatian Folk-Song. New
York, 1951. 462 p.; Slovenské ludove
piesne. Bratislava, 1959. T. 1–2.
Літ.: Кодай З. Барток-фольклорист. Бела Барток. Краткий обзор
жизни и деятельности. Будапешт,
1955. С. 23–45; Нестьев И. Бела Барток. Жизнь и творчество. 1881–1945.
Москва, 1967. 798 с.; Мушкетик Л.
Славістичні інтереси Бели Бартока.
Проблеми слов’янознавства. Львів,
2012. Вип. 61. С. 231–236; Demény J.
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Bartók élete és művei. Budapest, 1948.
119 p.; Lampert V. Népzene Bartók
műveiben. A felfolgozott dallamok
forrásjegyzéke. Budapest, 2005. 206 р.;
Szalay O. A népdal Bartók és Kodály
kutatói szemléletében. Néprajzi Látóhatár. 2007. 3–4 sz. P. 39–49.
Леся Мушкетик

ті обрядових пісень на матеріалі
купальської та колядної календарно-обрядової поезії слов’ян.
Б. присвятив низку статей історико-літературного й біографічного характеру таким дослідникам слов’янського фольклору,
як Ю. Венелін, Ю. Крижанич,
М. Цертелєв, П. Кириєвський.

Праці: Болгарские песни из сборников Ю. И. Венелина, Н. Д. Каранова и др. болгар. Москва, 1855.
В. 1–2; Лазарица. Народные песни,
предания и рассказы сербов о падении их древнего царства. Русская
беседа. 1857. Кн. 6; Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. Москва,
1861–1862. Ч. 1–2; Песни, собранные
П. В. Киреевским. Москва, 1860–
1874. Ч. 1–3; Белорусские песни.
Москва, 1871; Католический священник серб (хорват) Юрий Крижанич,
Неблюшский, Явканица, ревнитель
воссоединения церквей и всего славянства в ХVII веке. Православное
обозрение. 1870. № 1, 2, 4, 5, 11, 12.
Літ.: Венгеров С. А. Бессонов.
Критико-биографический
словарь
русских писателей и ученых. СанктПетербург, 1891. Т. 2; Халанский М. Г.
Бессонов. История филологического
факультета Харьковского университета за первые 100 лет его существования. Харьков, 1908; Ягич И. В.
История славянской филологии.
Санкт-Петербург, 1910. С. 34; Стойкова С. Вклад ученых России в развитие болгарской фольклористики
ХІХ в. Русский фольклор. Ленинград,
1963. В. 8.
Олена Чебанюк

IM

FE

БЕЗСОНОВ
Петро Олексійович
(1828, м. Москва – 6.03.1898,
м. Харків) – фольклорист, етнограф, історик літератури, видавець і записувач народних пісень.
Народився в сім’ї московського священика. Освіту здобув у
Московській духовній семінарії.
У 1846–1851 навчався на історико-філологічному
факультеті Московського університету,
де під впливом О. Бодянського
та В. Григоровича зацікавився славістикою, був близький
до слов’янофільського гуртка
М. Погодіна. В 1850‑х викладав
«слов’янські наріччя» в Московському університеті. З 1865 – директор Віленського реального
училища та Першої гімназії. Брав
участь в організації Віленського
музею, в роботі Археографічної
комісії, збирав та вивчав білоруський фольклор, звичаї та обряди.
1866–1878 – бібліотекар Московського університету. З 1878 – професор Харківського університету,
де з 1879 до кінця життя очолював кафедру «слов’янських наріч».
З 1858 – дійсний член Товариства
любителів російської словесності,
з 1869 до 1878 – секретар цього
товариства. Наукові інтереси Б. в
основному були зосереджені на
збиранні, дослідженні та публікації слов’янських рукописів. Він
віднайшов та видав рукописи робіт Ю. Крижанича. Б. опублікував
найповнішу для свого часу збірку народних болгарських пісень
«Болгарские песни из сборников
Ю. И. Венелина, Н. Д. Каранова
и др. болгар» (1855), що містили
розгорнуті паспорти (посилання
на джерела, де і хто записав пісні
тощо). Крім пісень із рукописних
збірників Ю. Венеліна, А. Вельтмана, М. Катранова, до збірки

увійшли пісні, зібрані В. Апріловим, О. Кипиловським, З. Княжеським, М. Геровим, Г. Пешаковим та ін. записи, вміщені в друкованих виданнях. Для охочих
вивчати й перекладати болгарський фольклор у 2‑му вип. збірки «Болгарские песни» було вміщено граматику новоболгарської
мови. Б. працював над архівом
Ю. Венеліна, написав ґрунтовну
біографію болгарського вченого,
яка не втратила свого значення
й сьогодні. Б. належать розвідки,
присвячені хорватському досліднику Юрію Крижаничу (1870).
Біографічна розвідка Б. про дослідника давньої слов’янської
писемності та палеографії К. Калайдовича, автора передмови до
збірника Кирші Данилова – першого наукового дослідження російського фольклору, і нині не
втратила наукового значення для
істориків славістики. Б. належить
дослідження сербського героїчного епосу («Лазарица. Народные
песни, предания и рассказы сербов о падении их древнего царства», 1857). Аналізував зміст пісень, у яких зображено боротьбу
слов’ян із турками, у контексті
історичних подій на Балканах.
Розглядаючи пісні Косівського
циклу, Б. наводив паралелі із болгарського фольклору, підкреслюючи таку їхню спільну рису,
як поетичність та патріотизм.
1860–1870 Б. брав участь у підготовці, редагуванні та виданні
збірників билин, пісень і духов
них віршів («Песни, собранные
П. Н. Рыбниковым», 1861–1862;
«Песни, собранные П. В. Киреевским», 1860–1874). Випустив
збірник народних віршів «Калики перехожие» (1861–1864), а також «Белорусские песни» (1871).
До збірника білоруських пісень
подав додаток – наукову розвідку «Обрядность южных славян»,
де здійснив порівняльний аналіз
білоруських обрядових пісень і
пісень ін. слов’янських народів,
зробив спробу виокремити дохристиянські мотиви, визначити
загальнослов’янські особливос-
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БЕРЕЗОВСЬКИЙ
Іван Павлович
(27.07.1923, с. Кринички, нині
смт – адміністративний центр
Криничанського р‑ну Дніпропетровської обл. – 26.06.1991,
м. Київ) – український фольк
лорист, етнограф, доктор філологічних наук, старший науковий
співробітник-консультант
Інституту
мистецтвознавства,
фольклору та етнографії імені
М. Т. Рильського НАН України.
1941 закінчив середню школу,
1952 – Дніпропетровський університет. Захистив кандидатську
(1956) та докторську дисертації
(1971). За час роботи в Інституті
працював на посадах старшого
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повідальним редактором низки
видань із серії «Українська народна творчість»: «Пісні літературного походження» (1978), «Весільні
пісні у двох книгах» (1982), «Легенди та перекази» (1985), «Соціально-побутова казка» (1987),
а також окремих праць, які виходили у видавництві «Дніпро»:
«Пісні родинного життя» (1988),
«Весільні пісні» (1988) та ін.

Праці: Українська радянська
фольклористика.
Етапи
розвитку і проблематика. Київ, 1968;
Сравнительный указатель сюжетов:
Восточнославянская сказка. Ленінград, 1979; Мудрий оповідач. Київ,
1962; Загадки / упор. І. П. Березовський ; худ. Г. С. Ковпаненко. Київ,
1987; Казки про тварин. Київ, 1986;
Казки про тварин / упор. І. П. Березовський. Київ, 1979; Героїко-фантастичні казки / упор. І. П. Березовський ; худ. В. І. Лопата. Київ, 1984;
Українські народні казки про тварин / упор. І. П. Березовський. Київ,
1979; Соціально-побутова казка.
1987; Вік живи – вік учись [Текст] :
Українська народна мудрість / упоряд. І. П. Березовський. Київ, 1961.
Літ.: Іван Павлович Березовський
(некролог). НТЕ. 1991. № 5. С. 95;
Енциклопедія українознавства :
у 10‑ти т. / голов. ред. В. Кубійович. Париж ; Нью-Йорк, 1954–1989,
1993–2000; Проблематика досліджень української народної казки у
вимірі слов’янських культур / упоряд. С. Д. Карпенко. Мова і культура.
2013. Вип. 16. Т. 2. С. 311–320; Дунаєвська Л. Ф., Таланчук О. М. Про типологію російської та української народної казки: (Традиційні формули).
Братнє єднання літератур народів
СРСР. Київ, 1982. С. 91–98.
Леся Халюк

доктор (1982), доктор габілітований (1994), професор надзвичайний Університету імені Марії
Кюрі-Склодовської (1997), наукове звання –професор звичайний
(2015). Спеціальність – історія
польської літератури і фольклористика. Коло наукових інтересів:
літературно-фольклористична
компаративістика, особливу увагу Б.‑К. приділяє літературній
добі польського романтизму, теоретичним питанням фольклористики, польському фольклору
у слов’янському контексті, польському пісенному фольклору.
проблематиці сучасного фольк
лору, фольклору польської діаспори у США. Б.‑К. бере участь
у роботі спеціалізованих наукових рад і наукових товариств.
Вона – член Комісії з дослідження слов’янського фольклору при
Міжнародному комітеті славістів,
учасниця багатьох міжнародних
з’їздів славістів. Член Польського
народознавчого товариства. Організатор міжнародних наукових
конференцій в Польщі, Австрії
та в Україні. Неодноразово виступала з науковими доповідями
в ІМФЕ НАНУ. Спільно зі своїм
чоловіком, професором Вєславом
Крайкою, всіляко сприяє залученню українських науковців до
міжнародних наукових програм,
конференцій, видань, фестивалів.
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наукового співробітника відділу
фольклористики, завідувача групи рукописних фондів, завідувача
відділу етнографії. Коло інтересів
ученого було широким – билини, історичні пісні, казки, байки,
притчі, анекдоти, революційні
пісні. У вивченні кожного з цих
жанрів фольклору він залишив
помітний слід у вигляді упорядкованих ним збірок, передмов
до них, статей, розвідок. Б. належить понад 150 праць. У 1961 у
співавторстві з ін. працівниками
Інституту Б. видав том «Історичні
пісні», який започаткував багатотомну серію «Українська народна
творчість». Коментарі до цього
тому – цінний джерелознавчий
матеріал; введено в науковий обіг
величезну кількість варіантів.
Б. 1976 здійснив найповніше наукове видання «Казки про тварин», вступна стаття до якого –це
ґрунтовний аналіз історії збирання, публікації та вивчення «звіриного епосу». Перше наукове видання загадок радянського періоду – «Загадки» (1962), також належить Б. Під його керівництвом
та з особистою участю здійснено
численні експедиції зі збирання
фольклору. Б. був учасником міжнародних, всесоюзних і республіканських з’їздів, конференцій,
нарад. Йому належать нариси
про Івана Манжуру, українську
народну творчість 20–30‑х років,
Б. – автор праці «Українська радянська фольклористика. Етапи
розвитку і проблематика» (1968),
був одним з упорядників книги
«Сравнительный указатель сюжетов: Восточнославянская сказка».
(1979), автор багатьох статей про
визначних фольклористів, учених – П. Чубинського, В. Петрова,. П. Попова, В. Гнатюка, К. Квітку та ін. Упорядник збірок: «Мудрий оповідач» (1962, 1969), «Загадки» (1962, 1987), «Казки про
тварин» (1976, 1979, 1986), «Героїко-фантастичні казки» (1982,
1984), «Былины. Киевский цикл»
(1982), а також Т. 18 «Зібрання
творів у 20‑ти томах М. Т. Рильського» (публіцистика). Б. був від-

БЖОЗОВСЬКА-КРАЙКА
(BRZOZOWSKA-KRAJKA)
Анна (Anna)
(1950) – польський фольклорист, славіст, літературознавець,
доктор габілітований, професор
Університету імені Марії КюріСклодовської в Любліні, голова
Польської секції Міжнародної
організації з народної творчості
IOV, голова Європейської комісії
з науки Міжнародної організації з
народної творчості IOV. Закінчила Люблінський університет імені
Марії Кюрі-Склодовської (1973),

Праці: Stare i nowe nuty na góralskich gęślikach. O ludowej poezji podhalańskiej 1945–1980. Warszawa, 1989.
S. 236; Symbolika dobowego cyklu powszedniego w polskim folklorze tradycyjnym. Lublin. S. 240; Polish Traditional Folklore: The Magic of Time. Boulder ;
Lublin ; New York, 1998. P. 259 (tekst w
jęz. angielskim tr. W. Krajka); Etnokultura w diasporze: między regionalizmem
a amerykanizacją. Lublin, 2012. S. 352;
Brzozowska-Krajka ed., Between Folk
Culture and Global Culture in Contemporary Europe, The Kingdom of Bahrain
2019. S. 259; Дослідження польського
та польсько-американського фольклору в США [Текст] : [Міграційні
хвилі поляків у XX ст. до Сполучених
Штатів]. НТЕ. 2007. № 1. С. 126–131.
Літ.: Вахніна Л., Микитенко О. Європейський вибір українсько-польського наукового співробітництва.
URL : http://www.etnolog.org.ua/index.
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p hp ? o p t i o n = c o m _ c o nt e nt & t a s k
= v i e w & i d = 2 0 0 4 & It e m i d = 3 5 6 h t
t p : / / w w w. e t n o l o g . o r g . u a / i n d e x .
php?option=com_content&task=view
&id=2004&Itemid=356; Вахніна Л.,
Коваль-Фучило І. Нові аспекти українсько-польського наукового співробітництва. URL : http://www.etnolog.
org.ua/index.php?option=com_content
&task=view&id=1933&Itemid=335http
Лариса Вахніна

га – крає- і народознавство у широкому розумінні цих термінів.
Його увагу привертали питання
етногенезу, розселення, статистики, історичних та культурних
взаємин, культурне, економічне і
соціальне становище різних народів Австрійської, згодом АвстроУгорської монархії та сусідніх
держав. Славістичний доробок
Б. представлений розвідками про
розселення сербів у Штайєрмарку, про нові слов’янські поселення на південно-німецьких землях
і його українознавчі дослідження.
1863 побачила світ публіцистична брошура, заснована на широкому етнографічному матеріалі,
«Die ruthenische Nationalität und
ihre Bedeutung für Österreich»
(«Український народ та його значення для Австрії»). 1875 вийшла
друком розвідка «Die Bukowina unter österreichischer Verwaltung. 1775−1875» («Буковина
під австрійським урядуванням.
1775−1875»). Публікація була покликана з офіційної точки зору
показати розвиток Буковини у
різних сферах упродовж 100 років її перебування у Габсбурзькій
монархії. Найвагомішим стало історико-етнографічно-статистичне дослідження «Die ungarischen
Ruthenen, ihr Wohngebiet, ihr Erwerb und ihre Geschichte» («Закарпатські українці, територія їхнього проживання, їхні промисли та
їхня історія», Інсбрук, 1862–1867)
про українців тодішнього Угорського королівства.
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Ася Григорівна
(09.02.1986, м. Комсомольськ-наАмурі, нині РФ) – викладач, фольклорист, перекладач. Закінчила
КНУ імені Тараса Шевченка за
спеціальністю «Мова та література (японська, англійська)» та здобула кваліфікацію магістра філології, далі вступила до аспірантури в ІМФЕ імені М. Т. Рильського
НАНУ. У 2009 упродовж 2 місяців
перебувала на стажуванні в Японії в міжнародному Інституті вивчення японської мови, де збирала
матеріал для своєї дослідницької
роботи. Коло інтересів Б. – українська чарівна казка, японська міфологія, міжнародні сюжети та їх
адаптація до іншомовного середовища, процеси дифузій і збігів.
У дисертаційному дослідженні:
«Типологія образу культурного
героя в українських чарівних казках та японських міфооповідях»
Б. у компаративному аспекті простежує особливості формування
та функціонування образів-типів української чарівної казки та
японських міфооповідей (культурний герой, деміург, трикстер,
архаїчний герой), аналізує образи
героїв, виявляє особливості їх номінації, рис, розкриває глибинну
семантику окремих міфологем
і мотифем («змієборство», «світотворення»), простежує особ
ливості адаптації міжнародних
сюжетів до національного мовного середовища, пояснює процеси
дифузій та збігів.

му епосі. МУЕ. Київ, 2009. Вип. 8 (11).
С. 234–238; Образ змія Ямата‑но Ороті в японському легендарному епосі.
Вісник Черкаського університету.
Черкаси, 2010. Вип. 188. С. 114–118.
(Серія «Філологічні науки»); Змій та
його наречена (мотив «odamaki»). Література. Фольклор. Проблеми пое
тики. 2011. Вип. 35. Ч. ІІ. С. 41–46;
Функция волшебных предметов в
народной эпической традиции японцев и украинцев: сравнительный
аспект. Скарына і наш час. Матэрыялы V Міжнароднай навуковай кан
ферэнцыі. Гомель, 2011. С. 207–210;
Народна казка в дослідженнях українських та слов’янських учених.
Слов’янський світ. 2014. Вип. 12.
С. 83–94; Номинация героя украинской волшебной сказки и японского эпоса: сопоставительный аспект.
Пытанні мастацтвазнаўства,
логіі і фалькларыстыкі. 2014.
этна
Вып. 17. С. 180–187; Типологія образу культурного героя в українських
чарівних казках та японських міфо
оповідях : автореф. дис. … канд. філол. наук. Київ, 2015. 23 с.
Леся Мушкетик
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БІДЕРМАН (BIDERMANN)
Герман Ігнац (Hermann Ignaz)
(3.08.1831, м. Відень, Австрія –
25.04.1892, м. Грац, Австрія) – австрійський економіст, юрист, педагог, історик, етнограф, славіст.
Гімназійну освіту здобув у Кремсмюнстері та Граці, потім слухав
лекції у Віденському та Інспрукському (нині Інсбрукський університет ім. Леопольда і Франца),
Ґеттінґенському та Лейпцизькому
університетах. 1855 захистив дисертацію та здобув посаду приватдоцента статистики у Пештському університеті. 1858 був переведений на посаду професора Кошицької, а 1860 – Братиславської
правничої академії. З 1861 працював в Інсбрукському університеті, де 1865 здобув місце ординарного професора статистики та
національної економії, а 1868 обіймав посаду ректора цього університету. З 1871 і до кінця життя Б. працював у Ґраці, де і був
похований. Б. залишив чималий
доробок, який репрезентує дві
провідні царини його наукових
зацікавлень. Перша – це державне та конституційне право. Дру-

Праці: Боги-демірги Ідзанаґі-но мікото та Ідзанамі-но мікото в японському легендарному епосі. Мова і культура. Київ, 2009. Вип. 11. Т. 13 (125).
С. 202–207; Мотив метаморфози бога
Суса‑но‑о в японському легендарно-
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Праці: Die Bukowina unter österreichischer Verwaltung 1775–1875. 2. verb.
Auf. Lemberg, 1876; Die Serben-Ansiedlungen in Steiermark und in Warasdiner
Grenz-Generalate. Graz, 1883; Die ruthenische Nationalität und ihre Bedeutung für Österreich / Separatabdruck
aus der Donau-Zeitung... Wien, 1863;
Die ungarischen Ruthenen, ihr Wohngebiet, ihr Erwerb und ihre Geschichte /
Von Herm. Ign. Bidermann, Doktor der
Rechte, а. w. Professor der Statistik und
National-Еkonomie, derzeit an der kais.
Universität zu Innsbruck. Innsbruck,
1862. Erster Teil (Statistik, Geo- und
Ethnographie); Russische Umtriebe
in Ungarn. Ein Beitrag zur Geschichte
Österreichs wie Russlands. Mit einem
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лова комісії художнього перекладу СПУ з 1976. Друкуватися почав з 1935. Написав низку книжок
сатири і гумору: «Осколочним!»
(1948), «Веселі обличчя» (1953),
«Зигзаг» (1956), «Колос і кукіль»
(1960), «Сатиричне і ліричне»
(1961), «Тарасові жарти» (1964),
«Обережно, слово!» (1984) та ін.
Автор ліро-епічної поеми «Життя Одарки Палегечі» («Поліська
бувальщина», 1961), книжок для
дітей «Пташині голоси» (1956),
«Лікарня в зоопарку» (1962), «Веселий кут» (1979). «Гриць Гачок»
(1986) та ін. Лауреат Національної
премії імені Т. Шевченка за книгу
«Диво калинове» (1990). Перекладав з болгарської, білоруської, російської мов. З болгарської
переклав віршовану драму «Цар
Іван Шишман» К. Зідарова (1968),
книгу віршів та поем «Велике переселення» Д. Методієва (1975),
збірку «Поезії» І. Вазова (1985)
та ін. Упорядник, редактор та перекладач більшості творів «Антології болгарської поезії» (Т. 1–2,
1974), що вийшла у видавництві
«Дніпро». «Антологія» розпочинається фольклорними творами
в перекладах відомих українських письменників – П. Тичини,
О. Гончара, М. Стельмаха, Л. Первомайського, Д. Павличка та ін.;
найбільше перекладів належить
Б. Збірка «Болгарські народні
пісні», упорядкована Н. Кауфманом (1989), містить 100 творів у
перекладі Б. Упорядник збірника
«Болгарські прислів’я та приказки» (серія «Мудрість народна»,
1973). Також зробив переклади
болгарських паремій, розподіливши їх за тематичним принципом
на 6 груп, написав передмову. За
переклади творів болгарських
поетів отримав премію імені
М. Т. Рильського (1976). Нагороджений болгарськими орденами
«Мадарський вершник» (1995),
Кирила і Мефодія І ступеня (1996)
за діяльність в галузі болгаристики, популяризацію болгарського
фольклору і літератури.

гарської Д. Білоус. Київ, 1973. 142 с.;
Болгарські народні пісні / упоряд.,
вступ. ст. Н. Кауфмана. Київ, 1989.
160 с.
Літ.: Томенко М. Дмитро Білоус.
Київ, 1988.
Тетяна Руда

БОБКОВА
Валентина Степанівна
(25.10.1907, м. Харків – 30.08.1980,
м. Київ) – фольклористка, кандидат філологічних наук, науковий
співробітник ІМФЕ АН України.
Аспірантка Інституту напередодні війни, Б. 1949 захистила кандидатську дисертацію «О. О. Потебня як фольклорист». Враховуючи,
що раніше ця тема порушувалася
лише у статті П. М. Попова «До
характеристики наукової діяльності О. О. Потебні» [Радянське
літературознавство, № 7–8, видання АН УРСР. Київ, 1947, С. 115–
135], дисертаційна праця Б. стала
«фактично першою і спробою подати широкий огляд науково-дослідницької діяльності О. О. Потебні в галузі фольклористики»
[Бобкова, 1949. С. 2]. Б. – автор
низки колективних видань Інституту, зокрема вступна стаття та
одна з упорядників збірки «Народні співці Радянської України»
(Київ, 1955), відповідальний редактор якого був М. Т. Рильський.
Збірка вийшла у рік проведення в
Києві Всесоюзної наради з питань
вивчення епосу східних слов’ян,
під час якої народні виконавці
демонстрували учасникам свою
майстерність. Б. – одна з упорядників збірки «Українські народні
прислів’я та приказки» (1955).
Ці жанри привертали особливу
її увагу. 1963 у київському державному видавництві художньої
літератури опублікувала збірку
«Українські народні прислів’я та
приказки», що її уклали Б. (вона –
автор вступної статті), Й. А. Багмут та А. Й. Багмут. До збірки
ввійшло понад п’ятнадцять тисяч
народних афоризмів та образних
поетичних висловів, систематизованих за тематичним принципом. Укладач якнайповніше вико-

IM

FE

Anhange: Zur Statistik der ungarischen
Slaven. Von Dr. Herm. Ign. Bidermann.
Innsbruck: Verlag der Wagner’schen
Universitäts-Buchhandlung, 1867; Neue
slawische Siedlungen auf süddeutschem
Boden. Stuttgart, 1888.
Літ.: Білоус В. Етнографічні дослідження на західноукраїнських
землях у третій чверті ХІХ ст. Львів,
2000; Бойківщина. Історико-етнографічне дослідження. Київ, 1983;
Гаджега В. Додатки к истории русинов и руських церквей в Ужанской
жупе. Студии исторично-архивни.
Ужгород, 1924; Дашкевич Я. Закарпаття в українській етнографічній
науці 40–60‑х рр. ХІХ ст. НЗ. Львів,
2003. № 3–4; Дашкевич Я. Становлення української етнографії Закарпаття на початку ХІХ ст. Культура і
побут населення Українських Карпат. Матеріали республіканської
наукової конференції. Ужгород, 1973;
Де-Воллан Г. Угро-русские народные
песни, собранные Г. А. Де-Волланом.
С приложением очерка быта Угорских Русских и этнографической
карты Венгрии. Записки Императорского русского географического
общества по отделению этнографии. Санкт-Петербург, 1885. Т. ХIII.
Вып. I; Лемківщина. Земля-люди-історія-культура. Т. 1–2. ЗНТШ. НьюЙорк ; Париж ; Сідней ; Торонто,
1988. Т. 206; Рудловчак О. До історії
вивчення закарпатського фольклору
і етнографії в ХІХ на початку ХХ ст.
Науковий збірник Музею української
культури у Свиднику / за ред. І. Русинка. Братислава, 1976. Т. 7; Шанковскій А. [Рец.] «Die ungarischen
Ruthenen, ihr Wohngebiet, ihr Erwerb
und ihre Geschichte. Erster Teil». Слово. Львів, 1862. Рочник 2. Чис. 41.
26 мая (7 юнія) ; Чис. 43. 2 (14) юнія.
Леся Халюк

БІЛОУС
Дмитро Григорович
(24.04.1920, с. Курмани, нині
Недригайлівського р‑ну Сумської обл. – 13.10.2004, м. Київ) –
український поет, перекладач. Народився в багатодітній селянській
родині. Учасник Другої світової
війни. Закінчив 1945 Київський
університет, навчався в аспірантурі на кафедрі української літератури. Член Спілки письменників України (СПУ, з 1948). Членкореспондент Академії педагогічних наук України (АПНУ) з 1994,
почесний член АПНУ з 2000. Го-
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фічні матеріали в Архангельській
і Московській губ., у 1915 був
одним із засновників Московського лінгвістичного гуртка.
У 1922–1939 – співробітник радянського поспредства в Чехословаччині. Разом з М. Трубецьким і Р. Якобсоном був членом
Празького лінгвістичного гуртка.
У 1924 в Празі на Першому з’їзді
слов’янських етнографів і географів виступив з доповіддю «Етнографічні поїздки в Підкарпатську
Русь. Досвід статистичного дослідження». Проживаючи в Чехословаччині, Б. збирав і досліджував фольклорні та етнографічні
матеріали, що стосуються чехів,
словаків, румунів, українців, поляків. Польові джерела, нагромаджені під час експедицій на Підкарпатську Русь у 1923–1926, слугували основою для дослідження
«Actes magiques, rites et croyances
en Russie Subcarpathique» (Париж,
1929). Книжка присвячена українцям Закарпаття, їхнім обрядам
та віруванням, у ній Б. використав праці О. Потебні, М. Грушевського, К. Грушевської, а також
фольклорні й етнографічні матеріали А. Онищука, І. Франка,
Ф. Колесси, В. Гнатюка, В. Шухевича, З. Кузелі. Фіксуючи магічні дії, що стосуються народного
календаря, народження, весілля
й поховального обряду, здійснив
порівняльне дослідження українських і єврейських ритуальних
практик Закарпаття, оскільки
українці та євреї мають давню
традицію співжиття. Від українців Закарпаття записував тексти
замовлянь, билиць і казок, що тепер зберігаються у Фольклорному
Архіві Державного літературного
музею в Москві (ФА 392), як і його
белетристична праця «Из дневника этнографа-собирателя Подкарпатской Руси». В. Усачова вважає,
що «Карпати були своєрідною
лабораторією вченого», і саме тут
дослідник розробляв метод, який
називав «синхронним» (чи «статичним», а також «структурально-функціональним»). У праці
«Магічні дії, обряди й вірування

Закарпаття» Б. враховував різні наукові традиції: українську,
російську, французьку, чеську,
словацьку (А. Топорков). Цікавив ученого й народний театр –
у 1923 він опублікував книжку
«Чешский кукольный и русский
народный театр» (Берлін; Петроград). Порівняльне дослідження
обрядової практики слов’янських
народів Б. здійснив й у праці «Полазник» у южных славян, мадьяр,
словаков, поляков и украинцев.
Опыт сравнительного исследования» (1933–1934). У 1939 етнолог повернувся в СРСР і 1941
захистив докторську дисертацію
на тему «Ляльковий театр чехів і
словаків», став професором МДУ,
а з 1943 – завідувачем сектору
фольклору Інституту етнографії
АН СРСР. У 1948 був звільнений
з інституту, а також і з МДУ за
звинуваченням у т. зв. «космополітизмі». Протягом 1952–1959
працював викладачем Воронезького держуніверситету. Наприкінці 1959 повернувся в Москву,
працював науковим співробітником Інституту світової літератури АН СРСР, а в 1964–1971
викладачем МДУ. Продовжував
досліджувати український фольклор і в 1941 опублікував працю
«Фольклорные сказания об опришках Западной Украины», у якій
розглянув оповідання про Олексу Довбуша, звертаючи особливу
увагу на особу оповідача і його
аудиторію. Упродовж 1972–1980 у
Ленінграді, а з 1993 в Москві відбуваються щорічні Богатирьовські читання.

FE

ристала як друковані матеріали,
так і рукописні збірки багатьох
збирачів і кореспондентів ІМФЕ.
У видавництві «Радянська школа» вийшла книжка «Українська
народна поетична творчість»
(1965), її Б. підготувала в ІМФЕ як
підручник для студентів філологічних факультетів, із вступною
статтею М. Т. Рильського. У цьому виданні Б. – автор розділу
«Календарна обрядова поезія» та
«Робітничий фольклор». Згодом,
вже не працюючи в Інституті, Б.
не полишала наукових інтересів,
підтримувала упродовж всього
життя дружні стосунки з колегами та численними кореспондентами, записи яких були надруковані, зокрема й у збірці «Народні
співці Радянської України».
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Праці: Республіканська нарада збирачів фольклору. НТЕ, 1957,
№ 1, С. 134–140; А. А. Потебня
как фольклорист: Автореф. дис. ...
канд. филол. наук. Київ, 1949. 19 с.;
О. О. Потебня про художню символіку народної поезії. НТЕ, 1960.
№ 4, С. 61–68; Українські народні
прислів’я та приказки. Дожовтневий
період. Київ, 1963. 791 с.; Українські
народні прислів’я та приказки. Київ,
1955. 446 с.; Бобкова В. С., Лавров
Ф. І., Павлій П. Д. Народні співці
Радянської України. Зб. творів. Київ,
1955; Календарна обрядова поезія.
Українська народна поетична творчість. Київ, 1965. С. 97–109; Робітничий фольклор. Там само. С. 305–330.
Оксана Микитенко

БОГАТИРЬОВ
Петро Григорович
(28.01.1893,
м.
Саратов
–
18.03.1971, м. Москва, РФ) –
фольклорист, етно
лог, перекладач, доктор філософії Карлового
університету (Прага, 1930), доцент Братиславського університету ім. Я. Коменського (1937),
виконувач обов’язків доцента
Університету Мюнстера (Німеччина, 1931–1933). Закінчив Другу
Саратовську гімназію, протягом
1912–1918 навчався на історико-філологічному
факультеті
Московського університету. Під
впливом В. Міллера й Д. Ушакова
збирав фольклорні та етногра22

Праці: Actes magiques, rites et
croyances en Russie Subcarpathique.
лорные сказания
Paris, 1929; Фольк
об опришках Западной Украины. СЭ.
1941. Вып. 5. С. 59–80; Проблемы изучения материальной и духовной
культуры населения Карпат. СЭ.
1964. № 4. С. 126–135; Вопросы теории народного искусства. Москва,
1971. 544 с.; Народная культура славян. Москва, 2007. 368 с.
Літ.: Усачева В. В. Духовная культура народов Карпатского региона
в трудах П. Г. Богатырева. Славяноведение. 1994. № 3. С. 84–92; Топорков А. Два издания книги П. Г. Бо-
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клор» («Болгарський композитор
і фольклор»), з часом з’явилися
розділи «Из студенското научно
творчество» («Із студентської наукової творчості»), «Дебюти» та ін.
За роки свого існування журнал
змінював тематику, теоретикометодологічні підходи, певною мірою спеціалізацію й оформлення.
Сьогодні видання репрезентує не
лише фольклористику, а й етнологію, антропологію. Більшість
номерів присвячено певній проблемі або пам’ятній даті. Коло зарубіжних авторів, що друкують
свої праці в журналі, починаючи
з 90‑х років, значно розширилося, серед них – Є. Бартмінський,
А. Хеймо, Ж. Кюїзеньє, Т. Цив’ян,
О. Панченко та ін. Окремі номери
повністю присвячені зарубіжній
науці: «Етнология на Франция»
(«Етнологія Франції», № 1, 2002),
«България – Италия: Европейско
културно пространство» («Болгарія – Італія: Європейський
культурний простір», № 4, 2003).
Опубліковано рецензії на книги
болгарських і зарубіжних учених
(зокрема на чергові томи видання
«Українська народна творчість»,
створеного в ІМФЕ НАНУ під керівництвом О. Дея; збірник «Дитячий фольклор», упорядкований
Г. Довженок). Тут публікували також праці співробітників ІМФЕ
НАН – С. Грици, Н. Шумади,
О. Курочкіна, К. Луганської, О. Рубан та ін. У 2011 вийшов український спецвипуск БФ (№ 3–4) під
назвою «Фолклористика в Украйна» («Фольклористика в Україні»,
упорядники С. Петкова, Л. Вахніна). Зберігши свою назву та постійно розширюючи географію
і проблематику досліджень, БФ
посідає одне з чільних місць серед
слов’янських періодичних часописів, присвячених проблемам
життя народів та їхньої культури.

БОДЕНШТЕДТ (BODENSTEDT)
Фрідріх Мартін фон
(Friedrich Martin von)
22.04.1819, м. Пайне, королівство
Ганновер – 19.04.1892, м. Вісбаден, Німецька імперія) – німецький славіст, поет, перекладач.
Б. народився на півночі Німеччини, вчився в Геттінгенському
та Мюнхенському університетах.
1840–1845 жив у Росії, мандрував
по Грузії, Вірменії, Персії. Викладав слов’янські та старогрецьку
мову у Мюнхенському університеті. З 1878 жив у Вісбадені,
де й помер. Автор перекладів зі
східних мов, а також творів російської і англійської класичних
літератур. 1845 видав збірку перекладів німецькою мовою українських народних пісень «Поетична
Україна», яка мала великий успіх
у Європі. Укладав цю збірку, перебуваючи в Грузії. Допомогли
йому І. Розковшенко та М. ЛадаЗаблоцький, послуговуючись піснями зі збірок М. Максимовича
(1834), П. Лукашевича (1836), Вацлава з Олеська (1833). Переклади українських народних пісень
відкрили німецькомовній Європі
поетичність українців, їхню ніжність і ліричність, познайомили з
жанром дум, аналогів якого Європа ще не знала, і тим самим викликали живий інтерес до цього матеріалу в науковому світі. У вступі
до видання автор намагався подати (наскільки йому самотужки
вдалося вивчити проблему) історичний екскурс про козаків, їхнє
походження та значення в історії
українського народу, сформулювати їхню роль у розвитку уснопоетичної традиції. Далі Б. звернувся до джерел української пісні,
а також дум, припускаючи, що,
здобувши змогу організуватися у
козацьке військо, народ ожив і виступив проти свого поневолення,
звеличуючи своїх визволителів у
піснях. Через характеристику народнопоетичної творчості українців, у якій втілилася душа народу,
Б. вказав на високий загальний рівень освіченості його представни-
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гатырева «Магические действия,
обряды и верования Закарпатья»
(1929–1971): научный и общественный контекст. Антропологический
форум. 2010. № 14. С. 127–159; Функционально-структуральный метод
П. Г. Богатырева в современных исследованиях фольклора. Сб. ст. и
материалов. Москва, 2015 ; Иванова Т. Г., Сорокина С. П. Богатырев
Петр Григорьевич. Русские фольклористы. Биобиблиографический
словарь. Пробный выпуск / отв. ред.:
Т. Г. Иванова и А. Л. Топорков. Москва, 2010. С. 137–147; Щербак І. Методика польових досліджень Петра
Богатирьова. МУЕ. 2010. № 9 (12).
С. 295–298; Микитенко О. О. Програма зі слов’янського фольклору
П. Г. Богатирьова та невідомий лист
його до М. Т. Рильського. Компаративні дослідження слов’янських мов
і літератур. 2011. Вип. 14. С. 72–82;
Смолицкая О. Заговорные формулы
и описания магических действий,
собранные П. Г. Богатыревым (из
фондов Фольклорного Архива ГЛМ).
Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Заговор.
Москва, 1993. С. 231–238.
Архіви: АНФРФ ІМФЕ. Ф. 1–4.
Од. зб. 224. Кагаров Є. Рецензія на
книгу П. Богатирьова «Actes maqiques, rites et croyances en Russie Subcarpathique». Paris, 1929. Арк. 1–9.
Тетяна Шевчук

«БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР»
БФ – заснований 1975, орган Інституту фольклору Болгарської
академії наук. Протягом перших
5 років виходив як періодичне видання, офіційно оформлений як
журнал з січня 1980. Перший головний редактор – академік Петр
Динеков. До співробітництва вже
з початку залучали науковців
Софійського університету, Етнографічного інституту, зарубіжних учених (В. Гусєва, Ю. Кшижановського, К. Горалека та ін.).
У 1983–2001 редколегію журналу
очолював Тодор Ів Живков, після
його смерті – Любомир Миков.
У журналі було створено розділи: «Преглед» («Огляд»), «Из историята на българската фолклористика» («З історії болгарської
фольклористики»), «Българският
писател и фолклор» («Болгарський письменник і фольклор»),
«Българският композитор и фол-

Літ.: Руда Т. «Български фолклор»:
лабораторія народознавчих досліджень. Наукові студії ІМФЕ. Сучасна
фольклористика європейських країн.
Київ, 2012. Вип. 1. С. 130–159.
Тетяна Руда
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історії української літератури,
з 1992 до 2002 – професор кафедри
фольклористики та один з її фундаторів. Член вченої ради філологічного факультету КДУ (КНУ),
Спеціалізованої вченої ради із
захисту докторських дисертацій
(1976–2000), експертної ради ВАК
з літературознавства та фольклористики (1999–2002), голова секції
фольклору та етнографії Республіканського товариства охорони
пам’яток історії та культури України. Нагороди: «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «Захисник
Вітчизни» (2002), грамоти Міносвіти та КНУ. Досліджував проб
леми взаємозв’язків та взаємодії
естетичної системи фольклору і
літератури, походження та специфіки жанрів народної творчості,
динаміку розвитку фольклорного
процесу, дитячий фольклор тощо.
Уклав збірку «Українські народні
прислів’я» (1968), де вперше вмістив переклади зразків українського фольклору німецькою мовою.
Збірка «Українські народні казки»
в упорядкуванні Б. (1976) здобула міжнародне визнання, перекладена англійською, німецькою,
французькою мовами та 7 мовами
народів Індії. Автор понад 150 наукових праць. Основні праці Б.:
«Поетичне слово народу і літературний процес» (1965), «Сучасна
народнопоетична творчість на
Україні. Основні тенденції розвит
ку» (1973), «Пісні літературного
походження» (1978), «Українська
народна поетична творчість: підручник для філологічних факультетів» (1983, у співавторстві).
У монографії «Поетичне слово народу і літературний процес», орієнтованій на професійно-наукову
(фольклористичну й літературо
знавчу), письменницьку, викладацьку та студентську аудиторію,
автор ретроспективно висвітлив
проблеми фольклорно-літературних взаємин у фольклористиці. Б.
зосередив увагу на особливій ролі
народнопоетичної традиції у формуванні літературно-естетичної
концепції багатьох українських

письменників. Це ґрунтовне дослідження впливу фольклорної
традиції на розвиток літературних жанрів, їхньої поетики в українському літературному просторі
1920-х, що втілилося в проблематиці монографії: аналіз українського фольклорного фонду у
контексті впливу на українську
радянську поезію, уснопоетичних засобів створення сатиричного ефекту, специфіки стильового використання фольклорних
жанрів в літературі, звертання
поетів 1920-х до художньої образності фольклорних зразків тощо.
Своєрідною працею узагальнюючого характеру стала монографія «Сучасна народнопоетична
творчість на Україні. Основні
тенденції розвитку» (1973), у якій
(хоча й у контексті заангажованих комуністичних ідеологем)
визначено пріоритетні напрями,
досягнення радянської фольклористики 1950–1970‑х (видання,
періодика, наукова проблематика), увага акцентується на аналізі
проблем фольклорних традицій
та новаторства, фольклорно-літературних взаємин, теоретичних
аспектів розвитку народної творчості. Б. доклав чимало зусиль
для вивчення та поширення дитячого фольклору. Викладав курси «Теорія фольклору», «Поетика
фольклору», аналізуючи українську усну народну творчість у
слов’янському контексті. Викладацькій манері Б. були властиві інтелектуалізм, демократизм, добрі
ораторські здібності. Б. здійснив
помітний внесок в українську
фольклористику другої половини
ХХ – початку ХХІ ст.
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ків. Збірка перекладів українських
народних пісень складається з
кількох розділів: «Пісні», у якому
автор характеризує народну пісню
як таку, що сповнена туги, смутку,
лицарського ставлення до жінок,
відзначається тісним зв’язком з
природою. Відтак Б. подав переклади 33 пісень, зокрема «Стоїть
явір над водою», «Засвистали козаченьки», у яких повною мірою
передані зміст, форма, стиль, ритміка народнопоетичного слова.
У розділі «Дума» мітяться 12 текстів, зокрема дума «Втеча трьох
братів з Азова», а також епічні пісні (про Байду, Морозенка). Саме
думи, на думку Б., належать до
унікального питомо українського
жанру народної епічної традиції.

IM

Праці: F. M. Die poetische Ukraine.
Eine Sammlung kleinrussischer Volkslieder. Stuttgart und Tübingen, 1845.
Літ.: Нудьга Г. Мовою Гете і Гайне. Нудьга Г. Українська дума і пісня
в світі. Львів, 1998. Кн. 2. С. 5–95;
Щурат В. Боденштедтова «Поетична
Україна». Звіт управи гімназійних
наукових курсів з українською мовою у Відні. Відень, 1915.
Лідія Гайдученко

БОЙКО
Володимир Григорович
(14.05.1929, с. Ганнівка, тепер
Петрівського р-ну Кіровоградської обл. – 16.12.2009, м. Київ) –
фольклорист, літературознавець.
Доктор філологічних наук, професор. У 1952 закінчив відділення
української мови і літератури філологічного факультету Київського університету. У 1956 захистив
кандидатську дисертацію «Проблема сатири в літературно-естетичних поглядах Івана Франка»,
у 1969 – докторську дисертацію
«Поетичне слово народу і літературний процес. Проблема фольклорних традицій у становленні
української радянської поезії».
Працював у Держлітвидаві редактором (1955–1957), науковцем в
ІМФЕ НАНУ (1971–1976), у Київському університеті (1976–1986) –
завідувач кафедри теорії літератури і літератури народів СРСР,
у 1986–1992 – професор кафедри
24

Праці: А ми просо сіяли: Українські народні дитячі пісні, гри та
забавки. Київ, 1959. 32 с.; Дитячий
фольклор – важливий засіб трудового й естетичного виховання наймолодших. НТ. Київ, 1962. № 4. С. 123–
131; Український дитячий фольклор /
упоряд. і передмова В. Г. Бойка. Київ,
1962. 248 с.; Народнопоетичні традиції у творчості М. Рильського 1910–
1932 років. Радянське літературо
знавство. Київ, 1962. № 6. С. 106–116;
Над колискою: Українські колискові
пісні та вірші / упоряд., підготовка
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тету: Біографічний довідник / за ред.
Г. Ф. Семенюка. Київ, 2018. С. 29–30.
Микола Дмитренко

БОНДАРЕНКО
Галина Борисівна
(23.07.1955) – етнолог, фольклорист, кандидат історичних наук,
провідний науковий співробітник Українського етнологічного
центру ІМФЕ. Родом з Острозького р-ну Рівненської обл. У 1977
вступила до аспірантури ІМФЕ
ім. М. Т. Рильського НАН УРСР
(науковий керівник дисертації
О. Дей). Авторка понад 400 публікацій з питань народної релігійності, календарної обрядовості, проблем ідентичності та
міжкультурної взаємодії. Однією
з перших в Україні почала досліджувати проблеми етноекології,
етнології катастроф. Має великий
досвід польових фольклорно-етнографічних досліджень, зокрема
експедиційних досліджень українців за межами України (у Литві,
Російській Федерації). Упродовж
п’яти років очолювала Національну асоціацію україністів. У даний
час – науковий секретар Міжнародної асоціації україністів. Відповідальний секретар журналу
«НТЕ». Важливим аспектом наукової та громадської діяльності
Б. є увага до практичного втілення
наукових результатів. Розробила
авторські педагогічні та культурологічні проекти, що були успішно
апробовані. Авторка підручників та методичних посібників для
вчителів і працівників культури,
науково-популярних народознавчих видань для дітей та дорослих.

матеріалі. Український садочок : у 3 т.
Київ, 1995; Календарні обряди Броварщини. Історія та культура Броварщини. Бровари, 2003; Українські
календарні обряди у 19 столітті. Українська культура. Київ, 2008. Т. 3.
Лариса Вахніна

БОРИЧЕВСЬКИЙ
(Тарнава-Боричевський)
Іван Петрович
(1810, Мінська губ. (тепер Мінська обл., Білорусь) – 05.08.1887,
м. Виборг, Російська імперія) –
археолог,
історик,
етнограф,
фольклорист. Народився в сім’ї
священика Мінської єпархії.
1829 закінчив Мінську духовну
семінарію, 1833 – Київську духовну академію зі ступенем старшого кандидата. 1833–1835 – викладач словесності в Орловській
семінарії. 1835–1838 – служив у
департаменті шляхів сполучення
і публічних будівель, 1838–1839 –
департамент державних маєтностей, 1839–1841 – інспекторський
департамент військового міністерства, із 1841 – Головне управління.
У 1840–1841 видав «Повести и
предания славянского племени»
(Ч. 1–2. СПб., 1840–1841), продовженням якого були «Народные
славянские рассказы» (СПб., 1844);
в обох роботах містилося чимало
вперше опублікованого матеріалу. Збірки познайомили читача зі
слов’янською народною поезією.
У першій збірці було представлено
63, у другій – 34 зразки народної
творчості (казки, легенди, перекази, оповідання, повір’я).

IM
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текстів та вступне слово В. Г. Бойка.
Київ, 1963. 279 с.; Памяти Максима
Фадеевича Рыльского. Советская
этнография. 1964. № 6. С. 169–170;
Народнопісенні традиції у В. Сосюри. Радянське літературознавство.
Київ, 1965. № 1. С. 73–79; Поетичне
слово народу і літературний процес.
Проблема фольклорних традицій у
становленні української радянської
поезії. Київ, 1965. 335 с.; Скарби мудрості українського народу: Казки,
легенди, загадки, прислів’я та ін. /
упоряд., передмова В. Г. Бойка. Київ,
1966. 219 с. (Шкільна бібліотека);
Рідна мати моя: Вінок матері з українських пісень та віршів / упоряд.,
підготовка текстів і вступна стаття
В. Бойка. Київ, 1966. 326 с.; Джерела мудрості. Прислів’я та приказки
народів СРСР / упоряд. В. Г. Бойко.
Київ, 1967. 166 с.; Кую, кую чобіток:
Українські народні трудові співанки / упоряд. В. Бойко. Київ, 1970.
24 с.; Дивна сопілка: Українські народні казки / упоряд. та передмова
В. Г. Бойка. Київ, 1972. 247 с.; Сучасна народнопоетична творчість
на Україні. Основні тенденції розвитку. Київ, 1973. 119 с.; Українські
народні казки / упоряд. В. Г. Бойко.
Київ, 1976. 430 с.; Пісні літературного походження / упоряд. і автор переднього слова В. Г. Бойко (тексти),
А. Ф. Омельченко (мелодії). Київ,
1978. 494 с.; Українські прислів’я та
приказки / упоряд. та автор вступного слова В. Г. Бойко. Київ, 1978. 293 с.
[укр. та нім. мовами]; Як дядько чорта дурив: Українські народні антирелігійні казки / упоряд. В. Г. Бойко.
Київ, 1984. 54 с.; Пісні Придеснянського краю. НТЕ. Київ, 1985. № 2.
С. 83–85; Сатиричні тенденції давнього українського письменства і
фольклорні традиції в історико-літературній концепції Івана Франка.
Література. Фольклор. Проблеми
поетики. Київ, 1994. Вип. 1. С. 3–15.
Літ.: Килимник О. Фольклор і літературний процес. НТЕ. 1967. № 1.
С. 85–87; Дунаєвська Л. Ф. Бойко
Володимир Григорович. УЛЕ. Київ,
1988. Т. 1. С. 206; Бібліографія українського народознавства : у 3 т. Львів,
1999. Т. 1. Фольклористика. Кн. 2 / зібрав і впорядкував М. Мороз. С. 988;
Лисюк Н. А., Вовк М. П. Бойко Володимир Григорович. Українська фольклористична енциклопедія : у 2 т. /
упоряд. М. К. Дмитренко. Київ, 2018.
Т. 1. С. 132; Бойко Володимир Григорович. Некрополь філологів – викладачів Київського Свято-Володимирового та Шевченкового універси-

Праці: Українська етнокультура в
контексті глобалізаційних викликів /
[голов. ред. Г. Скрипник] ; НАНУ,
ІМФЕ. Київ, 2014. 226 с.; Етнокультурна спадщина народу у системі
освіти та виховання. Методичний посібник. Київ, 2007; Хліб від зайчика.
Українські звичаї та обряди, пов’язані
з хлібом. Луцьк, 1994; Рікою життя.
Київ, 2002; Кроковеє колесо. Інтегративний підручник з української мови
та народознавства для 5 класу. Київ,
1993 (у співавторстві з В. Звиняцковським); Програма екологічного
виховання дітей на народознавчому

Праці: Народные славянские
рассказы / Изд. И. Боричевским.
Санкт-Петербург, 1844; Повести и
предания народов славянского племени : Изд. И. Боричевским. СанктПетербург, 1840. Ч. 1 ; 1841. Ч. 2.
Літ.: Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых
и общественных деятелей : в 4 т.
Москва, 1960. Т. 4; Боричевский
Иван Петрович. Энциклопедический
словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т.
(82 т. и 4 доп.). Санкт-Петербург,
1890–1907; Боричевский Иван Петрович. Русский биографический словарь. Санкт-Петербург, 1908. Т. III.
Бетанкуръ-Бякстеръ.
Леся Халюк
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М. Грушевського». Цикл праць
присвячено творчості Т. Шевченка («Шевченкова поема
“Іван Гус”» (1918), «Пам’ятки по
Т. Шевченкові в родині Ускових»
(1925), «Святе дерево у творчості
Т. Шевченка» (1931)), М. Шашкевича («Століття уродин Маркіяна
Шашкевича» (1911), «З Маркіянових днів: спомини» (1911), «Переклади сербських народних пісень
у “Русалці Дністровій”» (1930),
«Маркіян Шашкевич: у соті роковини злагодження “Зорі”» (1934)
та ін.), О. Огоновського («Омелян Огоновський: У 100‑ліття
народин великого громадянина»
(1933), «Початки української преси в Галичині і львівська Ставропигія» (1934)), Б. Грінченка («На
народній роботі. Борис Грінченко: праця і заслуги» (1910)), Ю.
Федьковича («Федькович у “Просвіті”» (1934), «Історія товариства
“Просвіта” у Львові»), О. Кониського та ін. Окрему групу складають праці про українсько-чеські
культурні зв’язки («Слов’янський
з’їзд у Празі 1848 р. і українська
справа» (1920), «Матеріали до історії українсько-чеських взаємин
першої половини XIX ст.» (1921),
«Йосиф Добровський і україно
знавство» (1925), «Йозеф Добров
ський і українські граматики»
(1929), «Чужі про українську народну пісню» (1927), «Шафарик
у ролі судді в термінологічному
українсько-польському спорі
1849 р.» (1929). Низку праць присвячено чеській історії, окремим
ученим, письменникам («Боротьба чехів за волю» (1937), «Зборівська могила чесько-словацьких
борців за волю» (1927), «Зденєк
Неєдлі (з нагоди 50-ліття)» (1928),
«Масарик і українські змагання» (1937)). Автор численних науково-популярних публікацій у
періодичних виданнях «Діло»,
«Громадська Думка», «Українська
Думка» та ін. Володів польською,
чеською, російською, німецькою,
французькою, італійською, англійською мовами.

ХІХ ст. Львів, 1921; Чужі про українську народну пісню. Львів, 1927. 16 с.
Літ.: Брик Іван. ЕУ. Київ, 1993. Т. 1.
С. 176. Качкан В. Скравок малюнку до життєпису Івана Брика. Хай
святиться ім’я твоє. Львів, 1998;
Кріль М. М. Брик Іван Станіславович [Електронний ресурс]. ЕІУ. Київ,
2003. Т. 1 : А–В; Мороз М. О. Брик
Іван Станіславович. УЛЕ : в 5 т. Київ,
1988. Т. 1 : А–Г. С. 233–234.
Ірина Огієнко

БРІЦИНА
Олександра (Олеся) Юріївна
(28.05.1951, м. Київ) – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник. Закінчила Київський державний університет
імені Т. Г. Шевченка (сучасна назва – КНУ) за спеціальністю: «філолог, викладач російської мови
та літератури» (1973), аспірантуру
Інституту етнографії РАН СРСР
(відділ східнослов’янського фольклору), Ленінград (сучасна назва:
Музей антропології та етнографії
ім. Петра Великого (Кунсткамера)
(Санкт-Петербург) (1981). 1983
захистила дисертацію за темою:
«Поэтика
восточнославянской
социально-бытовой сказки: Проблема варьирования» (науковий
керівник – член-кореспондент
РАН К. Чистов). У 1974 – 2009 в
ІМФЕ – молодший науковий співробітник (1975), науковий співробітник (1986), вчений секретар (1988), заступник директора
(1992), старший науковий співробітник відділу фольклористики
(2000). З 2009 – старший науковий
співробітник відділу фольклористики та мистецтвознавства
Державного наукового центру
захисту культурної спадщини від
техногенних катастроф. Автор
близько 200 наукових на науково-популярних праць, опублікованих в Україні та поза її межами
(Білорусь, Болгарія, Іспанія, Канада, Литва, Німеччина, Росія, Сербія, Угорщина, Франція та ін.),
серед яких монографії, збірники,
хрестоматії з фольклору, статті
(зокрема енциклопедичні), компакт-диски, присвячені жанрам
фольклору. Науковий доробок Б.
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БРИК
Іван Станіславович
(08.07.1879, с. Устрики Долішні
(нині Устшики-Дольне) Ліського пов., Польща – 17.09.1947,
м. Ландек, Австрія) – український
славіст, філолог, історик, громадський діяч, педагог. Дійсний член
НТШ (з 1919). Закінчив Перемишльську українську гімназію
(1891–1898), вивчав українську та
слов’янські мови та літератури в
Львівському університеті (1898–
1901), навчався в університетах
Лейпцига (1901), Праги (1902),
Відня (1902–1903). У Віденському університеті здобув науковий
ступінь доктора філософії (1903).
Викладав українську мову на
Українських наукових курсах у
Львові (1904), де в той час працювали І. Франко, М. Грушевський,
Ф. Вовк, К. Студинський. Викладав українську мову та літературу
в українській і польських гімназіях Львова (в Українській академічній гімназії (1905–1906), 2‑й і
4‑й гімназії (1906–1910)), у Львівському таємному українському
університеті. Під час Першої світової війни як військовополонений 3 роки провів у Середній Азії
(1915–1918). Б. багато часу приділяв громадській роботі. Працював у товаристві «Просвіта», був
членом головного комітету, секретарем, директором канцелярії,
головою товариства (1932–1939).
Представляв «Просвіту» на з’їзді
Всесвітньої освітянської спілки
для дорослих (1929). Член наукових організацій «Академічна громада», «Науковий кружок», засновник і голова організації «Українська громада» в Празі. Б. – автор
праць з історії України, культури України, українсько-чеських культурних взаємозв’язків,
української і слов’янських мов,
літературних здобутків європейських країн, історії української
літератури. Багато праць опубліковано в «ЗНТШ», «Літературнонауковому віснику», «Українськоруському Архіві», «Ювілейному
збірнику на пошану академіка
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ційних виїздах до різних регіонів
України. Б. є членом Міжнародного товариства дослідників народної прози (з 1995) (ISFNR – International Society for Folk Narrative Research), фольклористичної
комісії Міжнародного комітету
славістів, міжнародної дорадчої
комісії журналу «Folklore» (Великобританія). Під керівництвом Б.
захищено три кандидатські дисертації. Виступала опонентом та
експертом на захисті дисертацій
в Україні та Канаді, бере участь у
численних наукових конференціях в Україні та поза її межами.

Праці: Українська народна соціально-побутова казка: Специфіка та
функціонування. Київ, 1989. 152 с. ;
Tekst narracyjny w naświelaniu doświadczeń folklorystycznych. XII Międzynarodowy kongres slawistów. Kraków.
27 VIII–2 IX 1998. Streszczenia referatów i komunicatów. Literaturonawstwo. Folklorystyka. Nauka o kulturze.
Warszawa, 1998. S. 267–268; Прозовий фольклор села Плоске на Чернігівщині: Тексти та розвідки. Київ,
2004 (у співавторстві з І. Головахою).
584 с. ; Українська усна традиційна
проза : Питання текстології та виконавства. Київ, 2006. 396 c.; Исполнитель – текст – контекст (о методологической доминанте и практическом
смысле интереса собирателя к контексту исполнения). Фольклор: текст
и контекст. Москва, 2010. С. 67–79;
Discussions on the Ukrainian Duma
«Ivas’ Konovchenko». The Paths of Folklore: Essays in Honor of Natalie Kononenko. India
na, 2012. P. 7–22; Les textes
étiologiques du Poles’e à l’époque actuelle
: rapports entre l’oral et l’écrit. Contes et
legends étiologiques dans l’espace Européen. Pippa–Flies France, 2013. P. 67–76;
Фольклорист та етнограф : [гра] на
одному полі (репліка з приводу реалій сучасного збирання матеріалів).
Поле : Збірник наукових праць з історії, теорії та методології польових
досліджень : у 5 т. Київ, 2014. С. 107–
118; Да характарыстыкі сюжэтнага
складу народнай прозы ўкраінскабеларускага памежжа : Зарычненскі і
Ракітнаўскі раёны Ровенскай воблас
ці. Беларускі фальклор: матэрыялы і
даследаванні. Зборнік навуковых прац.
Вып. 1. Мінск, 2014. C. 126–136; «I am
Drawn to Where My Umbilical Cord
Fell-off» : Self-settlers of Chornobyl. The
Ukrainian Life And Culture. Virginia,
2018. Vol. 1, No. 2. P. 68–71.
Галина Довженок

БРОДЗІНСЬКИЙ
(БРОДЗИНСЬКИЙ,
BRODZIŃSKI)
Казимеж (Казимир, Kazimierz)
(08.03.1791, с. Крулювка (нині Бохенського пов. Малопольського
воєводства, Польща) – 10.10.1835,
м. Дрезден, Німеччина) – польський поет, перекладач, літературознавець, професор історії
літератури Варшавського університету. Один із перших дослідників фольклористики в Польщі,
вивчав поетику польської народної пісні, зокрема паралелізм,
наголошуючи на його значенні в
будові народної поезії. У власних
естетичних концепціях прагнув
поєднати романтизм з класицизмом, належав до романтичної
школи в польській літературі.
Художні твори – поеми «Ольдіна» (1819), «Веслав» (1820) та ін.
вирізняються рисами сентименталізму. У статті «Про класичне і
романтичне» (1818) автор виступив проти наслідування чужих
зразків, обстоював самобутність
польської літератури шляхом її
національного розвитку, вважав,
що народна пісня здатна відродити, оновити польську поезію.
Б. належав до «Варшавського
товариства друзів наук» («Warszawskie Towarzystwo Рrzyjaciół
Nauk», засноване 1800), яке мало
на меті вивчати народну культуру не лише польського, а й інших
слов’янських народів. Він – один з
перших перекладачів українських
народних пісень польською мовою («Їхав козак за Дунай», «За
горою високою голуби літають»
та ін.). Переклади Б. поклали початок польським науковим дослідженням української народної
культури. Особливу увагу звернув на вагомість українського народного епосу.
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високо оцінили українські, російські, німецькі, словенські вчені. Б.
брала участь в укладанні «Сравнительного указателя сюжетов:
Восточнославянская сказка» (Ленінград, 1979), є автором статей до
словника «Восточнославянский
фольклор: Словарь научной и народной терминологии» (Мінськ,
1993) та «Енциклопедії казки»
(Геттінген), низки досліджень
поетики побутової казки, міжетнічної взаємодії у сфері прозової традиції, типології сюжетів, а
також публікацій, що висвітлюють наукову діяльність іноземних фольклористів та етнографів
(К. Чистова, В. Гацака, Г-Й. Утера
та ін.). Коло наукових інтересів –
методологія дослідження і теорія
усної традиції, текстологія народної прози, виконавство, методика
польової роботи. Головним спрямуванням діяльності є обстоювання антропоцентричного погляду на фольклор, що зумовлює
впровадження новітніх методик
його дослідження, необхідності
усвідомлення специфіки традиції.
Відтак при вивченні текстології
фольклору та дослідженні природи усних традиційних текстів
запропоновано принципово відмінні від методології літературоцентричної фольклористики підходи, що дають змогу врахувати
виконавську природу фольклорного тексту, виявити специфіку
його усного втілення та функціонування. При цьому Б. актуалізує
науковий сенс дослідження не
лише вербального тексту, а й невербальних складників, зосереджує увагу на ролі контекстуальних чинників і типах контексту,
особливо ж на його інтерпретативних функціях та ролі в процесі
творення і сприйняття. Ця концепція ґрунтується на досягненнях вітчизняної фольклористики
в царині вивчення виконавства та
вводить до наукового обігу посутні здобутки сучасної світової науки у вивченні природи фольклору
та його виконавської специфіки.
З 1968 до 2019 Б. взяла участь
у 39-ти експедиціях та експеди-

Праці: Brodziński К. O kłasyczności i romantyczności tudzież o duchu
poezji polskiej. Pamiętnik Warszawski.
1818. T. 10. S. 356–381, 516–540; T. 11.
S. 23–45, 117–148, 347–399; Brodziński К. Pieśni ludu: serbskie, słowackie,
czeskie, morawskie, ruskie, małoruskie,
morlackie, litewskie, estońskie, norweskie, greckie, nowogreckie, sycylijskie.
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словацького літературного відродження» (1970), «Словацькоукраїнські літературні зв’язки і
контакти» (1979). Робив віршовані
переклади зі слов’янських мов, зокрема перекладав поезії Т. Шевченка, а також писав статті про
його творчість. Б. детально описав
збірку «Словацькі народні пісні»
І. Срезневського, подав тексти
20 пісень, транслітерованих латиницею, з виправленням мовних
помилок («Sreznevského zbierka
slovenských ľudových piesní». Český lid, 54, Praha, 1967. S. 261–266).
Упорядник і автор передмов до
збірки словацьких історичних пісень (1953), збірки народної поезії (1955), збірки «Історичні співи
і пісні» (1978), збірки сербських
і хорватських юнацьких пісень
(1984) та ін. Автор статей, присвячених життю і творчому доробку С. Халупки (1962), Я. Краля
(1973) та ін.

філолог та історик культури, доцент Львівського, Віденського,
професор Берлінського університетів, член багатьох академій
(Польської академії знань, Петербурзької АН), дійсний член НТШ.
Навчався спочатку в Бережанах,
далі – у Першій Тернопільській
гімназії. 1872–1875 вивчав філософію в Львівському університеті. У Віденському – здобув докторський ступінь (1876). Цього ж
року почав славістичні студії спочатку в Ляйпцизькому, згодом –
у Берлінському університетах (під
керівництвом завідувача кафедри
славістики Ватрослава Ягича).
1878 як приват-доцент працював
у Львові. 1881 переїхав до Берліна,
де й пропрацював у Берлінському
університеті 44 роки спочатку
як доцент, а згодом – професор.
Царина наукових зацікавлень
Б.: слов’янська філологія, літературознавство, історія культури,
археологія, дохристиянські релігії, міфологія, фольклор. Серед
понад 1800 його праць є такі, що
висвітлюють проблеми української літератури і культури,
польсько-українські літературні
взаємини, у них проаналізовано
твори письменників «української
школи» в польській літературі.
Представник молодограматичного напряму в мовознавстві й філологічної школи в історії літератури. У працях «Про етимологічну
анархію» (1908), «Польсько-руські пісні» (1911) до аналізу залучав
український матеріал. Підтримував зв’язки з І. Франком, який
рецензував праці Б. Пишучи про
польсько-українські
культурні
взаємини, перебільшував вплив
польської мови на українську і
применшував – української на
польську. Перу Б. належать огляди періодичних видань з фольклору та етнографії, де він проаналізував праці І. Франка, В. Гнатюка, В. Шухевича, М. Дикарева
та ін. (1903–1904). У «Нарисі з
історії слов’янських літератур і
літературних мов» (перша частина – «Історія слов’янських літератур» у співавторстві з Т. Лер-
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Zbiór poprzedzony Listem do redaktora «Dziennika Warszawskiego» о
pieśniach ludu. Pamiętnik Warszawski.
1826. Т. 4; Brodziński К. Pieśni ruskie
i małoruskie. Pisma Kazimira Brodzińskiego / Wydanie supełne poprawne i dopełnione z neogłoszonych rękopisόw staraniem J. Kraszewskiego. Poznań, 1872.
T. I. S. 333–338; Brodziński К. Pisma
estetyczno-krytyczne / oprac. i wstępem poprzedził Z. J. Nowak. Wrocław,
1964. T. 1–2.
Літ.: Кирчів Р. «Українська школа»
польського романтизму в контексті
міжнаціональних фольклорно-літературних взаємин. Романтизм: між
Україною та Польщею. Київські полоністичні студії. Київ, 2003. Т. V.
С. 34–35, 43, 46–47, 51–53; Кирчів Р. Ф.
Український фольклор у польській літературі (період романтизму). Київ,
1971. С. 35, 51–52; Пилипчук Р. Я.
Бродзінський Казімеж. УРЕ : у 12 т. /
за ред. М. Бажана. 2 вид. Київ, 1974–
1985. Т. 2. С. 37; Юзвенко В. Бродзінський Казимеж. Художня культура
західних і південних слов’ян (ХІХ –
початок ХХ ст.) : Енциклопедичний
словник / Г. А. Скрипник (гол. ред.) ;
редкол. Л. К. Вахніна, Г. І. Веселовська, Р. Я. Пилипчук та ін. Київ : ІМФЕ,
2006. С. 11–12; Юзвенко В. А. Українська народна поетична творчість у
польській фольклористиці ХІХ ст.
Київ, 1961. C. 39–42; Słownik folkloru
polskiego / [pod redakcją J. Krzyżanowskiego]. Wаrszawa : Wiedza Powszechna, 1965. S. 51–52.
Оксана Шалак
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Праці: Historické piesne / Texty a
komentáre pripravil Rudo Brtáň. Bratislava, 1953. 252 s.; Historické spevy
a piesne. Bratislava, 1978. 246 s.; Штуровці й українська народна пісня.
Слов’янське літературознавство і
фольклористика. Київ, 1967. Вип. 3.
С. 90–99; Revolučný básnik Janko Kráľ
v Čadci 1854–1858: na 150 výr. narodenia. Čadca, 1973. 42 s.; Samo Chalupka
(1812–1883): 150. výročie narodenia.
Matica slovenská. 1962. Roč. 3. Č. 3.
23 s.; Sreznevského zbierka slovenských ľudových piesní. Český lid, 1967.
Вип. 54. S. 261–266; Turecký šuhaj a
krásavica: Chorvátske junácke piesne.
Bratislava, 1984. 120 s.
Літ.: Неврлий М. Бртань Рудольф.
УЛЕ : у 5 т. Київ, 1988. Т. 1 : А–Г.
С. 237; Бртань Рудо. Шевченківський
словник : у двох томах. Київ, 1976.
Т. 1. С. 91; Brtáň I. Rudo Brtáň v spomienkach: doplnok k trilógii Živé roky.
Bratislava, 1995. 309 s. Michníková M.
Rudo Brtáň 1907–1998: výberová personálna bibliografia pri príležitosti 100.
výročia narodenia. Bratislava, 2002. 97 s.
Ірина Огієнко

БРТАНЬ (BRTÁŇ)
Рудольф (Rudolf)
(09.10.1907, с. Гибе, округ Ліптов,
Словаччина – 04.04.1998, м. Братислава, Словаччина) – словацький
літературознавець,
перекладач,
фольклорист. Випускник гімназії
в Ліптовському Мікулаші (1927).
Навчався в Братиславському і Карловому університетах (1927–1932),
вивчав славістику і германістику.
З 1932–1944 працював учителем
у школах і гімназіях Мартіни,
Братислави, Трнави. З 1949 став
співробітником Інституту літератури Словацької академії наук.
Вивчав словацьку літературу та її
зв’язки з ін. слов’янськими літературами, зокрема й з українською.
Основні праці: «Слов’янське бароко» (1940), «Ян Коллар – поет
і слов’янин» (1963), «Джерела
28

БРЮКНЕР (BRÜCKNER)
Александер (Aleksander)
(29.01.1856, м. Бережани, нині Тернопільської обл. (за ін. даними – у
м. Тернопіль) – 24.05.1939, м. Берлін, Німеччина) – польський
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БУРЯК

Сплавінським) (польською мовою, Львів, 1929) високо оцінив
творчість Т. Шевченка та його
місце в українській літературі. Бібліографія праць Б., написаних до
1927, – у «Studia staropolskie. Księga ku czci A. Brücknera» (1928).

Літ.: Шевчук В. О. Георгій Булашев та його праця про український
народ. Булашев Г. Український народ
у своїх легендах, релігійних поглядах
та віруваннях. Київ, 1992. С. 5–15.
Микола Дмитренко

систем та засобів масової комунікації Дніпропетровського національного університету, з 2004 –
проректор з виховної роботи та
директор Інституту журналістики Класичного приватного університету (м. Запоріжжя). Член
Національної спілки письменників та спілки журналістів України.
Лауреат літературної премії імені
Валер’яна Підмогильного. Автор
поетичних, прозових книг «Молода трава» (1986), «Трикнижжя» (2001), «Етнобузок» (2006),
«Universum» (2009), «Журналістська творчість як система образної комунікації» (2003) та ін.
Досліджував питання інтелектуально-образної свідомості, збереження національного духовного
генофонду, а також сучасну пісенність Придністров’я, фольклорне
і міфологічне мислення та ін.

FE

Праці: Legendy o Cyrylu i Metodym wobec prawdy dziejowej: szkic z
dzejόw chrześcijaństwa u Słowian / napisał Aleksander Brückner. Odbitka z
Rocznika Towarzystwa Przyjaciόł Nauk
Poznańskiego. Rocznik XXX. Poznań,
1903. 49 s.; Brückner A. Mitologja słowiańska. Krakόw, 1918. 152 s.
Літ.: Вахніна Л. Іван Франко та
Александр Брюкнер у контексті діяльності Народознавчого товариства у Львові. Київські полоністичні
студії. 2017. Т. 29. С. 178–181; Вахніна Л. Александр Брюкнер у контексті
українсько-польських фольклористичних зв’язків наприкінці ХІХ –
у першій половині ХХ ст. Слов’янські
обрії. 2018. С. 277–282; Колесса Ф.
Історія української етнографії /
[пер. Г. А. Скрипник]. Київ, 2005.
С. 40; Радишевський Р. «Українська»
та «польська» школи в літературі
українсько-польського пограниччя.
Романтизм: між Україною та Польщею. Київські полоністичні студії.
Київ, 2003. Т. V. С. 7; Юзвенко В.
Брюкнер Александер. Художня культура західних і південних слов’ян
(ХІХ – початок ХХ ст.): Енциклопедичний словник / Г. А. Скрипник
(голов. ред.); редкол. : Л. К. Вахніна,
Г. І. Веселовська, Р. Я. Пилипчук та ін.
Київ, 2006. С. 12; Ю. Ш. Брюкнер. ЕУ.
Львів, 1993. Т. 1. С. 179; Dzieje folklorystyki polskiej (1864–1818) / Epoka
przedkolbergowa. Wrocław etc., 1970.
S. 620–628; Słownik folkloru polskiego / [pod redakcją J. Krzyżanowskiego].
Wаrszawa, 1965. S. 52–53; Wisłocki W.
Вівłiografia prac Aleksandra Brücknera. Studia staropolskie. Krakόw, 1928.
S. 52–53.
Оксана Шалак

Києво-Подільському
духовному училищі, Першому жіночому
духовному училищі та інших навчальних закладах. Редактор «Воскресного чтения» (1884–1892), до
1905 – заступник редактора журналу «Руководство для сельских
пастырей», у 1905 затверджений
Синодом редактором цього видання. Автор розвідки «Пушкин
на Юге России» (Київ, 1899). Внеском в українську фольклористику та етнологію вважають науково-популярну книгу Б. «Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях.
Космологічні українські народні
погляди та вірування» (1909, перевидано 1992, 416 с.).

IM

БУРЯК (СЕЛІВАНОВ)
Володимир Дмитрович
(07.04.1944, м. Дніпродзержинськ
(нині м. Кам’янське) Дніпропетровської обл. – 16.01.2011, м. Запоріжжя) – український поет,
прозаїк, публіцист, фольклорист,
літературознавець. 1968 закінчив
історико-філологічний факультет
Дніпропетровського університету. Працював старшим редактором молодіжної студії ТВ Дніпропетровського облтелерадіокомітету. З 1988 – старший науковий
співробітник, завідувач науководослідної лабораторії українського фольклору, народних говорів та
літератури Придніпровського регіону. 1992 захистив кандидатську
дисертацію на тему: «Сучасна народна пісенність Придніпров’я
(Генезис образних форм поетичної свідомості)». 2003 захистив
докторську дисертацію на тему:
«Фольклорне, художнє та публіцистичне мислення в контексті
інтелектуально-образної еволюції (Форми і методи вираження
інформації у творчій свідомості
етносу)». Від 1987 – доцент кафедри журналістики факультету

БУЛАШЕВ
Георгій Онисимович
(1860, с. Мала Токмачка Бердянського пов. Таврійської губ., тепер
Запорізької обл. – ?) – фольклорист, етнограф, літературознавець, релігійний діяч. Закінчив
Таврійську духовну семінарію
(Сімферополь), Київську духовну
академію, захистив магістерську
дисертацію (1883). Викладав у

Праці: Сучасна народна пісенність
Придністров’я: генезис образних
форм поетичної свідомості : автореф.
дис. …канд. філол. наук. Київ, 1992.
19 с.; Поетика інформаційно-художньої свідомості: Еволюція форм і методів вираження інформації (факту)
в контексті інтелектуалізації творчої
свідомості. Дніпропетровськ, 2001.
390 c.; Фольклорне, художнє та публіцистичне мислення у контексті
інтелектуально-образної
еволюції
(Форми і методи вираження інформації у творчій свідомості етносу):
автореф. дис. ... д-ра філол. наук.
Київ, 2003. 38 с.; Естетичний аспект
форм індивідуального самовираження сучасної фольклорної пам’яті (на
матеріалах півдня України). ЗНТШ.
Львів, 1992. Т. 223, С. 33–34; Еволюція
міфоархетипів у сучасному інтелектуально-свідомісному контексті. НЗ.
2009. № 1–2. С. 115–129; Українська
фольклорна свідомість: генетичноформотворчий дискурс. Література.
Фольклор. Проблеми поетики. Київ,
2009. Вип. 31. С. 92–98.
Літ.: Малинська Н. Постмодерний
дискурс творів Володимира Селіванова (Буряка). Наукові записки
Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Літературознавство.
2012. № 35. С. 56–73; Сокіл В. В. Буряк Володимир Дмитрович. Українська фольклористична енциклопедія.
Львів, 2018. С. 81–82.
Леся Мушкетик
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В

світ. У досліджених звичаях, обрядах, уявленнях автор прослідковує загальнослов’янську основу, яка протягом історії кожного
етносу розвивалася в оригінальну й неповторну народну культуру. Рукописи В. зберігаються в
архівах Львова (відділ рукописів
Львівської наукової бібліотеки
імені В. Стефаника), Києва (відділ рукописів та текстології Інституту літератури імені Т. Шевченка НАНУ, Петербурга (Петербурзька філія архіву Російської
Академії наук), Москви (фонд
рукописів Російської державної
бібліотеки).

Праці: Передговор. К народним
руским пѣсням. Русалка Днъстровая.
У Будимъ. 1837; Pogrzeby u Słowian.
Biblioteka warszawska : Warszawa,
1841. T. 2. S. 649–658; Лемки, мешканці Західного Прикарпаття. НТЕ.
1965. № 4. С. 76–80.
Літ.: Дем’ян Г. Народознавча спадщина Івана Вагилевича. НТЕ. 1985.
№ 1. С. 41–45; Кирчів Р. Етнографічне дослідження Бойківщини. Київ,
1978. С. 35–45; Красовський І. Д.
І. М. Вагилевич. НТЕ. 1966. № 3.
С. 70–72; Петраш О. «Руська трійця».
Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич,
Яків Головацький. Київ, 1972; Рева Л.
Громадська і наукова діяльність
І. Вагилевича в світлі історії українсько-польських зв’язків. Компаративні дослідження слов’янських мов і
літератур. 2012. Вип. 19. С. 342–353;
Шалата М. Народними піснями зачарований. Народні пісні в записах
Івана Вагилевича / упор., вступ. ст.
та прим. М. Й. Шалати. Київ, 1983.
С. 5–16; Кирчів Р. Етнографічнофольклористична діяльність «Руської трійці». Київ, 1990.
Галина Довженок

IM
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ВАГИЛЕВИЧ
Іван Миколайович
(псевдонім – Вагилевич Далибор, Волк Заклика; 2.09.1811,
с. Ясень, тепер Рожнятівського
р‑ну Івано-Франківської обл. –
10.06.1866, м. Львів) – український фольклорист, етнограф,
поет, перекладач, громадський
діяч. Походив із священицької
родини. Закінчив Львівську духовну семінарію. У 1846–1848
був на парафії у с. Нестаничі Золочівського окр. 1848 – редактор української газети «Дневник
руський» (вийшло дев’ять чисел).
Один із засновників (1833, разом
із М. Шашкевичем і Я. Головацьким) «Руської трійці» – гуртка
української молоді Львівської
греко-католицької семінарії, діяльність якого сприяла культурному й суспільному розвитку
українства у Галичині. Перші публікації В. з’явилися в альманасі
«Русалка Дністровая» (1837) –
стаття «Передговор. К народним
руским пѣсням», записи колядок
та власні твори – балади «Мадей»
та «Жулин і Калина». Серед жанрів фольклору особливий інтерес
виявляв до колядок, які записував сам (у Станіславському, Золочівському, Чортківському та ін.
округах) та залучив до цієї справи
своїх кореспондентів. Добірки записів надсилав для ознайомлення
П. Шафарикові, П. Киреєвському
та ін. Призначений для друку
збірник надіслав історику й літератору М. Погодіну (1843), однак той своєї обіцянки щодо його
публікації не виконав. Записані
В. колядки становили на той час
найбагатшу колекцію творів цього жанру. Через багато років час-

тину записів В. використав Я. Головацький у виданні «Народные
песни Галицкой и Угорской Руси»
(1878), а згодом і В. Гнатюк у збірці «Колядки і щедрівки» («Етнографічний збірник», тт. 35, 36.
Львів, 1914). Підтримував особисті й творчі контакти з польськими ліберальними діячами.
Власні твори писав польською та
українською мовами. Польською
написано його «Думи» – поезії,
засновані на ремінісценціях зі
«Слова о полку Ігоревім». Перекладав «Слово о полку Ігоревім»
(українською та польською),
«Кр а ледв ор ський ру копис»
з чеської, твори Я. Коллара. В. –
автор історико-етнографічних
розвідок про гуцулів та бойків,
що їх публікував 1838–1841 «Часопис чеського музею» («ČČM»).
Стаття В. про лемків опублікована в Україні 1965. Хоча в цих
працях (написаних польською)
чимало непереконливих гіпотез,
проте вони містять багато цінної інформації про побут, звичаї
та вірування цих етнографічних
груп і фактично стали початком
українського карпатознавства.
В. планував об’єднати ці та ін.
розвідки у монографію «Карпатсько-гірська Русь». Значна частина етнографічних праць В. вийшла далеко за межі дослідження власне української народної
культури. У працях «Wesełe u Słowian», «Babiny u Słowian», «Demonologija słowianska», «Symbolika
słowianska» (1838–1843) та ін.
В. використав особисті спостереження, фольклор різних жанрів,
дані давньоруських джерел, матеріали з традиційної культури різних слов’янських народів. У роботі «Слов’янська символіка» автор залучив до порівняння схожі
явища у ін. народів Європи, а також Азії та Африки. На жаль, ці
праці не були опубліковані. Лише
«Pogrzeby u Słowian» (1841) –
опис українських похоронних
звичаїв та обрядів (у порівнянні з особливостями поховання
у росіян, поляків, сербів та ін.
слов’янських народів) побачила
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ВАСИЛЕНКО
Зоя Іванівна
(30.11.1918, с. Ташлик Смілянського р‑ну Черкаської обл. –
13.11.2009, м. Київ) – український
музикознавець, фольклористка,
педагог. Закінчила Київську консерваторію, 1949–1975 науковий
співробітник ІМФЕ АН УРСР
(від 1972 – старший науковий
співробітник). 1975–1979 викладач Київського інституту культури (кафедра хорового народного
співу). Захистила дисертацію
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ВАХНІНА

рання болгарського фольклору на
Україні. НТЕ. 1958. № 4. С. 162–163;
М. Лисенко як збирач народних пісень. НТЕ. 1962. № 4. С. 50–55; Подільські веснянки. НТЕ. 1962. № 2. С. 131–
135; Пісні югославських українців.
Радянська культура. 1956. 4 липня.
Літ.: Грица С. Музична фольклористика. Історія української музики.
Київ, 1990. Т. 3. С. 363–386; Правдюк О. Музична фольклористика. Історія української музики. Київ, 2004.
Т. 5. С. 448–460; Луганська К. М. Василенко Зоя Іванівна. Українська музична енциклопедія. Київ, 2006. Т. 1.
С. 308.
Леся Мушкетик

ВАСИЛЬКЕВИЧ
Галина Павлівна
(28.01.1974) – фольклористка,
кандидат філологічних наук.
2004 закінчила філологічний
факультет Львівського університету, тут же й аспірантуру –
2004. З 1996 до 1997 – лаборант,
з 2006 до 2008 – асистент кафед
ри української фольклористики
ім. Ф. Колесси, з 2004 до 2014 –
науковий співробітник факультету. Авторка монографії «Юріївська народнопоетична творчість:
проблема жанрової специфіки»
(2007), у якій проаналізувала
специфіку юріївських пісень у
жанровій системі календарнообрядової поезії, виявила еволюцію творення образу св. Юрія
в українській культурі від міфологічних уявлень до народнопоетичної естетизації образу. Авторка навчального посібника «Свято
Юрія: текст і контекст» 2014, де
висвітлено генеалогію образу
святого Юрія-змієборця. Наукові
зацікавлення: уснословесна жанрологія, еволюція культурного
тексту, генеалогія фольклорного
образотворення, художньо-літературна естетизація образів,
психологізм уснословесних образів та історія фольклористики.
У статті «Семантико-естетична
амплітуда Куста» (2006) на підставі етнографічно-фольклорного матеріалу розкрито семантичний контекст образу Куста і
проаналізовано художньо-есте-

тичну амплітуду його звучання.
Одній із невідомих сторінок історії фольклористики присвячена
стаття «Повернення із небуття:
фольклористичні зацікавлення
Йосипа Застирця» (2010), де
вперше проаналізовано науко
вий доробок фольклориста.
У статтях «Мілітарна лірика в рукописній збірці Йосипа Застирця» (2015), «Вибір як рушій світотворення чи радше руйнації в
сатиричній колядці збірника Йосипа Застирця» (2016) на основі
різножанрових творів виявлено
і з’ясовано етноестетичну парадигму сприйняття й відтворення
історичної дійсності.

Праці: Семантико-естетична амп
літ уда Куста. НЗ. 2006. № 3–4. С. 343–
355; Юріївська народнопоетична
творчість: проблема семантики і жанрової специфіки. Львів, 2007. 224 с.;
Повернення із небуття: фольклористичні зацікавлення Йосипа Застирця.
Література. Фольклор. Проблеми
поетики. 2010. С. 75–77; Свято Юрія:
текст і контекст. Львів, 2014. 252 с.;
Мілітарна лірика в рукописній збірці
Йосипа Застирця. МіФ. 2015. № 1–2.
С. 35–45.
Ірина Коваль-Фучило
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кандидата філологічних наук
«Фольклористична
діяльність
М. Лисенка» (1969). Фонографувала та досліджувала регіональні
музично-поетичні та стильові
особливості традиційного і сучасного фольклору України, міжетнічні елементи у пісенних текстах. У червні 1958 В. перебувала
в експедиції разом з болгарською
дослідницею Р. Кацаровою-Кукудовою на території Одеської області та Молдови, зафіксувала на
магнітну плівку понад 300 болгарських народних пісень. Збирала фольклор у тридцяти поселеннях Міжгірського, Свалявського,
Іршавського, Виноградівського
районів Закарпаття. 1962 опублікувала 200 пісень з мелодіями у
збірці «Закарпатські народні пісні» (1962). У статті «Закарпатські
народні пісні» зупинилася на
характеристиці музичних особливостей українських народних
пісень і спільних пісенних форм
у мелодиці сусідніх народів, на
їхній музично-поетичній структурі. В. розглянула пісні з мелодіями, спільними для угорських,
чеських, польських і словацьких
народів. Авторка монографії
«Фольклористична
діяльність
М. В. Лисенка» (1972), численних статей у періодиці. Упорядниця, редакторка та рецензентка
низки фольклористичних праць
та фольклорних збірок, зокрема «Українські народні пісні :
у 2 т.» (1954), «Закарпатські народні пісні» (1962), «Українське
народне багатоголосся» (1963),
«Пісні Явдохи Зуїхи» (1965).
1969 з’явилося ґрунтовне видання «Коломийки» в академічній
серії «Українська народна творчість», до якого Н. Шумада підготувала передмову та примітки.
Нотний матеріал опрацьований
В., яка здійснила також аналіз
коломийкових мелодій.

Праці: Фольклористична діяльність М. В. Лисенка. Київ, 1972. 186 с.;
Українські народні пісні: збірник :
у 2 кн. / З. Василенко, М. Гордійчук.
Київ, 1954. 484 c.; Закарпатські народні пісні / упоряд., передм. та прим.
З. І. Василенко. Київ, 1962. 271 с.; Зби-

ВАХНІНА
Лариса (Леся) Костянтинівна
(13.05.1950, м. Київ) – фольк
лорист-славіст,
письменниця,
журналіст. Народилася в родині
агронома та вчительки. Кандидат філологічних наук (1984),
старший науковий співробітник (1993), провідний науковий
співробітник, з 2005 – завідувач
відділу мистецтва та народної
творчості зарубіжних країн (з
2015 – відділ зарубіжної фольклористики, з 2016 – відділ української та зарубіжної фольклористики) ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Член Національної спілки письменників
України (2012), заступник головного редактора щорічника
«Слов’янський світ», наукового
збірника «Українсько-польські
культурні взаємини», член редколегії журналу «НТЕ», щорічника «Слов’янські обрії», багатьох
міжнародних видань у Польщі
31
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го славістичного університету
(1994–2008). В. – науковий керівник науково-дослідних робіт, тем
«Фольклор та мистецтво слов’ян
у європейському контексті», «Сучасна фольклористика європейських країн», «Українська славістична фольклористика ХІХ –
початку ХХІ ст.». Праці В. були
перекладені англійською, французькою, болгарською, польською, російською, білоруською
мовами. Основна наукова тематика – слов’янський фольклор;
українсько-польські фольклорні та фольклористичні зв’язки;
фольклор національних меншин
ни); су(зокрема, поляків Украї
часний фольклор та проб
леми
ідентичності; європейська культурна антропологія. Авторка
понад 200 науковий публікацій,
а також статей в енциклопедичних словниках (Восточнославянский фольклор : Словарь
научной и народной терминологии. 1993; УЛЕ. 1988–1995; ЕСУ
та ін.). В. – авторка поетичних,
літературно-критичних творів та
перекладів у журналах «Вітчизна», «Дніпро», «Україна», «НТЕ»,
«Ранок», альманахах «Поезія»,
«Вітрила», «Український альманах» (Польща), «Юность» (РФ),
газетах «Літературна Україна»,
«Культура і життя», «Вечірній
Київ». За редакцією В. опубліковано ряд монографій, навчальних посібників, фольклористичних збірників (зокрема: Бакула Б. Антологія польської літератури ХХ ст. : у 3 т. Київ, 2005 (вид.
здійснене польською. та українською мовами); Фіалкова Л. Коли
гори сходяться. Київ, 2007. 174 с.;
Слов’янська поезія ХІХ – початку ХХ ст. Київ, 2008. 255 с.; Українсько-польські культурні взаємини. Київ : ІМФЕ НАН України,
2008. Вип. 2. 292 с.) та ін.

фика, художественное своеобразие.
Київ : Наукова думка, 1986. 196 с.;
Полюси / автор та перекл. В. Вахніна.
Зб. поезій в серії «Пелюстка світу»
(Вірші семи молодих поетес). Київ :
Радянський письменник, 1989. 48 с.;
Під одним небом: Фольклор етносів
України» / упоряд. Л. К. Вахніна та ін.
Київ, 1996. 255 с.; Pieśni Ludowe Polaków Ukrainy. Пісенна культура польської діаспори України» / упоряд.,
авт. передм. Л. К. Вахніна. Київ, 2002.
288 с.; Dzień dzisiejszy kultury polskiej
na Ukrainie. Fascynacje folklorystyczne.
Księga poświęcona pamięci Heleny Kapełuś. Warszawa : Wydawnictwo AGADE, 2002. S. 147–150; Польські народні казки – Polskie Bajki Ludowe / пер.
з польськ., упоряд. та автор передм.
Л. Вахніна. Київ : Етнос, 2004. 216 с.;
Художня культура західних та південних слов’ян : Енциклопедичний
словник. Київ : ІМФЕ НАН України,
2006. 246 с. (у співавторстві); Кюїзеньє Ж. Етнологія Європи / пер.
з франц. (у співавторстві). Київ,
2007. 118 с.; Нове бачення польських
фольклористичних досліджень. Gente Ruthenus – Natione Polonus. Symbolae in Honorum Rostyslav Radyshevśkyj.
Київські полоністичні студії. Київ,
2008. Т. 10. С. 429–435; Folklor ukraińsko-polskiego pogranicza (na przykładzie ballady). Polska-Ukraina. Pogranicze kulturowe i etniczne. Wrocław, 2008.
S. 227–240; Категорія фольклорного
пограниччя у слов’янських контекстах. Слов’янські обрії: доповіді
ХІV Міжнародного з’їзду славістів.
Київ, 2008. Вип. 2. С. 68–92 (у співавторстві); Наталя Сергіївна Шумада :
Бібліографічний покажчик праць
(у співупорядкуванні з М. К. Дмитренком, 2010); Ідентичність народної культури слов’ян у сучасному
європейському просторі. Фольклор
та мистецтво слов’ян в європейському контексті. Київ : ІМФЕ НАН
України, 2012. С. 3–18; Роль виконавця в збереженні слов’янських
фольклорних традицій в локальних
регіонах. Слов’янські обрії: доповіді
ХV Міжнародного з’їзду славістів /
НАН України, Український комітет
славістів, НБУВ. Київ, 2013. Вип. 6.
Ч. 2. С. 7–20.
Літ.: Фольклористична полоністика Лариси Вахніної. Радишевський Р.
Українська полоністика: проблеми, школи, сильветки. Київ, 2010.
С. 473–477; Бриняк О. Вахніна Л.
Українська фольклористична енциклопедія. Львів, 2019. С. 90–91.
Леся Мушкетик
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та Північній Македонії. Член багатьох міжнародних організацій
і товариств: голова української
секції Міжнародного товариства
з народної культури при ЮНЕСКО (IOV). Член президії Комісії з дослідження слов’янського
фольклору при Міжнародному
комітеті славістів, член Міжнародної комісії з вивчення народних пісень та балад, член Польського народознавчого товариства (Вроцлав, Польща). Член
Українського комітету славістів,
вчений сек
ретар Українського
комітетуМіжнародної асоціації
вивчен
ня слов’янських культур
(ЮНЕСКО),експерт ЮНЕСКО.
Закінчила філологічний факультет Київського державного
університету ім. Т. Г. Шевченка
(1973). Закінчила курси польської
мови та культури Ягеллонського
університету (Краків, Польща,
1976), курси французької мови
при університеті м. Бордо (Франція, 1977). Читала цикли лекцій в
Інституті антропології та етнології Університету ім. А. Міцкевича, Інституті філології Академії ім. Яна Длугоша, ВармінськоМазурському та Варшавському
університетах (Польща). Учасник багатьох міжнародних з’їздів
славістів, конференцій, симпозіумів в Україні, Білорусі, Франції,
Великобританії, США, Ізраїлі,
Нідерландах, Польщі, Португалії, Сербії, Словенії, Словаччині,
Чехії, Росії, книжкових виставок
у рамках міжнародних з’їздів
славістів. Під науковим керівництвом В. захищено 5 кандидатських дисертацій. Неодноразово
була офіційним опонентом під
час захисту дисертацій. Учасник та керівник багатьох фольк
лорних експедицій з вивчення
фольклору національних меншин України (зокрема, поляків
України), керівник фольклорної
практики в Україні та Польщі
студентів Київського славістичного університету. Працювала
за сумісництвом на посаді професора кафедр слов’янської філології та полоністики Київсько32

Праці: Antologia poezji ukraińskiej.
Fłorian Nieuważny, Jerzy Pleśniarowicz... (wierszy «Śniegu biała niewinność», «Opadające liście», «Dobrze
mi...» / пер. Василя Назарука). Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977. S. 953–966; Славянские
рабочие песни: тематическая специ
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та фольклорних символів, алегорії в прозових та поетичних
французьких та українських народних творах. Авторка проаналізувала різні жанри народної творчості: релігійні легенди,
філософські перекази, казки,
дитячі віршики та пісеньки, загадки. В. у 2008 стала лауретом
премії ім. Григорія Сковороди
за подачею Посольства Франції
в Україні за найкращий літературний переклад книги Д. Пеннака «Куть-Кутько» («Cabot-caboche»). Перекладацька творчість В. тісно переплітається з її
науковими перекладознавчими
дослідженнями. Вона співпрацювала з ІМФЕ НАНУ, сприяла
в підготовці до друку французького спецвипуску НТЕ та брала
участь у перекладі праць відомого французького антрополога
Жана Кюїзеньє «Етнологія Європи» та «Етнологія Франції» разом
з Л. К. Вахніною. В. брала участь
в 35‑й міжнародній баладній
конференції в Києві (2005), у щорічних славістичних конференціях у Національній бібліотеці
України імені В. І. Вернадського,
у міжнародних конгресах україністів та ін. Особливе місце в її
науковому та перекладацькому
доробку посідала народна творчість, зокрема народні казки. Завдяки її перекладам український
читач уперше зміг ознайомитися
як з французькими народними
міфологічними героями, так і
з далеким світом фольклорних
уявлень народів Африки та Океанії. З 1988 В. виконує переклади
як позаштатний усний перекладач Єврокомісії. Перекладала
на міжнародних офіційних переговорах президентів України
Л. Кучми та В. Ющенка, президента Центрального банку Франції пана Трише, двом міністрам
економіки Швейцарії, французьким сенаторам та ін.

вопросы перевода на французский
язык русской и украинской сказки. Київ, 1981. 24 с.; Казки народів
світу: непальські і африканські /
пер. М. Венгранівської. Київ, 1989;
Казки народів Африки / пер. М. Венгранівської. Київ, 1993; Українськофранцузький та французько-український фразеологічний словник.
Київ, 2000. 274 с.; Хлопчик-горобчик.
Французські лічилочки, віршики,
загадки, казки. Київ, 2003; Елементи народної математики українців і
французів як фоновий, національнокультурний компонент семантики і
відтворення їх при перекладі. Проб
леми семантики слова. Київ, 2004.
№ 12. С. 34–41; Нариси з теорії та
практики редагування перекладних
текстів і порівняльної стилістики
(французька та українська мови):
навчальний посібник. Київ, 2008.
560 с.; Казкові імена і назви та їх
переклад: слов’яно-неслов’янський
контекст. Слов’янський світ. Київ,
2008. Вип. 6. С. 203–220; Пеннак Д.
Око вовка / пер. М. Венгранівської.
Київ, 2008. 148 с.; Образ України й
Києва в творчому доробку перекладачки Марії Криворотько. Київський
національний університет імені Тараса Шевченка Проблеми семантики слова, речення та тексту. Київ,
2011. Вип. 26. С. 63–72; Зачаровані
маски. Антологія легенд і казок народів Африки, Австралії і Полінезії /
пер., наук. ред. і упоряд. М. Венгранівської ; вступ. сл., словник етнологічних термінів Конєвої Я. П. Ольштин, 2012. 271 с.
Лариса Вахніна
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ВЕНГРЕНІВСЬКА
(КРИВОРОТЬКО)
Марія Анатоліївна
(19.08.1950, м. Київ – 30.08.2012,
м. Київ) – фольклорист, філолог,
романіст, перекладач, кандидат
філологічних наук, доцент. В. народилася у родині вчителів, бабуся – Карпінська Марія Андріївна – вчителька української мови
та українська поетеса періоду
модернізму, а мати, Венгреновська Галина Федорівна – доцент
КНУ імені Тараса Шевченка,
відомий перекладач. В. навчалася на факультеті романо-германської філології Київського
державного університету імені
Т. Г. Шевченка (тепер КНУ імені Тараса Шевченка), який закінчила з відзнакою 1972, після
чого працювала за державним
розподілом на кафедрі теорії і
практики перекладу цього ж університету, сьогодні це кафедра
теорії і практики перекладу із
романських мов. ім. М. Зерова.
У 1981 захистила кандидатську
дисертацію «Лінгвостилістичні
питання перекладу на французьку мову російської і української
казки». У 1986 В. присвоєно вчене звання доцента на кафедрі
теорії і практики перекладу романських і східних мов. Основні
дисципліни, які вона викладала –
теорія і практика перекладу, комунікативні стратегії, стилістика
французької мови, порівняльна
граматика і порівняльна стилістика текстів, лінгвокраїнознавства. Основні наукові інтереси
В. належали царині психології
та філософії перекладу, перекладу фольклору та етнографічних
текстів, лінгвістиці французького та слов’янського тексту.
У доробку В. – численні переклади, як з французької, грецької, англійської, іспанської мов
українською і російською, так і з
української французькою, зокрема, фольклорних, художніх, прозових і поетичних творів. У наукових публікаціях В. розглянула
питання перекладу міфологічних

Праці: Ритмическая организация
сказки и перевод. Теорія і практика
перекладу: Республіканський міжвідомчий науковий збірник. Київ, 1980.
Вип. 2. С. 21–26; Лингвистические

ВЕНЕЛІН (ГУЦА)
Юрій (Георгій) Іванович
03.04.1802, с. Велика Тибава, тепер Свалявського р‑ну Закарпатської обл. – 07.04(26.03).1839,
м. Москва, Російська імперія) –
історик, етнограф, фольклорист.
Закінчив гімназію в м. Ужгороді
та ліцей Сату-Маре (Румунія),
переїхав до Львова, навчався
на філософському факультеті
Львівського університету (1822–
1823). З юнацьких років захоплювався історією, етнографією,
збирав народні пісні та прислів’я.
Вирішив переїхати до Москви
для глибокого вивчення історії та
культури південних слов’ян, але
змушений був на два роки залишитися в Кишиневі, де працював
33
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Вчений уклав також «Грамматику нынешнего болгарского наречия», що залишилася в рукописі. 1835 вийшла відома праця В.
«О характере народных песен у
славян задунайских. Набросано
Юрием Венелиным. I. Сербские».
Тут учений використовував пісні
з IV частини збірника сербських
пісень Вука Караджича (1833).
Він першим відзначив багатство
і оригінальність болгарського
пісенного епосу – усупереч пануючій на той час думці про його
несамостійність і примітивність.
Широку програму фольклорно-
етнографічного
дослідження
болгарських земель В. накреслив
у відомому листі до В. Априлова (від 27 вересня 1837); це послання сприйняли в Болгарії як
патріотичний маніфест і заклик
до наполегливої збирацької роботи. В. присвятив увагу і питанням болгарської лінгвістики:
йому належить один з найраніших відгуків на першу болгарську граматику – буквар П. Берона (1824), посмертно видані
його праці «О слове “боярин”»;
«О происхождении маршалов и
производстве слова “маршал”»,
у яких В. користувався зокрема і фольклорними матеріалами
(болгарськими, українськими,
російськими), робив висновки
про близькість мов і спорідненість культур слов’янських народів. Досліджував В. і проблеми
історії літератури (книга «О зародыше новой болгарской литературы. Писал Юрий Венелин.
Книжка первая» (1838)). Досліджував також українську історію
і культуру, зокрема на теренах
Карпатської Русі. Його праця
«Об источнике народной поэзии
вообще, и о Южно-русской в
особенности» (1934) – це, по суті,
розгорнута рецензія на «Украинские народные песни» М. Максимовича (l934). В архіві вченого залишилися чернетки досліджень
фольклору балканських народів,
записи болгарських, сербських,
грецьких, російських, українських прислів’їв, болгарських пі-

сень тощо. Частина зібраних ним
матеріалів опублікована у збірнику «Карпаторуські прислів’я»
(1906). Культурно-просвітницьку і наукову діяльність В. високо оцінили сучасники і вчені наступних поколінь – В. Априлов,
О. Пипін, І. Шишманов, І. Франко, М. Державін, В. Арнаудов,
П. Динеков та ін. В. вважають
основоположником болгарської
фольклористики, його праці закладали фундамент слов’янської
науки про народну творчість.
Першим серед славістів того часу
він вказав на значення вивчення
фольклору для болгарського національного відродження і заклав основи українсько-болгарських фольклористичних взає
мин. Пам’ятники В. споруджено
в Одесі (1842) та Софії.
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учителем і зав’язав знайомства з
місцевою інтелігенцію, зокрема
болгарською. 1829 закінчив медичний факультет Московського
університету; ще будучи студентом В. написав низку рецензій
та оглядів з історії та етнографії
південно- і східнослов’янських
народів. У книзі «Древние и нынешние болгаре в политическом,
народописном,
историческом
и религиозном их отношении к
россиянам» (1829) обґрунтував
потребу зіставлення явищ культури слов’янських народів, обського
стоював теорію слов’ян
походження болгар та їхньої
мови, історичну закономірність
політичних і культурних зв’язків
Болгарії з Росією. У Росії ця праця викликала суперечки, болгари
сприйняли її з ентузіазмом: вона
будила патріотичні почуття,
логічно обґрунтовувала боідео
ротьбу проти турецького поневолення. У квітні 1830 В. одержав
від Російської Академії наук дозвіл на поїздку в Болгарію, створив наукову програму зі збирання фольклорно-етнографічних
матеріалів. Затримавшись в Одесі, записав близько 40 пісень від
емігрантів-болгар. У Болгарії В.
відвідав Варну, Каварну, Кюстенджу, Сілістру, зібрав півсотні пісень, кілька писемних пам’яток,
здійснював записи у щоденнику. У вересні повернувся в Бухарест, де обстежив книгосховища митрополичої бібліотеки
і виявив старовинні грамоти,
опубліковані під назвою «Влахоболгарские или дако-славянские
грамоты» (СПб., 1840). У вересні 1831 В. приїхав до Москви, де
працював над упорядкуванням
привезених матеріалів, плануючи укласти збірник болгарського
фольклору з коментарями. Але
за життя не встиг здійснити цей
задум; зібрані ним пісні були видані лише 1855 П. Безсоновим
(«Болгарские песни из сборников
Ю. И. Венелина, Н. Д. Катранова
и других болгар»). У це видання
ввійшли власні записи В. і надіслані йому з Болгарії (71 твір).
34

Праці: Об источнике народной
поэзии вообще и о южнорусской в
особенности. Москва, 1834. 60 с.;
О первом и втором нашествии завислянских славян на Русь до Рюриковских времен. Чтения Императорского Общества истории и
древностей российских. 1848. Кн. 5.
С. 1–50; О характере народных песен
у славян задунайских. Москва, 1835.
Вып. 1. 188 с.
Літ.: Шумада Н. С. Ю. Венелін
як збирач і дослідник українського
фольклору. НТЕ. 1964. № 4; Шумада Н. С. Роль Ю. І. Венеліна у становленні болгарського фольклористики.
Шумада H. C. Українсько-болгарські
фольклористичні зв’язки (Період
болгарського відродження). Київ,
1963. С. 19–36; Шумада Н. С. Маловідомі сторінки діяльності Юрія
Венеліна в історії слов’янознавства.
Слов’янський світ. 1997. № 1. С. 124–
13l; Байцура Т. Юрій Іванович Венелін. Братислава, 1968. 304 с.; Горбань І. Фольклор і фольклористика
болгар в Україні. Львів, 2004. С. 18–24.
Тетяна Руда

ВЕРВЕС
Григорій Давидович
(15.04.1920, с. Петрове (нині
смт) Кіровоградської обл. –
09.01.2001, м. Київ) – доктор
філологічних наук, професор,
член-кореспондент АН УРСР
(1978); академік АН УРСР (1995).
У 1942 закінчив Об’єднаний
Український університет у м. Ки-
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відповідальним редактором 10
і 14 т. Деякі його монографії та
статті видані польською та російською мовою. Був керівником
дисертацій
дослідників-фольклористів, зокрема Є. Пащенка,
М. Карацуби та ін.

потім різко критикував), Станіслава (нині м. Івано-Франківськ),
Львова, Ряшева (нині м. Жешув,
Польща). Автор праць із природознавства,
мовознавства
(діалектологія, лексикографія),
літературознавства, перекладач
з польської (зокрема, творів
Ю. Словацького). Помітний внесок В. як збирача і дослідника
усної народної творчості в українську фольклористику.

Праці: Юліуш Словацький і Украї
на. Київ, 1959; Владислав Оркан і
українська література. Київ, 1962; На
нових орбітах: літературно-критичні статті / упоряд. Г. Д. Вервес. Київ,
1990. 353 с.; Адам Міцкевич. Життя і
творчість. Київ, 1979; Максим Рильський в колі слов’янських поетів.
Київ, 1972; Ярослав Івашкевич. Київ,
1978; В інтернаціональних літературних зв’язках. Питання контекс
ту. Київ, 1983; Польська література
і Україна. Київ, 1985; Як література
самоутверджується у світі. Київ,
1990; Українці на рандеву з Європою.
Київ, 1996.
Літ.: УРЕ. Київ, 1978. Т. 2. С. 185;
УЛЕ. Київ, 1988. Т. 1. С. 290–291; Григорій Давидович Вервес: Біобібліографія до 80‑річчя / упоряд. В. В. Бєляєва, Ю. Л. Булаховська, Н. Є. Крутікова. Київ, 2000. 100 с.; Невтомний
орач перелогів слов’янофільства.
Львів, 2000; Скрипник П. І. Вервес
Григорій Давидович. ЕІУ : у 10 т. / редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін. Інститут історії України НАН України.
Київ, 2003. Т. 1 : А–В. 688 с. : іл. С. 479;
Руда Т. П. Пам’яті видатного славіста (До 90‑річчя від дня народження
Григорія Вервеса). Слов’янський світ.
Київ, 2010. Вип. 8. С. 213–219; Пащенко Євген. Славістика, якої нема:
Григорій Давидович Вервес. НЗ. 2013.
№ 6(114). С. 1169–1172.
Мирослава Карацуба

Праці: Початки до уложенія номенклатури і термінології природописної, народної і замітки о волоськім павуку. Львів, 1864. Вип. 1–2;
Про Маланку. Правда. 1876. № 2;
Зозуля на свободі і в неволі. Зоря.
1893. № 11; Говір Замішанців. ЗНТШ.
1894. Вип. 3. С. 153–210; Бусько білий. Зоря. 1896. № 13, 14; Знадоби до
пізнання угорсько-руських говорів.
ЗНТШ. 1899. Т. ХХІХ ; 1901. Т. ХL,
XLIV; Про говір Долівський. ЗНТШ.
1900. Т. ХХХV–XXXVI; Про говор
галицьких лемків. ЗНТШ. 1902. Т. V.
С. 224–232 та ін.
Літ.: Гумецька Л. Л. Верхратський
Іван Григорович. УЛЕ. Т. 1. С. 297;
Верхратський Іван Григорович. Енциколпедія українознавства : в 10 т.
С. 234; Гриценко П. Ю. Верхратський
Іван Григорович. Українська мова:
Енциклопедія. Київ, 2000. С. 63; Головацький І. Д. Верхратський Іван
Григорович. ЕІУ. Т. 1. С. 494; Железняк М. Г. Верхратський Іван Григорович. ЕСУ. Т. 4. Київ, 2005. С. 297;
Кирчів Р. Верхратський Іван Григорович. Шевченківська енциклопедія.
Т. 1. С. 621.
Микола Дмитренко

ВЕРХРАТСЬКИЙ
Іван Григорович
(псевдоніми: Лютарт Горовсь
кий, Лосун, Подоляк, Щипавка
та ін., 26.04.1846,. с. Більче, тепер
Більче-Золоте Борщівського р-ну
Тернопільської обл. – 29.11.1919,
м. Львів) – український мовознавець, природознавець, письменник, збирач і дослідник фольклору. Дійсний член НТШ, перший
голова математико-природничомедичної секції НТШ. Закінчив
Академічну гімназію у Львові і
філософський факультет Львівського університету (1868). Учителював у гімназіях Дрогобича
(навчав юного І. Франка, якого

ВЕСЕЛОВСЬКИЙ
Олександр Миколайович
(16.02.1838,
м.
Москва
–
23.10.1906,
Санкт-Петербург,
Російська імперія) – російський
фольклорист, літературознавець,
професор Петербурзького університету (з 1872), академік Петербурзької АН (з 1881). В. народився в сім’ї генерала. Закінчив
1855 2‑гу Московську гімназію,
1859 – Московcький університет. Учителями зі славістики у
В. були видатні вчені-професори: українець О. М. Бодянський
та Ф. І. Буслаєв. Стажувався в
університетах Європи, побував
в Іспанії, Італії, Франції, Англії,
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зил-Орда Казахської РСР. 1951
захистив кандидатську дисер
тацію на тему «Адам Міцкевич в українській літературі»,
1959 – докторську дисертацію
на тему «Іван Франко і питання українсько-польських літературно-громадських відносин
70‑х – 90‑х років XIX століття».
1957 опубліковано монографією
з цієї теми. 1996–1999 – професор кафедри слов’янської філології КНУ імені Т. Шевченка.
Багаторічний завідувач відділу
слов’янських літератур Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України; заступник голови Українського комітету славістів; Голова Українського комітету та член Бюро Міжнародної
асоціації з вивчення й поширення слов’янських культур при
ЮНЕСКО. Із середини 1960‑х
він фактично очолив українську
славістичну школу і до останніх
років життя залишався її лідером. Викладав у КНУ імені Тараса Шевченка, Київському славістичному університеті, де ініціював створення кафедри полоністики, яку й очолив. Аналізуючи
твори польських письменників
(А. Міцкевич, Ю. Словацький,
«української школи» польських
романтиків) значну увагу приділяв впливам на них фольклору.
Нагороди: медаль ПНР «За заслуги перед польською культурою» (1972). Лауреат премії імені
І. Франка НАН України (1997).
Основні напрями наукової діяльності: порівняльне літературо
знавство, теорія літератури,
фольклористика, методика викладання слов’янських літератур.
Головний редактор академічного
видання «Українська література
в загальнослов’янському і світовому літературному контексті:
У 5 т.» (Київ, 1987–1995). В. підтримував творчі та особисті взаємини з М. Рильським, який, зокрема був офіційним опонентом
на захисті його кандидатської
дисертації. Брав активну участь
у підготовці багатотомного видання творів М. Рильського, був
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но вплинув на І. Франка як дослідника (збереглося листування
старшого й молодшого учених).
В. синтезував у своїх працях
здобутки міфологічної, культурно-історичної школи, теорій
запозичення, самозародження
сюжетів із порівняльними студіями й очолив порівняльно-історичний напрям досліджень у
фольклористиці та літературознавстві. Відомий як автор «теорії
зустрічних течій», закону поетики про пластичність образу, тези
про первісність лірики, епос за
походженням пізніший. Внесок
В. у славістику видатний, учений системно досліджував міфологію, фольклор, літератури
багатьох слов’янських народів у
порівнянні з пам’ятками народів Заходу і Сходу. 1997 РАН заснував премію імені В. за видатні
здобутки в літературознавстві та
фольклористиці.

мифа в русской филологической науке ХІХ века. Москва, 1997. 456 с.; Пономар Л. Г. Веселовський Олександр
Миколайович. ЕСУ. Київ, 2005. Т. 4.
С. 308.
Микола Дмитренко

ВИМАЗАЛ (VYMAZAL)
Франц (Franc)
(6.11.1841, м. Тополяни –
6.04.1917, м. Брно, Чехія) – чеський письменник, філолог, мово
знавець, укладач мовних, історичних, загальнонаукових посібників та російсько-німецького
розмовника. Народився в дуже
бідній родині, освіту здобував
самотужки. Працював коректором у Моравській загальній друкарні в Брно, згодом змушений
був відмовитися від цієї роботи
через хворобу очей. Вивчення
мов і літературна діяльність були
для нього хобі. Був знайомий з
багатьма відомими культурними діячами, зокрема з Й. С. Мачаром. Хоч і був атеїстом, проте
поважав християнство як культурну і філософську систему, нерідко включав фрагменти молитов і цитати з Біблії до своїх наукових та літературних текстів.
Був автором праць: «Obrazy z
dĕjin českych a rakouskych» (1879);
«Náuka î rakousk é ustavě», «Náuka
î větě» (1881); «Gramaticke zaklady
jazyka slovinskèho», «Gramaticke
zaklady jazyka ruského» «Pravopisny slovnik» та ін. Крім того, він
видав Краледвірський і Зеленогорський рукописи, переклади
деяких слов’янських народних
пісень під заголовком «Slovanská
poezije» («Слов’янська поезія»),
1874, двотомна збірка, у другій
частині I тому якої представлено
твори української народної поезії, є вступна стаття про українську пісню із коментарями.
Особливе місце відведено думам,
історичним пісням, баладам, ліричним пісням, згадано кілька
обрядових пісень.

FE

Німеччині. 1862–1863 стажувався в Берліні, 1863 вивчав славістику у Празі, мандрував АвстроУгорщиною, зокрема був у Новому Саді. 1864–1868 працював
в Італії. 1870 – штатний доцент
кафедри історії світової літератури Петербурзького університету, 1872 – екстраординарний,
1879 – ординарний, 1895 – заслужений ординарний професор; із
1876 – член-кореспондент, 1881 –
академік АН. Автор праць про
античну літературу, про Боккаччо, Данте, Петрарку. Представник
порівняльно-історичного
методу у літературознавстві та
фольклористиці, що засвідчують
численні праці: докторська ди
сертація «З історії літературного спілкування Сходу і Заходу.
Слов’янські оповіді про Соломона і Китовраса та західні легенди
про Морольфа і Мерлина», 1872;
«Нотатки з літератури і народної словесності», 1883; «Історія
епосу», 1884–1886 та ін. Вивчав
явища первісного синкретизму,
міфологію, ґенезу і поетику багатьох фольклорних жанрів – казок, легенд, колядок, билин, духовних віршів. Автор-упорядник
збірок билин Київського циклу:
«Южнорусские былины» (1881,
1884). У монографії «Разыскания
в области русских духовных стихов» (1880–1891) проаналізував
комплекс проблем щодо жанрової специфіки і поетики румунських, грецьких і слов’янських
колядок та українських колядок
і щедрівок, перебільшуючи роль
запозичень і християнського
впливу; як і О. Потебня, розкрив
образ Судьби-Долі в народних
уявленнях слов’ян. В. розробив
методологічні основи історичної
поетики фольклору і літератури
у працях «Історія чи теорія роману?» (1886), «Зі вступу до теорії історичної поетики» (1894),
«З історії епітета» (1895), «Три
розділи з історичної поетики»
(1899) та ін. Позитивно оцінив
доробок українських фольклористів (В. Антоновича, М. Драгоманова, П. Чубинського), поміт-
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Праці: Славянские сказания о
Соломоне и Китоврасе и западные
легенды о Морольфе и Мерлине.
Санкт-Петербург, 1872. 351 с.; «Труды этнографическо-статистической
экспедиции в Западнорусский край,
снаряженной Русским географическим обществом. Юго-западный отдел. Материалы и исследования, собранные П. П. Чубинским. 7 томов».
Рецензия. Записки Императорской
академии наук. Санкт-Петербург,
1880. Т. 37. Кн. 2. Приложение № 4.
С. 167–230; К народным мотивам
баллады о Леноре. ЖМНП. 1885.
№ ХІ. С. 71–79; Несколько новых
данных к народным представлениям о Доле. ЭО. 1891. № ІХ. С. 25–26;
Гетеризм, побратимство и кумовство
в купальской обрядности (хронологические гипотезы). ЖМНП. 1894.
Ч. 291, февраль. Отд. ІІ. С. 287–318;
Историческая поэтика. Ленинград,
1940. 648 с. (перевид.: Москва, 1989).
Літ.: Пыпин А. Н. История русской
этнографии. Санкт-Петербург, 1891.
Т. 2. С. 257–282; Ягич И. В. История славянской филологии. СанктПетербург, 1910; Азадовский М. К.
История русской фольклористики.
Москва, 1963. Т. 2. С. 108–205; Горский И. К. Александр Веселовский
и современность. Москва, 1975; Горский И. К. Веселовский Александр
Николаевич. Славяноведение в дореволюционной России. Москва, 1979.
С. 100–102; Топорков А. Л. Теория
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Літ.: Нудьга Г. Українська дума
і пісня в світі. Львів, 1997. Кн. 1. 427 с.
Оксана Ковальова
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РАН під керівництвом Н. І. Толстого. Авторка розвідок з порівняльного опису слов’янської
демонології. Своїми дослідженнями поглибила уявлення про
русалок, домовиків, відьом та ін.
представників демонологічного світу, удосконалила систему
персонажів народної демонології, здійснила їх класифікацію,
вивчала зв’язок міфологічних
персонажів з народним календарем, відтворила демонологічну основу слов’янської картини
світу. У класифікації персонажів
народної демонології В. представлено 20 персонажних типів і
близько тисячі назв. Зацікавлення малими фольклорними жанрами, їхнім значенням в обрядах,
архаїчністю форм відобразилося
у статтях про формули для заклинання в календарній поезії
слов’ян, українські обрядові примовки, замовляння, формули
ритуальних запрошень на різдвяну вечерю та ін. Теоретичним
питанням вивчення малих фольклорних жанрів присвячено працю «Відображення міфологічних
уявлень в “малих” фольклорних формах» (1988). Предметом
аналізу у дослідженні В. стають
обряди, вірування, культурні
стереотипи, фольклорні тексти,
мовні кліше, окремі жанри, мотиви, символи та ін. В. цікавлять
питання методології, використання картографічних і ареальних підходів, порівняльний метод і метод реконструкції. Має
низку історіографічних статей
про О. Кольберга, Ю. Кжижановського, О. Елеонську, Д. Зеленіна та ін. Автор багатьох статей
до енциклопедичних словників
«Слов’янська міфологія» (Москва, 1995; 2‑е вид., випр. і доп.:
Москва, 2002, є переклад сербською мовою), «Славянские
древности: этнолингвистический словарь» (Т. 1–5, 1995, 1999,
2004, 2009, 2012).

нительной характеристике женских мифологических персонажей.
Материалы к VI Международному
конгрессу по изучению стран ЮгоВосточной Европы, София, 30.08 –
6.09.1989. Москва, 1989 (соавтор);
Русальная традиция у болгар и восточнославянских народов. Проблеми
на българския фолклор. София, 1991.
Т. 8; Българският фолклор в славянската и балканската културна традиция. Символический язык вещей: веник (метла) в славянских верованиях и обрядах. Балканские чтения‑2:
Символический язык традиционной
культуры. Москва, 1993 (соавтор);
Мотивировки обрядовых действий:
стереотипы религиозного и магического мышления. Folklor. – Sacrum. –
Religia. Lublin, 1995; Цветочное имя
русалки: славянские поверья о цветении растений. Этноязыковая и этнокультурная история Восточной
Европы. Москва, 1995; La roussalka
dans les rites et croyances des Slaves.
La Revue Russe. Paris, 1995. № 8; Древнейшие черты славянской народной
традиции. Очерки истории культуры славян. Москва, 1996. Вып. 1 (соавтор); Как распознать чужого среди
своих? Исследования по славянскому фольклору и народной культуре.
Berkeley, 1997. Вып. 1; Духи, вселяющиеся в человека. Studia Mythologica Slavica. Ljubljana, 1998. Knj. 1;
Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян. Москва,
2000; Польские коленды: новые
культурные функции старого фольклорного жанра. Studia polonica II:
К 70‑летию Виктора Александровича Хорева. Москва, 2002; Вербальные
компоненты обрядового комплекса:
(влияние фольклорного текста на
структуру, семантику и терминологию обряда). Язык культуры: семантика и грамматика: К 80‑летию со
дня рождения академика Никиты
Ильича Толстого (1923–1996). Москва, 2004; Граница как особая пространственная категория. Культура
и пространство: славянский мир.
Москва, 2004; Методика сравнительного изучения фольклора (на материале демонологических верований). Первый всероссийский конгресс
фольклористов: Сборник докладов.
Москва, 2005. Т. 1; Типология сюжета
за подмяна на детето а славянската
демонологія. Етнографски проблеми
на народната култура. София, 2005.
Т. 7; Формулы угроз и проклятий в
славянских заговорах. Заговорный
текст: генезис и структура. Москва, 2005; К проблеме типологии и
функции магических текстов: Фор-
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Людмила Миколаївна
(11.12.1936, м. Новоград-Волинський, Житомирська обл.) –
славіст, фольклорист, етнолог,
етнолінгвіст. Закінчила філологічний факультет Ужгородського університету (1961), навчалась в аспірантурі Інституту
слов’янознавства (1963–1967).
В Інституті слов’янознавства
працює з 1967. У 1973 захистила кандидатську дисертацію
«Польські народні коленди: історико-порівняльний
аналіз»,
2001 – докторську дисертацію
«Слов’янська народна демонологія: проблеми порівняльного
вивчення». Доктор філологічних наук, провідний науковий
співробітник відділу етнолінгвістики і фольклору. Член редакційної колегії журналу «Живая старина», редактор видання
«Слов’янський і балканський
фольклор», фольклорної комісії
Міжнародного комітету славістів. Автор двох монографій і понад 200 наукових статей з порівняльного вивчення слов’янських
обрядів, вірувань, фольклорних
текстів; взаємозв’язку фольклору і етнографії; змістової єдності
народної культури у всіх її формах, жанрах і кодах; міфологічної основи й історичної єдності
слов’янських культурних традицій. В. застосовує широкий
міждисциплінарний підхід у дослідженні фольклору. Перші наукові статті присвячені композиції, сюжетам. У монографічному
дослідженні «Зимова календарна
поезія західних і східних слов’ян:
генезис і типологія колядування» В. звернулася до матеріалів
різних слов’янських традицій,
застосовуючи типологічний і порівняльний методи дослідження,
врахувала етнографічний контекст для інтерпретації вербальних текстів. Багато разів В. брала
участь у польових дослідженнях
Полісся в складі етнолінгвістичних експедицій Інституту
слов’янознавства і балканістики

Праці: Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян:
генезис и типология колядования.
Москва, 1982; Материалы к срав-
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автори, публікації яких містять
український обрядовий фольклор – Е. Закревський, З. Василевський, Я. Карлович, З. Глогер,
Ф. Равіта, А. Плещинський. Завдяки анкетам та програмам часопис залучав до роботи фольк
лористів-аматорів, до редакції
надходив різножанровий фольклорний матеріал з Галичини,
Волині, Поділля, який у розділі
«Пошуки» подавали у перекладі
польською мовою. Зокрема, про
звичаї подолян Кам’янецького
повіту (1894, t. VIII, s. 151),
з Балтського повіту (1891, t. V,
s. 650–651), про купальські пісні з
Ямпільського повіту Подільської
губернії (1892, t. VI, s. 684–685)
та ін. Паспортизація спорадична
і часткова, переважно без дати
запису та вказівки на інформанта. Тему кобзарства і лірництва
порушено в повідомленні Ц. Неймана (1888, t. ІІ, s. 612), який
описав особливості своєрідної
лірницької мови. Часопис друкував численні рецензії і бібліографічні відомості про польські та
ін. європейські наукові видання,
відгуки польських діячів культури на події в українській фольклористиці.
Бібліографічний
відділ містив рецензії на найважливіші публікації з українського
фольклору й етнографії, зокрема
на праці М. Сумцова, В. Гнатюка,
І. Манжури. Систематично подавали огляд змісту часопису «Киевская старина». Через наплив
великої кількості фольклорноетнографічного матеріалу було
засновано видавничу серію «Biblioteka Wisły» (видано ХV томів,
1888–1896).

Літ.: Юзвенко В. А. Українська
народна поетична творчість у польській фольклористиці ХІХ ст. Київ,
1961. С. 116–119; Słownik folkloru polskiego / pod red. J. Krzyżanowskiego.
Wаrszawa, 1965. S. 440. Kowalewska Н.
Jan Karlowicz jako redaktor «Wisły».
Literatura Ludowa. 1967/1968. № 4–6.
S. 169–174; Kapełuś H. «Wisła» 1887–
1905. Dzieje folklorystyki polskiej 1864–
1818. Wаrszawa, 1982. S. 264–337; Юзвенко В. «Вісла». Художня культура
західних і південних слов’ян (ХІХ –
початок ХХ ст.): Енциклопедичний
словник. Київ, 2006. С. 13–14; Юзвенко В. А. І. Франко: українсько-польські фольклористичні взаємини.
Українсько-польські культурні взаємини. Київ, 2003. С. 113–117.
Валентина Головатюк,
Оксана Шалак
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мулы проклятий в народной культуре. Письменность, литература
и фольклор славянских народов /
XIV Международный съезд славистов. Доклады российской делегации.
Москва, 2008; Народная демонология Полесья (Публикация текстов в
записях 80–90‑х годов XX века). Москва, 2010. Т. 1; Семейные ценности
традиционной культуры: аксиологический аспект изучения славянских
проклятий [Текст]. Славяноведение.
2012. № 6. С. 29–34.
Літ.: Агапкина Т. П. Homo Admirans: К юбилею Л. Н. Виноградовой.
Традиционная культура. 2006. № 4.
С. 125–128; К юбилею Людмилы
Николаевны Виноградовой. Славяноведение. 2006. № 6. С. 118–119; Никитина С. Е. Та женщина, которая…
ЖC. 2006. № 4. С. 49; Славянская
этнолингвистика:
Библиография.
Москва, 2004. С. 71–87; Сотрудники
Института славяноведения Российской академии наук. Москва, 2012.
С. 63–65; Поздравляем юбиляра. ЖC.
1997. № 1. С. 2–3; Славяноведение в
СССР. Биобиблиографический словарь. New York, 1993.
Ірина Огієнко
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«ВІСЛА» («Wisła»)
«В.» – географічно-етнографічний річник, що виходив друком у
Варшаві 1887–1905 та 1916–1918.
Орган Польського етнографічного товариства. У різні роки
редакторами часопису були:
А. Грушецький (І т.), Я. Карлович
(1888–1899, ІІ–ХІІ тт.), Е. Маєвський (1899–1905), А. Кринський
(1916–1918). Було видано ХХ томів часопису. Містив публікації
з різних жанрів фольклору, етнографії, антропології, компаративістики, лінгвістики. Матеріали
надходили від широкого загалу
зацікавлених народознавством
осіб, зокрема й тих, які не мали
фахової підготовки. На сторінках
часопису порушували питання
наукової методики запису фольк
лорно-етнографічних матеріалів,
приділяли увагу розвідкам з питань текстології фольклорного
зразка, діалектних особливостей
мови, монографічних описів однієї місцевості. Опубліковано
студії І. Франка, М. Сумцова,
М. Янчука, О. Роздольського,
І. Полівки, Ф. Крауса. Польські
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Праці: Janczuk M. Szopka w Kornicy. Wisła. 1888. T. II. S. 729–752;
Zakrzewski A. Materjały do etnografji.
Podlasie. Wisła. 1889. T. 3. S. 309–328;
Pleszczyński A. Zabawy, gry i tańce ludowe w okolicy Międzyrzeca Podlaskiego. Wisła. 1889. T. 3. S. 59–67; Gloger Z.
Pieśni przy chrzcinach і pogrzebie na
Podlasiu nadnarwiańskim. Wisła. 1889.
T. III. S. 607–614; Lubicz R. Poszukiwania. Wisła. 1892. T. VI. S. 684–685; Stecki J. Poszukiwania. Wisła. 1894. T. VIII.
S. 151–153.

ВЛАДИСЛАВ
(Vladislav)
Ян (Jan)
(справжнє ім’я – БАМБАСЕК Ладислав, 15.01.1923, м. Глоговець,
Словаччина – 03.03.2009, м. Прага, Чехія) – чеський поет, перекладач, есеїст, дитячий письменник. Закінчив Карлів університет
(1969). Одним з перших поставив
підпис під антикомуністичною
«Хартією 77». У зв’язку з цим
змушений був виїхати з Чехії.
З 1981 до 2003 жив у Франції.
Українську мову В. вивчив ще як
студент, вчити допомагав О. Зілинський. Один із перекладачів
та упорядників збірки «Україна
співає» (1950, 2‑ге вид. 1951), до
якої ввійшло 300 (1 вид.) і 390 народних пісень (2‑е вид.), автор
післямови до неї. Переклав і
упорядкував збірник «Козацькі думи» (1952), куди ввійшло
29 народних дум. Написав до них
післямову і примітки. Переклав
поезію Т. Шевченка («Вибране з
творів найбільшого поета і будителя України», 1951), І. Франка
(«Поезії», 1956; «Зів’яле листя»,
2007), Л. Українки («Досвітні
вогні», 1952), роман «Майстер
корабля» Ю. Яновського та ін.
Крім української мови, перекладав ще з німецької, англійської,
китайської, французької, іта-
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ВОЛКОВ

лійської, японської, румунської,
російської.

Літ.: Житник В. К. Владіслав Ян.
Українська літературна енциклопедія: в 5 т. Київ, 1988. Т. 1 : А–Г. С. 338;
Jan Vladislav. Slovník české literatury po roce 1945. URL : http://www.
slovnikceskeliteratury.cz/showContent.
jsp?docId=590.
Ірина Огієнко

Праці: Українські пісні в польських виданнях XVII ст. Записки Наукового товариства ім. Шевченка.
Т. CLV; Матеріали до історії української пісні і вірші. Тексти й замітки. Львів, 1913–1925. Т. 1–3. 591 с.;
Початки української комедії. 1619–
1819. Львів, 1919; З років заслання
Петра Єфименка на Архангельщину.
ХІ листів його до Кониського. За сто
літ. Харків, 1930. Т. ІІ. С. 110–121;
Битва під Заглаєм у сучасній українській польській пісні. ЗНТШ. 1927.
Т. 147. С. 161–165; Із збірника Кондрацького кінця ХVІІ в. (кілька давніх даних до української пісенності).
ЗНТШ. 1927. Т. 147; Любовна пісня
про рижка і сироїжку в рукописі кінця ХVІІ в. Первісне громадянство та
його пережитки на Україні. 1929. В. 1;
До джерел українського пісенного
збірника Жеґоти Павлі. V століття
«Зорі» Маркіяна Шашкевича (1834–
1934). Львів, 1936. Ч. І–ІІ.
Літ.: Нечиталюк М. Ф. Невтомний
трудівник науки. Жовтень. 1959.
№ 11; Мороз М. М. С. Возняк як
фольклорист. НТЕ. 1967. № 1; Мороз М. О. Фольклористична діяльність М. С. Возняка. НТЕ. 1981. № 6;
Вальо М. А. Академік М. С. Возняк
і книга. Формування і використання бібліотечних фондів. Київ, 1984;
В. І. Козловський. Возняк Михайло
Степанович. Українська фольклористична енциклопедія / кер. проекту,
наук. ред., упоряд. В. Сокіл. Львів,
2018. С. 127–128.
Олена Чебанюк

тецтвознавець. У 1912 закінчив
Ніжинський історико-філологічний інститут. Його студентську працю «Народна драма
“Царь Максиміліан”» (1912) високо оцінили фахівці, її було
видано окремою книжкою у
Варшаві. Працював викладачем
російської словесності в гімназії (1912–1913), далі приват-доцент, професор Одеського університету. 1920–1923 – ректор
Одеського інституту народної
освіти, створеного на базі реорганізованого
університету.
Голова Етнографічно-діалектологічної, згодом Етнографічнолінгвістичної секції Одеської
комісії краєзнавства при ВУАН
(працювала з 1923 до 1930), яка,
фактично виконувала роль наукового фольклорного осередку.
Член редколегії та автор статей
у «Віснику Одеської комісії краєзнавства», зокрема опублікував
там зразки болгарського фольк
лору – обрядові, гайдуцькі та ін.
пісні з півдня України, писав про
взаємозв’язки у піснях болгар та
українців. 1945–1949 В. працював у ЛНУ імені Івана Франка
проректором з наукової частині
і завідувачем кафедри російської
літератури. За його редакцією
опубліковано чимало праць, зокрема збірник «Леся Українка»
(1946), що містив і фольклорні матеріали. У 1950–1959 став
проректором з наукової роботи в ЧНУ, а також очолював кафедру російської літератури.
За часів викладацької роботи
В. виховав багатьох фольклористів, організовував збирання
та видання фольклору. Наукові
праці вченого пов’язані з українським, російським та фольклором ін. слов’янських народів.
В. досліджував народну драму,
казки, героїчний епос, билини
та ін. Значну увагу В. приділяв
питанню вивчення тогочасного
села, його фольклору та етнографії, він складав програми монографічного дослідження села.
В. цікавився казкознавством,
йому належать праці «Словес-
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ВОЗНЯК
Михайло Степанович
(3.10.1881, с. Вільки Мазовецькі
Рава-Руського пов. Австро-Угорщини, нині с. Волиця Жовківського р‑ну Львівської обл. –
20.11.1954, м. Львів) – україн
ський літературознавець і фольклорист. Народився в селянській
родині. 1908 закінчив філософський факультет Львівського університету. 1908–1914 вчителював
у Львівській гімназії. Член НТШ
(1911). 1920–1939 працював у
прогресивних журналах «Вікна»,
«Культура» та ін. У 1929 В. обрано академіком АН УРСР за спеціальністю літературознавство.
З 1939 – професор, з 1944 року –
завідувач кафедри української
літератури Львівського університету. Доктор філологічних наук
(1951). З 1951 очолював відділ
української літератури Інституту
суспільних наук АН УРСР. У колі
постійних наукових зацікавлень
В. перебували питання фольклору в контексті культурних взаємин слов’янських народів. У дослідженні В. «Українські пісні в
польських виданнях XVII ст.»
йдеться про відкриття польським професором А. Брікнером
т. зв. «міщанської літератури».
У своїх роботах В. звертався до
аналізу польської лірики XVII ст.
у її зв’язках із українською, а також вивчав джерела, віршовану
будову, мотиви й дослідження
цієї теми польськими й українськими вченими-славістами.
Тексти пісень подавав українською і польською мовами.
В. проаналізував як пісні українського походження потрапили
до польських збірок, розглянув
зв’язок пісенних текстів із міс-

цевими говорами й фольклором.
В. досліджував питання ранніх
записів і першодруків українського фольклору в збірниках
українських, польських, закарпатських, російських. Звертався
В. і до окремих питань історії
слов’янської фольклористики,
зокрема досліджував джерела
збірника Жеґоти Паулі, діяльність гуртка М. Шашкевича, епістолярну спадщину П. Єфименка.
В. – упорядник збірника «Українські народні казки» (т. 1–3, 1946–
1948).

ВОЛКОВ
Роман Михайлович
(13.10.1885, м. Новгород-Сіверський, Чернігівської губ., нині
Чернігівської обл. – 06.05.1959,
Чернівці) – український фольк
лорист, літературознавець, мис-

39

www.etnolog.org.ua

ВОЛКОВІЧЕР

Праці: Сказка. Разыскания по
сюжетосложению народной сказки:
сказка великорусская, украинская и
белорусская. Одеса, 1924. Т. 1. 238 с.;
Народная драма «Царь Максимильян». Опыт разыскания о составе и
источниках. Русский филологический
вестник. Варшава, 1912. Т. 67. № 1–2.
С. 328–343; Т. 68. № 3–4. С. 280–323;
Русская сказка. К вопросу о роли
сказочника в создании сказочной
обрядности. Научные записки Одесского пединститута. 1941. Т. VI.
С. 29–59; До питання вивчення варіантів билин. Історичний епос
східних слов’ян. Київ, 1958. С. 227–
235; Народные истоки творчества
А. С. Пушкина (Баллады и сказки).
Ученые записки (Черновицкий госуниверситет). Серия филологических
наук. 1960. Т. 44. Вып. 13. С. 141–162.
Літ.: Павлій П. Д. Видатний дослідник слов’янського фольклору.
Слов’янське
літературознавство
і фольклористика. 1967. Вип. 3.
С. 140–50; Бєляєв В. Г. Самовіддане
служіння науці: До 100‑річчя з дня
народження Р. М. Волкова. Радянське
літературознавство. 1985. № 10.
С. 45–50; Евсеев Ф. Т. О научном
значении сказковедческих работ
Р. М. Волкова. Волковські читання: до 105‑річчя з дня народження
Р. М. Волкова: Тези доповідей. Чернівці, 1990. С. 4–6; Самойленко В. Г.
Волков Роман Михайлович. ЕСУ.
2006. Т. 5. С. 85; Демедюк М. В. Роман Михайлович Волков. НЗ. 2016.
Вип. 3. С. 594–595.
Леся Мушкетик

колекцію світлин зразків епіграфічної вишивки (за період
2013–2019 понад 2 тис. одиниць),
на основі якої вдалося виявити
фольклорні формули (словесні
й візуальні), типові для цього
явища. На базі цих формул розробила Інте
рактивний електронний покажчик вишитих вербально-іконічних текстів (http://
volkovicher.com). 2019 видала
індивідуальну монографію. Коло
наукових зацікавлень – вербально-іконічні (словесно-візуальні)
тексти (зокрема, епіграфічна вишивка та інші предмети побуту
з написами); взаємовпливи народної, масової та професійної
культури; метафольклор; формульність фольклору; фольклорні покажчики.
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ное оформление великорусской
сказки», «К вопросу о сказочной
обрядности русской народной
сказки», «Русская сказка. К вопросу о роли сказочника в создании сказочной обрядности
(Архангельская сказка)», найвідомішою є «Сказка. Разыкания
по сюжетосложению народной
сказки. Том первый. Сказка великорусская, украинская и белорусская» (1924). У ній В., використовуючи розлогий матеріал
українських, російських і східноєвропейських казок та ретельно
порівнявши різні варіанти казок
про мачуху та пасербицю, розробив структурно-синтагматичну, iнварiантну модель кiлькох
сюжетiв спорiдненоï теми («про
невинно переслідуваних»). На
той час робота була новаторська,
В. критикували за формалізм.
Водночас це дослідження визначило специфічні риси підходу до
вивчення структури казки відомого російського структураліста
В. Я. Проппа. В. вивчав героїчний епос слов’ян, билини та історичні пісні, це статті «К проблеме варианта в изучении былин»
(1957), «Эпическая традиция и
личное творчество мастеров народного слова» (1947) та ін. За
його сприяння в Україні опубліковано російські «старини і новини» А. М. Суховертової. Низку
його досліджень з епосу досі не
оприлюднено. Учений цікавився
також питаннями народнопоетичних джерел літератури, це
статті «Народные истоки творчества Пушкина» (1960), «Пушкин
и народное творчество» (1958),
«Крилов і народна мудрість»
(1944). В. укладав підручники і
посібники з українського фольк
лору для середньої школи, це
зокрема підручник для 8 класу
«Українська література» (у спів
автор.), який витримав п’ять
перевидань (1938–1945), і хрестоматія, перевидана шість разів
(1938–1946). В. був ініціатором
підготовки та публікації дитячої
серії народних казок.
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ВОЛКОВІЧЕР
Тетяна Михайлівна
(24.01.1991, м. Херсон) – фольк
лористка. Кандидат філологічних наук. Закінчила магістратуру за спеціальністю «Фольклористика, українська мова та
література, англійська мова» в
Інституті філології КНУ ім. Тараса Шевченка (2015), бакалаврат за спеціальністю «Правознавство» у НТУУ «КПІ» (2015),
аспірантуру у відділі української
та зарубіжної фольклористики
ІМФЕ (2018). Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Фольклористика» (2018).
З 2019 – молодший науковий
співробітник відділу української
та зарубіжної фольклористики ІМФЕ. Зібрала першу вагому

Праці: Вербальні тексти у народній вишивці кінця ХІХ – першої
половини ХХ ст.: ґенеза, семантика,
прагматика. Київ, 2019. 173 с.; Епіграфічна вишивка. Покажчик фольклорних формул. Київ, 2016. URL :
http://volkovicher.com.
Лариса Вахніна

ВОЛЬМАН (WOLLMAN)
Франк (Frank)
(05.05.1888, Богушовице на Огр
жі, Чехія – 09.05.1969, м. Прага,
Чехія) – чеський славіст, літературознавець. Вивчав слов’янську
філологію в університетах Праги (1907–1912) і Берліна (1912).
Захистив кандидатську дисер
тацію на тему «Оповідь про
білу пані в літературі і в чеській народній традиції» (1917) і
докторську дисертацію на тему
«Оповіді про вампірів в Середній Європі» (1922). Вчителював
у школах Чехії і Братислави. Викладав слов’янські літератури в
порівняльному аспекті в Карловому університеті (1922–1923),
Братиславському університеті
(1925–1927), Масариковому університеті в Брно (1927–1959). Декан і проректор Академії музики
імені Л. Яначека в Брно (1948–
1950), засновник відділу театрознавства. Член-кореспондент
Чехословацької АН (із 1952). Автор досліджень із порівняльного
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Franku Wollmanovi k sedmdesátinám.
Sborník prací. Praha, 1958. S. 686–688;
Marešová D., Wollman S. Soupis prací
Franka Wollmana (1958–1970). Slavia.
1970. № 38. S. 152–155; Purketová J.
Frank Wollman 5.5.1888 – 9.5.1969.
Personální bibliografie. Brno, 1992.
S. 47; Wollman S. Soupis prací Franka
Wollmana za léta 1938–1948. Pocta Fr.
Trávníčkovi a F. Wollmanovi. Slovanský
seminář Masarykovy university v Brně.
Brno, 1948. S. 533–535; Krejčí K. Frank
Wollman (5.05.1888 –9.05.1969) (nekrolog). Slavia, 1970. № 38. S. 146–149.
Ірина Огієнко

ВОРОПАЙ
Олексій Іванович
(псевдонім Олекса Степовий;
09.11.1913, м. Одеса – 20.07.1989,
м. Лідс, Велика Британія) – фольклорист, етнограф, біолог. Доктор слов’янської етнології (1958),
доктор біології (1961). Народився
в заможній родині. У 1917 батько
емігрував, доля його невідома.
Матір із сином і трьома доньками виїхала до рідного с. Надлук
на Херсонщині. Саме там В. потрапив у сільське фольклорноетнографічне середовище й зацікавився обрядами, звичаями,
повір’ями, піснями, казками, легендами та переказами, навчався
в школі, сільськогосподарському
технікумі. Багато народних скарбів почерпнув від матері. Їй присвячена головна книга В. «Звичаї
нашого народу». Студіював агрономію в Уманському сільськогосподарському інституті, проте як
представник «неблагонадійної
сім’ї» був виключений із цього
закладу. У 1938 закінчив Московську аграрну академію, повернувся на роботу в Україну. Працював колгоспним агрономом
на Вінниччині (у містечку Вороновиці), збирав дані з ботаніки,
народознавства. У 1940–1941 навчався на філологічному факультеті Одеського університету. Під
час Другої світової війни разом
із дружиною Валентиною Бондаренко емігрував, спочатку перебував у Авґсбурзі у таборах для
переміщених осіб, уже 1944 під
псевдонім Олекса Степовий опу-

блікував там перші статті в часописах «Дозвілля», «Український
вісник», «Українська думка»,
а потім і окремі брошури та книги: «Вогні в церкві. Українські народні легенди, записані в Україні
1942–1943 рр.», «Українські народні танці. Етнографічний нарис. 29 ілюстрацій на окремих
вкладках з підписами українською, німецькою та англійською
мовами» (1946), «Ясир. Народна
творчість (листи та вірші, написані з німецької неволі). На
чужині» (1947; друге, доповнене
видання 1966, м. Лондон) та ін.
У 1946 розпочав свою діяльність.
В. заглибився в проблеми студіювання етнографії та фольклору. На початку 1948 подружжя
Воропаїв переїхало з Німеччини
до Великобританії, вони стали
робітниками текстильної фабрики в м. Олдгамі, наступного року
оселилися в Лондоні, працювали
в бібліотеці Британського музею
(Лондон), Національній науковотехнічній бібліотеці Великобританії. У 1958 В. захистив докторську дисертацію зі слов’янської
етнології «Звичаї нашого народу». У 1961 здобув науковий ступінь доктора біології, захистив
дисертацію з цитогенетики про
рід лисохвостих. В. був членом
таких наукових інституцій, як Інститут біологів Великобританії,
Ботанічне товариство Великобританії, Королівський інститут
антропологів
Великобританії,
українська Вільна академія наук
(УВАН), Український вільний
університет (доцент кафедри етнології), Могилянсько-Мазепинська академія (завідувач відділу
етнографії та фольклору). Науковий, письменницький доробок В.
досить значний, проте досі мало
вивчений, як і життєпис. Із фольклористики та етнології, природознавства, окрім згаданих,
відомі такі праці: «Великдень
в Україні» (1948), «Українські
народні приповідки» (Лондон,
1952); «В дев’ятім крузі. Спогади
про голод 1933» (Лондон, 1953),
«Українські народні загадки»
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вивчення культури слов’янських
народів (літератури, фольклору,
театру). Значну увагу приділяв
методології порівняльного дослідження літератури. Основні праці: «Словесність слов’ян» (1928),
«Драматургія слов’янського півдня» (1930), «Порівняльна методологія слов’янської словесності» (1936), «Дух і цілісність
слов’янських літератур» (1948),
«Слов’янська спільність у мовному та літературному відродженні слов’ян» (1958), «Слов’янська
ідея у Шафарика і Шевченка»
(1961). У монографії «Словесність слов’ян» аналізує творчість
І. Франка, О. Кобилянської, згадує ін. українських письменників, викладає свої спостереження
над особливостями українського
епосу і пісенної творчості.
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Праці: Přehled vývoje do války. Bratislava, 1924; Slovesnost Slovanů. Praga,
1928. Srbochorvatské drama. Bulharské
drama. Bratislava, 1928; Dramatika slovanského jihu. Praga, 1930; Slovenska
dramatika. Iz češčine prevedel Andrijan
Lah. Ljubljana, 2004.
Літ.: Берков П. Франк Вольман. Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1963. Т. 22. Вип. 3; Волков А. Р., Неврлий М. Вольман Франк.
УЛЕ : в 5 т. Київ, 1988. Т. 1 : А–Г.
С. 352; Гайдай М. Вольман Франк.
Художня культура західних і південних слов’ян (ХІХ – початок ХХ ст.).
Енциклопедичний словник. Київ, 2006;
Гайдай М. Чехословацько-українські
взаємини в сучасній фольклористиці. Київ, 1963; Шевчук В. Сучасні
українсько-чехословацькі
літературні зв’язки. Київ, 1963; Zelenka M.
K teoretičnemu pojmovanju t.i. obče literature v obdobju med vojnama (Wollman in Ocvirk in njuno razumevanje
van Tieghema. Primerjalna književnost
v 20. stoletju in Anton Ocvirk. Ljubljana, 2008. S. 93–102; Prof. PhDr. Frank
Wollman, DrSc. Enciklopedija zgodovine
mesta Brno. URL : http://encyklopedie.
brna.cz/home-mmb/?acc=profil_
osobnosti&load=1698; Frank Wollman. Slovenski biografski leksikon
1925–1991. Elektronska izdaja. Ljubljana, 2009; Soupis praci Fr. Wollmana za
léta 1938–1948. Pocta Fr. Travnickovi a
F. Wollmanovi. Brno, 1948. S. 533–535;
Soupis praci F. Wollmana za léta 1948–
1958. F. Wollmanovik sedmdesátinám.
Praha, 1958; Krystýnek J. Soupis prací
Franka Wollmana za léta 1948–1958.
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чималою кількістю фольклорних
зразків – записів із різних країв
України. За цими фольклорними даними можна простежити
ідею соборності України. У статті «Звичаї – скарб українського
народу (Замість вступу)» автор
наголошував: «Коли ми почнемо
оглядатися, то побачимо, що звичаї нашого народу на диво між
собою близькі. Хто його знає, чи
не є саме ця близькість звичаїв
тим цементуючим матеріалом,
що перемагає своєю міццю всі
інші сили, які працюють на руйнування єдности нашого народу». Записам В. можна довіряти,
хоч вони не скрізь мають повні
наукові паспорти. Неповна паспортизація спричинена умовами
визискування, підозр і конспірації. Підходячи системно до висвітлення обрядів, звичаїв, матеріальної та усної традиційної
культури, В. зумів подати цілісну
характеристику оптимістичного
світогляду та позитивного менталітету українців. Окрім творів багатьох жанрів фольклору,
етнографічних описів обрядів,
учений подав відомості про
український народний одяг – жіночий, чоловічий, спільний, регіональний, національний, прикраси тощо. Оригінальна праця
В. «Звичаї нашого народу» стала
помітним внеском в українську
фольклористику та етнографію,
не втратила своєї актуальності.

записки науково-дослідної лабораторії «Етнологія Черкаського краю».
Пам’яті Олекси Воропая / голов. ред.
Н. П. Сивачук. Умань, 2014. С. 41–46.
Микола Дмитренко

ВУЙЦІЦЬКИЙ
(ВОЙЦІЦЬКИЙ, WÓJCICKI)
Казимир (Kazimierz)
Владислав (Władysław),
(криптоніми:
W.
K., Wł.,
03.03.1807, м. Варшава, Польща –
02.08.1879, там же) – польський
фольклорист, письменник, архі
віст. Син придворного лікаря
короля Станіслава Августа Понятовського. 1826–1827 навчався
в підготовчій школі при Варшавському політехнічному інституті
(хімічне відділення). Відвідував
курси права і літератури (лекції
К. Бродзинського). У вільний час
подорожував краєм, збираючи
фольклор. Не закінчивши вищої
школи, 1827 почав працювати як
журналіст в часопису «Dziennik
Warszawski». 1827–1830 побував
у багатьох краєзнавчо-фольклористичних подорожах. 1828 брав
участь у конкурсі на найкращу
розвідку про звичаї, обряди, народні перекази, пісні, прислів’я,
що його оголосило Варшавське
товариство друзів наук (Warszawskie Towarzystwo Рrzyjaciół
Nauk, засноване 1800). Конкурс
було скасовано – праця В. була
єдина, подана до розгляду. Як
жовнір В. брав участь у Листопадовому повстанні (вночі проти
30 листопада 1830) під Гроховим,
закінчив службу в ранзі майора.
Після повстання переховувався в
Східній Пруссії, потім у Галичині,
де налагодив зв’язки з львівськими письменниками і брав участь
в організації літературної групи
«Ziewoniа», що діяла 1832–1838.
У 1832 повернувся до Польського королівства, 1845 оселився у
Варшаві, заробляючи на життя
як головний архівіст і бібліотекар сенату, директор друкарні
Урядової комісії справедливості
й редактор «Dziennika Praw». Був
редактором «Biblioteki Warszawskiej», співпрацював із журнала-
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(Лондон, 1955); «Етноґрафія – наука про націю» (Лондон, 1963),
«Цілюще зілля» (1964), «Рослини
у звичаях та віруваннях українського народу» (1968). В. – автор
багатьох публікацій у періодиці про Г. Сковороду, М. Гоголя.
Т. Шевченка, І. Франка, Лесю
Українку, М. Коцюбинського,
а також окремих видань: «З минулого: Новели» (Авсбурґ, 1946),
«Пригоди Марка Чубатого: Повість» (Лондон, 1954), «В дорозі на Захід: Щоденник утікача»
(Лондон, 1970), «Англія зблизька. Щоденник нового поселенця» (Лондон, 1971, 1974, 1980,
3 т.), «Живемо в Англії: Уривки
зі щоденника» (1984). Головною
книгою життя В. став великий
етнографічний нарис «Звичаї
нашого народу» у двох томах,
що вийшов у Мюнхені (1958,
т. 1; 1966, т. 2,). Праця декілька
разів перевидавалася в Україні
(1991, 2012). У листі до археолога й історика Петра Курінного
(1894–1972) від 22 червня 1960 В.
писав про два томи «Звичаїв…»,
«а далі мої плани такі: 3-й том –
“Родинно-побу тові звичаї”,
4-й том – “Рослини в звичаях і
віруваннях українського народу”,
5-й том – “Тварини і птахи в звичаях і віруваннях українського
народу”, 6-й том – “Побут і звичаї
української провідної верстви”,
7-й том – “Історичні народні перекази та легенди”. Матеріали до
всіх цих тем я вже в більшості
маю…». В. був уважний до наукових праць попередників:
«Дні і місяці українського селянина» (1856) М. Максимовича,
«Побут подолян» К. Шейковського, видань П. Чубинського, п’ятикнижжя «Гуцульщина»
В. Шухевича, розвідок і збірок
І. Франка, Ф. Вовка, В. Гнатюка,
Б. Грінченка, Д. Яворницького
та ін. Своєрідним прикладом наукового подвижництва були для
нього М. Максимович та Ф. Вовк.
«Звичаї нашого народу» охоплюють календарно-обрядовий рік
українців. Опис обрядів, звичаїв,
традиційних уявлень пересипано
42

Праці: Звичаї нашого народу. Народньо-календарні звичаї. Український народній одяг. Етнографічний
нарис. Київ, 2012. 632 с.
Літ.: Білокінь С. Післямова. Календар передколгоспної України.
Воропай О. Звичаї нашого народу.
Етнографічний нарис. Київ, 1991.
Т. 2. С. 435–442; Герасимова Г. П.
Воропай Олексій Іванович. ЕІУ.
Київ, 2003. Т. 1. С. 636; Одарченко П. Воропай Олекса. ЕСУ. Київ,
2006. Т. 5. С. 185; Шкандрії Борис і
Ольга. Письменник, етнограф, природознавець (У сімдесятиліття з
дня народження Олекси Івановича
Воропая). Воропай О. Звичаї нашого
народу. Київ, 2012. С. 615–623; Дмитренко М. Внесок Олекси Воропая в
українську фольклористику. Наукові
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i powieści ludu polskiego i Rusi»
(І–ІІ, 1837), у яких представлено
і український фольклор, транскрибований польською графікою та в польських перекладах.
У збірнику «Zarysy dumowe»
(1842, т. 3) помістив нарис «Ruś
Podlaska», де подав опис календарної та родинної обрядовості
українців Підляшшя. «Spiewacy
w Polsce і na Rusi (Lirnicy)» (1840),
«Wasyl Suddenko, lirnik ukaiński»
(1864) – праці, присвячені постатям лірників (зокрема українських), їхній манері виконання.

Праці: Pieśni ludu Białochrobatόw,
Mazurόw і Rusi znad Bugu z dołączeniam pieśni ruskich, serbskich, czskich
i słowackich. Wаrszawa, 1836–1837.
Т. І–ІІ (перевидання першодруку:
Wrocław, 1976. Т. І. 312 s.; Т. ІІ. 383 s.);
Klechdy starożytne, podania i powieści
ludu polskiego i Rusi. Wаrszawa, 1837.
Т. І–ІІ (2 wyd. z ilustracjami – 1876);
Ruś Podlaska. Wόjcicki K. Zarysy dumowe. Wаrszawa, 1842. T. 3. S. 263–353.
Літ.: Юзвенко В. А. Українська
народна поетична творчість у польській фольклористиці ХІХ ст. Київ,
1961. C. 57–60; Кирчів Р. Вуйціць-

кий Казімеж Владислав. УЛЕ. Київ,
1988. Т. 1. С. 365; Кирчів Р. Ф. Український фольклор у польській літературі (період романтизму). Київ,
1971. С. 101–103; ЕУ. Львів, 1993.
Т. 1. С. 302; Матеріали до біографій
етнологів та народознавців України /
уклад. С. М. Ляшко, С. П. Залозна.
Київ ; Запоріжжя, 2001. С. 33; Кирчів Р. «Українська школа» польського
романтизму в контексті міжнаціональних фольклорно-літературних
взаємин. Романтизм: між Україною
та Польщею. Київські полоністичні
студії. Київ, 2003. Т. V. С. 36; Кирчів Р. Підляський дослідницький
«триптих» Юрія Гаврилюка. Кирчів Р. Студії з українсько-польського
етнокультурного пограниччя. Львів,
2013. С. 424–434; Голубець О. М. Вуйціцький Казімеж Владислав. Українська фольклористична енциклопедія.
Львів, 2018. С. 137; Słownik folkloru
polskiego / [pod redakcją J. Krzyżanowskiego]. Wаrszawa : Wiedza Powszechna, 1965. S. 444–446; Wojciechowski R. Warszawskie. Dzieje folklorystyki polskiej (1800–1863). Warszawa,
1970. S. 110–128; Witkowska A., Przybylski R. Romantyzm. Wyd. VIII, 3 dodruk. Warszawa, 2009. S. 615–616, 677.
Оксана Шалак
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ми «Pszegląd Naukowy», «Bluszcz»,
«Tygodnik Ilustrowany». Автор і
редактор багатьох статей у загальній енциклопедії С. Орґельбранда. Ініціював видання часопису «Kłosy». Видавав збірники
«Album warszawskie» «Album
literackie». 1848 став членом Краківського наукового товариства
(Тоwarzystwa Naukowego Krakowskiego), 1860 – Познаньського товариства друзів наук (Poznańskie
Towarzystwo Рrzyjaciół Nauk). Помер 1879, похований у Варшаві.
Перша публікація 1826 в «Rozmaitościach Warszawskich» присвячена трактуванню польських
прислів’їв. 1830 видав «Народні
прислів’я з поясненням джерел
їх початку і способу їх побутування» («Przysłowia narodowe z
wyjaśnieniem żrόdła początku oraz
sposobu ich użycia», 3‑ти томи,
Варшава) окремим виданням.
Упорядник збірок «Pieśni ludu
Białochrobatόw, Mazurόw і Rusi
znad Bugu…» (І–ІІ, 1836–1837)
та «Klechdy starożytne, podania
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Г

(1846), «Слов’янська політика»
(1846), епіграму «Патрони Галичини». У Львові познайомився
з Я. Головацьким та І. Вагилевичем, у Москві – з О. Бодянським, І. Срезневським. Багато
з творчого доробку Г.‑Б. переклав І. Франко, досліджував його
життя і творчість.

FE

ГАВЛІЧЕК-БОРОВСЬКИЙ
(HAVLÍČEK BOROVSKÝ)
Карел (Karel)
(31.10.1821, м. Борова, Південно-Чеська обл., Австрійська імперія – 29.07.1856, м. Прага, Чехія) – чеський поет, журналіст,
громадський і політичний діяч.
Навчався в гімназії у м. Німецький Брід (зараз Гавлічків-Брод),
на філософському факультеті
Карлового університету (1838–
1840), у духовній семінарії (1841).
Був близько знайомий з Й. Юнґманом, П. Шафариком. Протягом 1843–1844 жив у Москві, де
працював домашнім учителем.
У 1844 повернувся до Чехії, працював журналістом, редактором
газети «Празькі новини», часопису «Чеська бджола» (1846–1848),
заснував політичну газету «Народні новини» (1848–1850), газету «Слован» (1850–1851). Брав
активну участь у подіях 1948. За
погляди його було вислано з Чехії, протягом 1851–1855 жив у
Бріксені (Італія). У 1855 отримав
дозвіл повернутися до Праги.
Автор сатиричних поем «Тірольські елегії» (1852, опубліковані
1861), «Хрещення Св. Володимира» (1848–1854, опубліковано 1876), «Король Лавра» (1854,
опубліковано 1870), близько
80 епіграм Г.‑Б. добре вивчив
українську мову, цікавився життям українського народу, українською культурою і фольклором,
захоплювався українською народною піснею. У його архіві зберігаються численні записи українського фольклору. За ритмікою
поетична творчість Г.‑Б. близька
до українських народних пісень.
Написав статті «Слов’янин і чех»

Літ.: Гавлічек-Боровський Карел.
Мала філологічна енциклопедія. Київ,
2007. С. 68; Лозинський І. Не згасне
слово полум’яного Гавлічка. Жовтень. 1984. № 2; Моторний В. Гавлічек-Боровський. Чехи в Галичині :
Біографічний довідник. Львів, 1998.
С. 23–24; Моторний В. Іван Франко
і Карел Гавлічек-Боровський. У світі слов’янських літератур. Львів,
2004; Омельченко Г. Карел ГавлічекБоровський та Іван Франко. Карел
Гавлічек-Боровський. Вибір поезій.
Прага, 1929; Франко І. Карел Гавлічек-Боровський. Життєписний нарис. Франко І. Зібрання творів. Київ,
1978. Т. 11; Шевчук В. І. Гавлічек-Боровський Карел. УЛЕ : в 5 т. Київ,
1988. Т. 1 : А–Г. С. 370; Karel Havlíček :
soubor textů ke 150. výročí úmrtí Karla
Havlíčka Borovského. Brno, 2007. 64 s.
Ірина Огієнко

мини в сучасній фольклористиці» (Київ, 1963) та «Славістична
фольклористика. Нариси розвитку. Матеріали» (Київ, 1988,
у співавторстві). Серед питань,
що привертали особливу увагу
науковця – етичне й естетичне
багатство фольклору слов’ян,
проблеми етики й естетики у
фольклорі та значення цих категорій у культурі слов’ян періоду
Відродження і бароко. Широта
діапазону наукових зацікавлень
вченого знайшла втілення у монографії «Народна етика у фольклорі східних і західних слов’ян»
(Київ, 1972), у низці статей, зокрема у доповіді на VІІІ Міжнародному з’їзді славістів (Загреб, 1978) «Етичні та естетичні
принципи у слов’янській народній баладі». У 70–80‑х ХХ ст.
Г. – активний учасник фольк
лорних експедицій ІМФЕ імені
М. Т. Рильського. Продовжуючи
справу свого батька – відомого
фольклориста-музикознавця,
збирача і дослідника фольклору Михайла Петровича Гайдая,
Г. усебічно досліджував сучасний
стан фольклору слов’янських етносів України, результатом чого
стали праці, присвячені особливостям побутування і розвитку
фольклорних жанрів. Чимало із
зроблених і прокоментованих
Г. фольклорних записів чеських,
словацьких, польських, болгарських, російських, білоруських
пісень за матеріалами експедицій
до Житомирської, Хмельницької, Рівненської, Волинської,
Ужгородської, Одеської, Запорізької та Чернігівської областей зберігаються у фондах ІМФЕ
імені М. Т. Рильського. В останні
роки життя Г. наполегливо працював над підготовкою до друку
багатої народознавчої спадщини
Михайла Петровича Гайдая як
одного з перших дослідників пісенної творчості слов’янських і
неслов’янських етносів України.
Г. брав участь у багатьох міжнародних наукових форумах в
Україні, а також у Чехії, Словаччині, Болгарії, Польщі; був
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ГАЙДАЙ
Михайло Михайлович
(16.02.1931 – 29.10.2008, м. Київ) –
український фольклорист-славіст, фахівець у галузі українсько-чеських і словацьких фольклорних і фольклористичних
зв’язків, кандидат філологічних
наук. Закінчив у 1954 філологічний факультет Київського
державного університету імені Т. Г. Шевченка. Працював в
ІМФЕ імені М. Т. Рильського
НАН України, був членом Міжнародної комісії зі слов’янського
фольклору при Міжнародному
комітеті славістів. Г. вирізняло
ґрунтовне опрацювання актуальних наукових тем, йому було
притаманне уважне академічне прочитання широкого кола
проблем сучасної фольклористики як в Україні, так і в інших
слов’янських країнах. У науковому доробку Г. – праці з історії славістичної фольклористики, зокрема монографічні дослідження
«Чехословацько-українські взає
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учасником Міжнародних з’їздів
славістів у Празі (1968), Загребі
(1978), Києві (1983), Братиславі (1993). Він також відомий як
перекладач і упорядник збірників слов’янського фольклору і
фольклору народів світу.

Літ.: Шумада Н. С. Гайдай Михайло Петрович. УЛЕ. Т. І. С. 375; Гайдай М. Гайдай Михайло Петрович.
УМЕ. Т. І. С. 431; Єфремова Л. О.
Мелодії українських народних пісень у записах М. П. Гайдая. Українські народні пісні в записах Михайла
Гайдая / голов. ред. Г. А. Скрипник ;
наук. ред. і упоряд. М. М. Гайдай ;
НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2010. С. 17–22; Українські народні пісні в записах Михайла
Гайдая / голов. ред. Г. А. Скрипник ;
наук. ред. і упоряд. М. М. Гайдай ;
НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2010. 340 с.
Алла Ясенчук

ГАНКА (HANKA)
Вацлав (Vaclav)
(10.06.1791, с. Горинвес, округ Градец Кралове, Чехія – 12.01.1861,
м. Прага, Чехія) – чеський поет,
філолог, перекладач, діяч національного відродження. Навчався в гімназії в Градец Кралове і
в школі в Кенінгретце. Здобував
освіту на філологічному факультеті Празького університету
(з 1809), вивчав правознавство
і філософію у Віденському університеті (1813–1814). У Празькому
університеті
заснував
гурток із захисту чеської мови.
Учень Й. Добровського і Є. Копітара. Усе життя працював біб
ліотекарем Чеського музею в
Празі (1919), а з 1849 викладав
старослов’янську та російську
мови у Празькому університеті.
Член Московського товариства
історії й старожитностей російських, Академії наук в СанктПетербурзі, почесний член Харківського і Віленського університетів. За мотивами слов’янського
фольклору написав збірник «Дванадцять пісень» (1815) та збірник «Пісні Ганки» (1819). Склав
і упорядкував (у співавторстві з
Й. Ліндою) збірки поем та віршів
на патріотичну тематику «Краледворський рукопис» (1817)
та «Зеленогорський рукопис»
(1818), видавши їх за пам’ятки
середньовічної чеської епічної
поезії. Зібрав і видав «Стародав-

ні сказання», п’ятитомне видання фольклорних творів (1817–
1826). Автор граматики чеської
і польської мов, короткої історії
слов’янських народів. Г. зміцнював культурні контакти чехів з
ін. слов’янськими народами. Переклав і видав «Слово о полку
Ігоревім», перекладав українські
народні пісні. Пісня «Ой послала
мене мати зеленого жита жати» є
першим перекладом української
пісні на чеську мову, який вперше
опублікований у газеті «Віденські
новини» у додатку «Початки художніх умінь» (1814). Рецензував
п’єсу І. Котляревського «Наталка Полтавка» і написав некролог
«Малоруський поет І. Котляревський». Виявляв інтерес до творчості Т. Шевченка, в архіві Г. зберігається 4 вірші Т. Шевченка.
Г. згадано у посланні «І мертвим,
і живим...» Т. Шевченка. Г. видав сербські пісні в перекладі
на чеську мову (1817) і польські
пісні-краков’яки (1834). «Крале
дворський рукопис» українською
мовою перекладали І. Срезневський, М. Шашкевич, І. Вагилевич, І. Верхратський, І. Франко,
С. Руданський. Декілька віршів Г.
переклав П. Грабовський.
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Праці: Чехословацько-українські
взаємини в сучасній фольклористиці (1918–1960). Київ, 1963. 88 с.;
Народна етика у фольклорі східних
і західних слов’ян. (Проблема добра
і зла). Київ, 1972. 199 с.; Слов’янська
фольклористика: Нариси розвитку.
Матеріали. Київ, 1988 (у співав.); Історико-типологічні зв’язки в епічній
пісенній творчості слов’ян (ХVІІ–
ХІХ ст.); VІ Міжнародний з’їзд славістів. Київ, 1968. 26 с.; Етичні й естетичні принципи у слов’янській народній баладі: Доповідь на VIII Міжнародному з’їзді славістів (Загреб–
Любляна, 1978). Київ, 1978. 19 с.;
Українські народні пісні в записах
Михайла Гайдая. Київ, 2010; Чеські
і словацькі прислів’я та приказки /
вступ. слово, упоряд. та пер. М. Гайдая. Київ, 1975; Киргизькі прислів’я
та приказки / упоряд. і переклав
М. Гайдай. Київ, 1977.
Літ.: Юзвенко В. Михайло Михайлович Гайдай. Слов’янський світ.
Вип. 4. С. 200–202.
Оксана Микитенко

ка» (1939). Досліджував пісні
Другої світової війни.

ГАЙДАЙ
Михайло Петрович
(09.11.1878, с. Даньківка, тепер
Прилуцького р‑ну Чернігівської обл. – 09.09.1965, Київ) –
фольклорист,
музикознавець.
Закінчив Київську академію
мистецтв (1920). З 1924 працював в АН УРСР, у 1944–1946 – завідувач відділу музичного фольклору в ІМФЕ АН УРСР. Зібрав
понад 4000 народних пісень
(тексти з мелодіями), серед них
українські, білоруські, російські,
ассирійські, грецькі та ін. Записи
публікував у багатьох фольклорних виданнях. Записував пісні й
думи на фонограф. Автор праць
з питань українського фольклору
«Народні голосіння», «Зразки народної поліфонії» (1928); «До питання про музичний фольклор
робітників» (1938), «Нові записи
улюблених пісень Т. Г. Шевчен-

Праці: Die altböhmischen gedichte der Grünberger und königinhofer
handschrift im urtexte und in deutscher übersetzung, herausgegeben von
Josef Jiriček. Prag, 1879; Gedichte aus
Böhmens Vorzeit verdeutscht von Joseph Mathias Grafen von Thun. Mit
einer Einleitung von P. F. Šafařik und
Anmerkungen von F Palacký. Prag,
1845; Gedichte aus Böhmens Vorzeit.
Prag, 1845; Gedichte aus Böhmens
Vorzeit. Prag, 1845; Gesnerowy Idylly,
od Waclawa Hanky. Prag, 1819; Grammatika: cili, Mluwníce ceského gazyka
podlé Dobrowského. Prag, 1831; Grammatika: čili, Mluwníce českého gazyka podlé Dobrowského. Prag, 1831;
Hankovy písně. S polským, a tři ruské
s českým překladem. Prag, 1851; Kralodworsky rukopis. Zbjrka staročeskych zpiewoprawnych basnj, s niekolika ginymi staročeskymi zpiewy. Prag,
1829; Manuscript of the Queen’s Court.
A collection of old Bohemian lyrico-epic songs, with other ancient Bohemian
poems. Translated by A. H. Wratislaw.
Prague, 1852; Mluvnice eského jazyka
na základ soustavy Dobrovského. Prag,
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слов’янської міфології. Доводив,
що до її складу входять лише
елементи запозичених міфологічних пластів з індійського та
перського фольклору. Запозичення перської міфосистеми до
слов’янської міфології було первинним, індійської – вторинним.
Розглянув українські поганські
божества і міфологічні істоти.
Тріаду слов’янських Божеств –
Перун, Радегаст, Жива – вивів від
давньоіндійських Брами, Вішни,
Шіви. У дослідженні використовував український фольклор,
покликався на М. Максимовича,
О. Бодянського, А. Могилу. Праця мала високий авторитет серед
українських учених, її цитували
М. Костомаров, Я. Головацький,
І. Срезневський та ін. вчені.

kých škol prážských XIV–XVII století
posud z větší části netištěných. Praha,
1863; Nástin sloho-vědy čili stylistiky /
nakreslil co kritiku a theorii Ignác Jan
Hanuš. Praha, 1864; Něco o příbuznosti
a živobytí řeči indo-europských. Koleda,
1856. № 6. O svěcení výročních svátků
starých Slovanů a o jich pozůstatcích
mezi námi. Koleda. 1852. № 2. S. 150–
177; O svěcení výročních svátků starých Slovanů a o jich pozůstatcích mezi
námi. Koleda. 1852. № 2; O wzdělanosti
dáwnowěké Slowanů, praotců nassich.
Koleda, 1851. № 1; Přísloví a pořekadla.
Koledа. 1858. № 8; Procházky po oboře
mluvozpytu a starožitnosti slovanských.
Koleda. 1856. № 7; Rozbor filosofie Tomáše ze Štítného dle rukopisu «Rečí
besedních». Praha, 1852; Stručný přehled národův Rakouského mocnářství.
Koleda. 1857. № 2; Sv. Kyril nepsal kyrilsky než hlaholsky. Praha, 1857; Über
die alterhümliche Sitte der Angebinde
bei Deutschen, Slaven und Litauern. Als
ein Beitrag zur comparativen deutschslavischen Archäologie entworfen von
I. J. Hanuš. Praha, 1855; Život a působení Františka Ladislava Čelakovského.
Praze, 1855.
Літ.: Кріль М. Слов’янознавчі дослідження Ігнація Яна Гануша. Проб
леми слов’янознавства. Львів, 1995.
Вип. 47; Федорак Н. Перша енциклопедія слов’янської міфології. Міфологія і фольклор. 2008. № 1. Černý J.;
Holeš J. Kdo je kdo v dějinách české
lingvistiky. 1. vyd. Praha, 2008. S. 200–
201; Dějiny české literatury. 2. Literatura národního obrození / redaktor svazku Felix Vodička. 1. vyd. Praha, 1960.
684 s. S. 612; Forst V. Lexikon české
literatury : osobnosti, díla, instituce. 2/I.
H–J. Praha, 1993. S. 67–70; Kudělka M.,
Šimeček Z., Večerka R. Česká slavistika
v prvním období svého vývoje do počátku 60. let 19. století. 1. vyd. Praha,
1995. S. 350–351, 353.
Ірина Огієнко
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1849; Zbjrka neydáwněgšjch slownjků
latinsko-českých: s obsahem neznámých slow w abecednjm pořádku česko-latinským. Prag, 1833.
Літ.: Волков А. Р. Ганка Вацлав.
Українська літературна енцикло
педія : в 5 т. Київ, 1988. Т. 1 :
А–Г. С. 387. Гайдай М. Ганка Вацлав.
Художня культура західних і південних слов’ян (ХІХ – початок ХХ століття). Енциклопедичний словник.
Київ, 2006. С. 15–16. Лаптева Л. П.
Краледворская и Зеленогорская рукописи и их оценка в России XIX и
начала XX вв. Studia slavica. Budapest,
21. 1975. С. 67–94. Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі. Львів, 1997.
Кн. 1. 427 с. Пушкаревич К. Короле
дворський рукопис в українських
перекладах. Київ, 1929. Vlček J. Dĕjiny
české literatury. II. Praha, 1951.
Ірина Огієнко

Праці: Bájeslovný kalendář slovanský. Pozůstatky pohansko-svátečných
obřadův slovanských. Praha, 1860;
Das Schriftwesen und Schrifttum der
böhmisch-slovenischen Völkerstämme
in der Zeit des Ueberganges aus dem
Heidentume in das Christentum; eine
literaturhistorische Abhandlung. Praha,
1867; Das Schriftwesen und Schrifttum
der böhmisch-slovenischen Völkerstämme in der Zeit des Ueberganges aus
dem Heidentume in das Christentum:
eine literaturhistorische Abhandlung.
Zur Jubilaeums-Feier der Auffindung
der Grünberger und Königinhofer
Handschrift. Praha, 1867; Die gefälschten böhmischen Gedichte aus den Jahren 1816–1849: als ein Beitrag zur böhmischen Literatur-Geschichte. Praha,
1868; Die wissenschaft des slawischen
mythus im weitesten: den altpreussischlithauischen mythus mitumfassenden sinne. Lemberg, 1842; Die wissenschaft des slawischen mythus im weitesten, den altpreussisch-lithauischen
mythus mitumfassenden sinne. Lemberg, 1842; Fysiognomie či pohledověda
v příslovích slovanských. Koleda. 1854.
№ 4; Geschichte der filosofie von ihren
uranfängen an bis zur schlieszung der
filosofenschulen durch Kaiser Justinian,
mit beigabe der literatur vom allgemein
kulturhistorischen standpunkte entworfen. Olmütz, 1850; Historie příslovných
sbírek slovanských a zvláště českých.
Časopis Českého museum. 1851. S. 126–
145; Literatura příslovnictví slovanského
a německého, či předchůdcové Fr. Lad.
Čelakovského v «Møudrosloví národu
slovanského v příslovĭch». Praha, 1853;
Malý výbor ze staročeské literatury
podle rukopisův C. K. Knihovny vyso-
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ГАНУШ (HANUŠ)
Іґнац Ян (Ignác Jan)
(28.11.1812, м. Прага, Чехія –
19.04.1869, м. Прага, Чехія) –
чеський славіст, філософ, мовознавець, бібліограф, редактор.
Навчався в празькій гімназії,
був учнем Й. Юнгмана. Закінчив
філософський факультет Карлового університету (1831), юридичний факультет Віденського
університету (1835). Викладач
Львівського (1837–1847), Віденського (1839, 1846), Оломоуцького (1847–1849), Карлового університету (1849–1860), співробітник бібліотеки Карлового університету (1860–1869). Автор понад 30 наукових розвідок з філософії, слов’янознавства та історії
культури. Велику увагу приділяв
народній поетичній творчості,
зокрема прислів’ям і приказкам.
Автор статті про методику дослідження слов’янських казок
та легенд. Автор монографічного дослідження «Дослідження
слов’янського міфу в якнайширшому сенсі, охоплюючи старопрусько-литовський міф» (1842),
в основу якого поклав засади
міфологічної
фольклористичної школи і застосував метод
порівняльного аналізу. Книга
складається з розділів про природу міфу та словникової частини. Указував на самобутність
46

ГАРАСИМ
Ярослав Іванович
(10.04.1973, с. Старі Богородчани
Богородчанського р‑ну ІваноФранківської обл.) – український
фольклорист, педагог. 1994 закінчив філологічний факультет ЛНУ
імені Івана Франка, 1997 – аспірантуру. 1997–2001 – асистент,
з 2001 – доцент кафедри української фольклористики, з 2004 –
декан філологічного факультету,
з 2015 – проректор із науковопедагогічної роботи ЛНУ імені
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О. Потебня та І. Франко. Львівська
потебніана : Матеріали наукових
читань. Львів, 1997. С. 55–60; Пое
тичні жанри поліського фольклору.
Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження.
Київ, 1998. Вип. 1. С. 217–229; Міфологічні елементи в календарній обрядовості поліщуків. (До проблеми
розшифрування міфологеми «сокіл»). Українська філологія: школи,
постаті, проблеми : Збірник наукових праць Міжнародної конференції.
Львів, 1999. Ч. 2. С. 495–500; Коли ще
жито говорило (мікроаналіз поетики поліської жнивної пісні). Загароддзе: Матеріали науково-краєзнавчої
конференції. Мінськ, 2000. Вип. 2.
С. 60–64; У дивосвіті «одшедших
поколінь». Фольклористичні студії
І. Денисюка. З його духа печаттю :
Збірник наукових праць на пошану
професора Івана Денисюка. Львів,
2001. Т. 1. С. 12–18.
Літ.: Сокіл В. В. Гарасим Ярослав
Іванович. Українська фольклористична енциклопедія. Львів, 2018.
С. 150; Гарасим Ярослав Іванович.
Львівський національний університет імені Івана Франка. Encyclopedia. Львів, 2011. Т. 1. С. 327.
Леся Мушкетик

некоторые вопросы их соотношения с южнославянскими».
З 1962 Г. працював в Інституті
світової літератури РАН, де захистив докторську дисертацію
на тему «Восточнороманский
героический (войницкий) эпос»
і де упродовж майже 40 років
очолював спочатку сектор, а пізніше відділ фольклору. Широкий резонанс у науковому світі
здобули теоретичні праці відділу фольклору, що виходили під
серійною назвою «Фольклор» і
були присвячені проблемам текстології фольклору, регіональної
та локальної специфіки текстів,
питанням історичної поетики
тощо. За ініціативою Г. у відділі було подготовлене видання
«Фольклорные сокровища Московской земли» у 5 т., задумане
як майбутнє багатотомне повне
зібрання фольклору регіональної
традиції. Г. був відповідальним
редактором багатьох монографій
та колективних праць. Як організатор наукового процесу і авторитетний учений, Г. виконував
обов’язки голови Наукової ради
з фольклору РАН, був головним
редактором журналу «Известия
Академии наук. Серия литературы и языка», членом редакційної
колегії серії «Памятники фольк
лора Сибири и Дальнего Востока» – безпрецедентного двомовного 60‑томного видання, журналу «Живая старина». За його
участю як заступника головного
редактора (з 1982) та співавтора
окремих томів видання «Памятники фольклора Сибири и Дальнего Востока» було опубліковано
24 т. цієї серії. У 2002 за участь
у цій роботі Г. було присуджено Державну премію Російської
Федерації. За його ініціативою
регулярно проводили школисемінари для молодих учених,
увага до яких завжди вирізняла
Г. як педагога. Серед його учнів –
понад 20 кандидатів і 5 докторів
наук, які працюють не лише в
Росії, але й у багатьох ін. країнах.
Г. завжди був тісно пов’язаний з
українською фольклористикою.

FE

І. Франка, професор кафедри
української фольклористики (за
сумісництвом). У 1997 захистив
кандидатську дисертацію на тему
«Культурно-історична школа в
історії української фольклористики», у якій розглянув фольклористичну діяльність М. Максимовича, О. Бодянського, П. Куліша, М. Костомарова, М. Драгоманова, І. Франка, М. Грушевського. 2010 захистив дисертацію
доктора філологічних наук на
тему «Етноестетика українського
пісенного фольклору». Основна
тематика досліджень: естетика
українського фольклору, етнопсихологія, етноетика¸ польові
дослідження, теорія фольклору,
історія української фольклористики, фольклоризм літератури, українська ментальність.
2009 видав підручник «Нариси
до історії української фольклористики». Монографія Г. «Націо
нальна самобутність естетики
українського пісенного фольклору» (2010) – перше ґрунтовне
дослідження традиційної української етноестетики на матеріалі українського фольклору. До
аналізу Г. залучив розлогу літературу з досліджуваних питань,
праці з різних наукових теренів
та різних країн, серед них польські та ін. напрацювання. Громадський діяч, засновник організацій «Центр україністики» (нині
його директор), «Українське товариство дослідників фольклору та міфології», Всеукраїнської
асоціації викладачів української
мови і літератури. Дійсний член
НТШ у Львові, член Президії
Конгресу української інтелігенції
у Львові, член Національної спілки журналістів України.
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ГАЦАК
Віктор Михайлович
(2.06.1933, с. Липкани Хотин
ського пов. Бесарабії – 20.02.2014,
м. Москва, Російська Федерація) – фольклорист, членкореспондент Російської АН.
1950 закінчив у Липканах середню школу і вступив на історико-філологічний
факультет
(відділення молдавської – зараз
румунської – мови і літератури) Кишинівського державного
університету імені В. І. Леніна.
Після закінчення університету
з відзнакою Г. направили до аспірантури в Інституті світової
літератури імені М. Горького, де
його вчителями були відомі вчені Д. Є. Михальчин та В. І. Чичеров. Закінчивши аспірантуру,
Г. повернувся до Кишинева, де
працював у секторі фольклору
Інституту мови і літератури АН
Молдавської РСР і 1961 захистив кандидатську дисертацію на
тему «Молдавские и румынские
эпические песни о гайдуках и

Праці: Культурно-історична школа в українській фольклористиці.
Львів, 1999. 142 с.; Нариси до історії
української фольклористики. Київ,
2009. 301 с.; Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору. Львів, 2010. 375 с.;
Об’єкт дослідження – українська
ментальність. Монастирський острів. Культурологічний журнал. Дніпропетровськ, 1996. № 5. С. 137–156;
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ня теорії традиції, історичної
поетики фольклору, теоретичної
текстології стали наскрізними
проблемами наукових праць
вченого. Вивчення етнопоетики
фольклору привертало особливу
увагу Г. – цій проблемі присвячено чимало його праць, новаторськими стали підходи вченого до
фольклору як «свого роду першої
природної мультимедійної сфери
в історії культури», як до «пам’яті
традиції», і сформульовані на
цій основі висновки і принципи
текстологічного аналізу. Теорія
константного вираження, якій
було присвячено доповідь Г. на
VІІ Міжнародному з’їзді славістів (Гацак В. М. Метафорическая
антитеза в сравнительно-историческом освещении. История,
культура, этнография и фольк
лор славянских народов. Москва,
1973), у подальших працях вченого отримала підтвердження як
на європейському фольклорному
матеріалі, так і на матеріалі героїчного епосу сибірських народів.
Методологія та методика аналізу
різночасових фольклорних записів від одного виконавця, аналіз
записів від «вчителя» до «учня»
дали змогу Г. дійти висновку про
«спадкоємність епічної традиції»
(Гацак В. М. Устная эпическая
традиция во времени. Историческое исследование поэтики. Москва, 1989), порушити питання
про нагальність розвитку експериментальної текстології фольклору. Виходячи з аналізу різночасових записів фольклорного
матеріалу не лише слов’янських
або європейських традицій,
Г. висунув і обґрунтував проблему константності як характерної риси не лише вербального фольклору, але й народної
традиційної культури в цілому.
«Під етнопоетичною константністю, – зауважив учений, – ми
розуміємо сукупність стильових
та сюжетно-оповідних координат зображуваного фольклорного світу – і всього, що відбувається в ньому – у безпосередньому
текстовому – до того ж успадко-

ваному – втіленні: вербальному, музикальному (вокальному
та інструментальному), акціональному (зокрема, в обрядах),
предметному тощо» (Гацак В. М.
Фольклор – память традиции:
Уровни и формы этнопоэтической константности. Вестник
Дагестанского научного центра.
Махачкала, 2000. № 8. С. 94). Поняття константності – на відміну від формульності, яка може
бути притаманною лише «певній
частині констант», є набагато
ширше, присутнє на всіх рівнях
фольклорного тексту: на рівні
як окремого жанру, так і системи жанрів, а також окремих слів
та словосполучень. Відтак константність, наголосив науковець,
втілює «уявлення про фольклор
як про багатосубстанціональне явище», що містить «пам’ять
традиції», яка забезпечує часову
трансмісію фольклору і завдяки
якій фольклор визначається як
«перша в історії культури природна мультимедійна субстанція.
Текстологічне розуміння його
багатовимірності – головний і
безперервний експеримент, підготовлений, таким чином, для
науки і поставлений перед нею»
(Гацак В. М. Экспериментальная
текстология фольклора (на славянском и неславянском материале). Доклад для ХІІ Международного съезда славистов в Кракове. Москва, 1998. С. 17).
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З Україною його ріднило не лише
прізвище і походження (він ріс
в українсько-румунському мовному середовищі, в українській
школі розпочав навчання), але
й спрямованість наукових інте
ресів. Зокрема, за його редакцією
був виданий збірник українських
народних дум, упорядкований
Б. Кирданом, український матеріал дослідник постійно залучав до своїх порівняльних
студій. З 1991 Г. майже 15 років
брав участь у роботі Спеціалізованої вченої ради ІМФЕ імені
М. Т. Рильського НАН України.
Співпраця вченого з ІМФЕ, де
працювало багато його однодумців, учнів та послідовників, була
надзвичайно плідною й різноплановою і тривала до останніх
днів його життя. Чимало експедиційних шляхів довелося пройти Г.‑фольклористу – першою
стала експедиція під керівництвом Е. В. Померанцевої до
Олонецького краю, під час якої
пощастило записати билини від
90‑річного Є. Б. Сурикова – сина
відомої виконавиці епічних творів, від якої записував фольклор
А. Ф. Гільфердінг. Потім були
фольклорні експедиції по рідній
Молдові, а також Румунії, Болгарії, Поволжю і Алтаю, що визначило коло наукових інтересів
вченого, спрямувало його на вивчення епічних жанрів фольклору, поставило проблему збереження епічної пам’яті виконавця
фольклорного твору та всебічного аналізу епічних фольклорних
жанрів. У науковому доробку
Г. – понад 240 наукових праць,
зокрема чотири монографії, присвячені різним аспектам аналізу
фольклору. Уже в першій монографії «Устная эпическая традиция во времени» на матеріалі
віддалених між собою фольклорних традицій Карелії, Румунії,
Молдови і Болгарії Г. подав свою
методику аналізу текстів – синоптичне описання, яке засвідчувало спільність механізмів передачі твору незалежно від його
етнічної приналежності. Питан48

Праці: Восточнороманский героический эпос. Исследование и тексты.
Москва, 1967. 472 с.; Устная эпическая традиция во времени: История
исследования поэтики / отв. ред.
А. В. Кудияров ; АН СССР, Ин‑т мировой литературы им. А. М. Горького. Москва, 1989. 254 с.; Фольклор
и молдавско-русско-украинские
исторические связи. Москва, 1975.
232 с.; Экспериментальная текстология фольклора: на славянском и
неславянском материале. Доклад
для ХІІ Международного съезда
славистов в Кракове / РАН Отделение истории. Москва, 1998. 34 с.; Румынская народная поэзия: Баллады.
Героический эпос / сост. В. М. Гацак.
Москва, 1987; Фольклор: Комплексная текстология / сост. В. М. Гацак.
Москва, 1998; Фольклор: Проблемы
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историзма / отв. ред. Гацак В. М., Москва, 1988; Фольклор в современном
мире: Аспекты и пути исследования.
Москва, 1991.
Літ.: Бахтина В. А. Слово о юбиляре. Этнопоэтика и традиция :
К 70‑летию члена-корреспондента
РАН Виктора Михайловича Гацака.
Москва, 2004. С. 3–7; Бахтина В. А.
Виктору Михайловичу Гацаку –
75 лет. Живая старина. 2008. № 2.
С. 50; Бріцина О. Ю. Проблеми теоретичної та експериментальної
текстології фольклору в творчому
доробку В. М. Гацака. Слов’янський
світ. 2006. Вип. 4. С. 24.
Оксана Микитенко

казок та легенд. Російська Академія наук за участі І. Срезневського добилася урядової субсидії на
це видання. Племінник Г. Теодор
Панчев, який допомагав у виданні «Словника», опублікував архів
ученого після його смерті.

Праці: Речник на български език
з тлъкувание речити на български и
на руски. Пловдив, 1895–1904.
Літ.: Шумада Н. Українсько-болгарські фольклористичні зв’язки
(Період болгарського відродження).
Київ, 1963; Горбань І. Фольклор і
фольклористика болгар в Україні.
Львів, 2004.
Тетяна Руда

ГЕРОЛЬДОВА (HEROLDOVÁ)
Іва (Iva)
(31.12.1926, Хрудим, Чехія –
02.09.2005, м. Прага, Чехія) –
чеський етнолог. Г. займалася
систематичним вивченням сфери етнічних процесів, вона здійснила значний внесок у профілювання і цілісне дослідження питань міжетнічних зв’язків у Чехії.
Здійснювала польові записи і
досліджувала проблеми етнографії Г. в Карловому університеті
в Празі з 1947 до 1957, об’єктом
її наукових зацікавлень було дослідження села. Кандидатську
дисертацію, яку вона захистила
1952, присвятила сільськогосподарському сектору і кустарній промисловості в Трінеці.
Працювала у відділі етнографії
(1953–1954), після його реформування – в Інституті етнографії і
фольклору АН (1954–1988). Г. разом з чоловіком, Френсісом Вачеком, поступово зосередила свою
увагу на ті регіони, де традиція
була в якийсь спосіб порушена,
а населення асимільоване. Учені
досліджували пограничні території, наголошували на потребі
контекстуалізації місцевих традицій, вивчення культури з огляду на політичні і правові умови.
Г. надавала великого значення
комунікативній цінності художньої літератури у часовому розрізі. Г. цікавилася і волинськими чехами, специфікою їхнього
побутування у рееміграційних
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Найден
(23.02.1823, м. Копривщиця –
9.10.1900, м. Пловдив, Болгарія) – болгарський громадський
діяч, письменник, мовознавець
і фольклорист. Його батько,
вчитель Геро Добрович Мушек
(1775–1864) прототип Хаджі Генчо, героя твору Л. Каравелова
«Българи от старо време» («Болгари давнього часу»). Навчався
в грецькій гімназії в Пловдиві
(1834–1836), з 1836 в Копривщиці у Неофіта Рильського, за
порадою якого 1839 Г. поїхав в
Одесу, де закінчив Рішельєвський ліцей (1845), перебуваючи,
під опікою В. Априлова, за чиїм
дорученням перекладав болгарською мовою науково-популярні
статті і художню літературу для
народного читання. Під впливом Априлова записував народні пісні, ін. фольклорні жанри.
Прийняв російське підданство.
В Одесі познайомився з В. Григоровичем; підтримував зв’язки з
І. Срезневським, Й. Бодянським,
О. Гільфердінгом, Н. Бончевим,
Д. Матовим, М. Дриновим, Л. і
П. Каравеловими та ін. українськими, болгарськими і російськими вченими. Повернувшись
у Болгарію, 1846–1850 викладав у
відкритій ним школі болгарську
мову, історію, ін. предмети, пізніше вчителював у м. Пловдиві.
За ініціативою Г. уперше 11 травня 1851 у пловдивській єпархіальній школі було організовано

свято на честь святих Кирила і
Мефодія – творців слов’янської
писемності; з 1857 це свято відзначають і в ін. містах країни,
у Цариграді, а пізніше – у всьому
слов’янському світі. Був російським віце-консулом у Пловдиві
(1857–1876), що дало йому можливість продовжувати просвітницьку діяльність, активно виступати на захист болгарського
народу, його освіти, самостійності болгарської церкви. Г. брав
активну участь у боротьбі проти
фанариотського
духовенства,
публікував у пресі статті, у яких
обстоював болгарські національні інтереси. 1854 опублікував в
Одесі збірку (російською мовою)
«Письма из Болгарии». Видав
праці «Няколко думи за превода
на математическата география»
(«Деякі думки про переклад математичної географії»); «Начала
на християнското учение» («Початки християнського вчення»)
(1843). Автор першої болгарської
поеми «Стоян и Рада» (1845),
написаної в сентиментальноромантичній традиції, з використанням фольклорних мотивів. Опублікував за допомогою
І. Срезневського 5 болгарських
народних пісень і 602 прислів’я
в «Известиях императорской
Академии наук» (1852–1856) та
«Прибавлениях к Известиям
Императорской Академии наук
по Отделению русского языка и
словесности» (1852–1856, т. I–
IV). Найбільша праця Г. – фундаментальний «Речник на български язик з тлъкувание речити на
български и на руски» («Словник
болгарської мови з тлумаченням
слів болгарською і російською»),
який спочатку окремими випусками опубліковано в «Известиях
Императорской Академии наук»,
а повністю виданий у Пловдиві (1895–1904). Г. працював над
«Словником» понад 50 років. Це
мав бути пам’ятник живої розмовної болгарської мови, у якому б кожне слово і кожен вираз
узяті не з писемної літератури,
а з народних пісень, прислів’їв,
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умовах. На початковому етапі
вивчення цієї теми Г. додатково
використала етнографічні дані,
запозичені з архівних джерел.
Зокрема, реконструкція життя
реемігрантів в новому суспільстві і їхні світоглядні орієнтири після рееміграції допомогли
дослідниці осягти дворівневий
процес адаптації реемігрантів на
Чеській Волині (1957).

Словаччини за післявоєнний період.
Педагогічний збірник. Пряшів, 1973.
№ 3. С 77–120; До питання дослідження народних пісень українців
Чехословаччини. НЗ МУКС. Братислава ; Пряшів, 1986. Т. 14.
Літ.: Мишанич О. Гиряк Михайло.
ЕСУ. 2006. Т. 5. С. 588; М. Мушинка. Михайло Гиряк як фольклорист
(до 80‑ліття з дня народження). НЗ.
2013. № 6 (114). С. 1165–1168; Демедюк М. В. Гиряк Михайло. Українська фольклористична енциклопедія.
Львів, 2018. С. 154–155.
Леся Мушкетик

ГЛОГЕР
(ҐЛОҐЕР, GLOGER)
Зигмунт (Zygmunt)
(псевдоніми Pruski, Prus, Ziemianin. 03.11.1845, с. ТибориКам’янка Високо Мазовецького
повіту, нині Підляське воєводство, Польща – 16.08.1910, м. Варшава, Польща) – польський етнограф, фольклорист, історик,
археолог. Початкову освіту здобув вдома, 1858–1862 – навчався
у Варшавському приватному інтернаті, 1865–1868 – правничому
факультеті Варшавського університету. 1868 переїхав до Кракова, де один рік студіює історію
й археологію на філософському
факультеті Ягеллонського університету. Полишив навчання і
захопився збирацькою діяльністю та вивченням старожитностей. З 1872 оселився в родинному маєтку Єжево на Підляшші
і на багато років стає сільським
кореспондентом, тісно співпрацюючи з такими виданнями як:
ZWAK, «Wisła», «Biblioteka Warszawska», «Kłosy» та ін. Контактував з К. Вуйціцьким, В. Полем та
О. Кольбергом. 1906 переїхав до
Варшави. Член Варшавського наукового товариства (1907). Серед
бібліографії праць дослідника
(понад 1000 позицій) міститься
низка фольклорно-етнографічних публікацій з мазовецько-підляського воєводства. У розвідці
про народні звичаї з його рідних
місцевостей «Zwyczaje ludu z okolic Tykocina i Bielska» (1868) подав
відомості про календарно-обря-
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Праці: Etnografické zvlaštností ve
způsobu života a kulture volynských
čechů. Cesky lid. 1957. S. 47–51; Život
a kultura ceskych exulantu z 18. stoleti.
Ustav pro etnografii a folkloristiku. Praha, 1971, 238 s.; Současné etnicke procesy v pohranici českých zemi. Česky
lid. 1985. № 72. S. 58–64.
Літ.: Моравкова Д. Легенда чеської етнології – Іва Герольдова. URL :
http://webcache.googleusercontent.
com/search?q=cache;http://www.
lidemesta.cz / archiv/cisla/8-2006-l/
legenda-ceske-etnologie-iva-heroldova.
html.
Оксана Ковальова

рок, біографіями оповідачів та
передмовою. Крім того, вийшли
друком вибрані тексти із вказаного семитомника у 5 кн.: «Гора
до неба» (1968), «Чарівні стежки»
(1979), збірники народних казок
в літературній обробці автора:
«Дзвони не втихають» (т. 1, 1982),
«Шляхи віків» (т. 2, 1985), «Голос
Кичер» (т. 3, 1986). Г. також вивчав творчу майстерність казкарів, цим питанням присвячена
його монографія «Вступні формули українських народних казок Східної Словаччини» (1976).
Опублікував серію статей про
народних казкарів Східної Словаччини (О. Дем’яна, А. Кимака,
І. Станка, С. Полянського та ін.)
та дослідження про Ф. Лазорика
і Ю. Костюка. З його теоретичних праць слід назвати видання
«Українська народна поетична
творчість» (1978). Г. підготував
збірники пісенного фольклору
«Пісні Юрка Колинчака» (1982),
«Збірник українських народних
ліричних пісень Східної Словаччини» (1983), «Народні пісні села
Орябина» (1986). Пісенний репертуар Колинчака як найбільш
виразного носія та інтерпретатора пісень с. Старина Гуменського
округу репрезентований веснянками, весільними піснями, баладами, історичними піснями, народною лірикою, зокрема родинно-побутовими зразками. Дослідження пісенності узагальнені
в монографії «Поетика українських народних ліричних пісень
Східної Словаччини» (1989).
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ГИРЯК
Михайло
(27.11.1933 с. Пихня, Гуменського
округу, Словаччина – 23.03.2007,
м. Пряшів, Словаччина) – науковець, публіцист, збирач і дослідник українського фольклору
Словаччини. Закінчив Російську
гімназію в Гуменному (1952),
філологічний факультет Вищої
педагогічної школи в Пряшеві
(1957) та аспірантуру на філософському факультеті Братиславського університету (1963).
Перебував на редакційній роботі в газеті «Дружно вперед»
(1957–1960). Науковий працівник кафедри української мови
та літератури філософського
факультету університету імені
П. Й. Шафарика в Пряшеві, кандидат історичних наук (1965).
Член Словацького етнографічного товариства Словацької АН.
Г. усе життя збирав, публікував
та вивчав український лемківський фольклор Пряшівщини.
1965–1979 Г. опублікував сім
томів казок: «Українські народні казки Східної Словаччини» –
зі збереженням народних гові50

Праці: Бібліографія фольклору
Пряшівщини, 1945–1969 / уклав
М. Гиряк. Пряшів, 1970. 58 с.; Українські народні казки Східної Словаччини. Пряшів, 1965–1979. Т. І–VІІ;
Українські народні казки Східної
Словаччини. Пряшів, 1983. 136 с.;
Поетика українських народних ліричних пісень Східної Словаччини.
Братислава; Пряшів, 1989. 326 с.; Біб
ліоґрафія русинскых народних співанок і народной поезії выходного
Словенська. Пряшов, 1994, 2007.
Ч. І–ІІ; Вступні формули українських
народних казок Східної Словаччини.
НЗ МУКС. 1976. Т. 7; Фольклористичні намагання українців Східної
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дові традиції українського населення цього краю. У добірці загадок і прислів’їв «Zagadki ludowe z
nad Narwy i Buga na pograniczu
Mazowsza z Podlasiem» (1883),
зібраних у 1865–1880, простежуються дифузні явища українсько-польського взаємовпливу.
Пісенні тексти та розвідки про
обрядовий фольклор містяться
у нарисі «Pieśni przy chrzcinach i
pogrzebie na Podlasiu nadnarwiańskim» (1889).

був представником порівняльноісторичного методу в народній
творчості. Він розробляв методику та методологію фольклорних досліджень, зокрема проблеми текстологічного аналізу, систематизації, історії науки. Разом
з І. Франком уклав програму у
справі збирання етнологічних
матеріалів. Нині закладені Г. підходи є загальноприйнятими.
Його діяльність як ученого формувалася під впливом М. Грушевського та І. Франка, який називав його «феноменально щасливим збирачем» різного роду
етнографічного матеріалу, «якому з наших давніших збирачів
мабуть не дорівняв ні один» (рецензія на зб. «Коломийки», т. ІІ).
І це було справедливо. Поміж
1896 та 1903 Г. здійснив шість
експедицій по різних областях
тогочасної Угорської Русі та на їх
основі видав «Етнографічні матеріали з Угорської Русі» (ЕМЗУР)
в шести томах (1897–1911). Його
записи народних пісень, казок,
легенд, переказів, анекдотів та ін.
і досі складають фундаментальну
джерельну базу фольклору краю.
Вони, як підрахував М. Мушинка
(1987), містять 505 зразків народної прози (казки, анекдоти, легенди та перекази) та 583 пісні,
разом 2190 сторінок друку. До
текстів додано солідний науковий апарат, паралелі до творів,
взяті з українських та зарубіжних видань. Загалом про Угорську Русь Г. опублікував понад
сто десять праць з питань фольклористики, етнографії, літературознавства, мовознавства, національних питань тощо. У контексті цього вивчення варто згадати статтю Г. «Причинки до пізнання Гуцульщини», де дослідник проаналізував гуцулів в цілому як етнографічну групу, їх
вірування, обряди, свята, традиції і т. п. Окремо з’явилася його
стаття «Весілля в Керестурі БачБодрогської столиці в полудневій Угорщині» («Матеріали до
української етнології», 1908, т. 9).
Автор засвідчив: цей весільний
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Праці: Zwyczaje ludu z okolic Tykocina i Bielska. Biblioteka Warszawska.
1868. T. 1. S. 141–147; Zagadki ludowe z nad Narwy i Buga na pograniczu
Mazowsza z Podlasiem. ZWAK. 1883.
T. VII. S. 135–149; Nazwy weselne, wyrażenia i przedmioty używane przy godowych obrzędach ludu na przestrzeni
byłej Rzeczypospolitej. ZWAK. Kraków,
1877. T. I; Przyslowia ludu z okolic Tykocina. Wisła. Warszawa, 1896. T. X.
S. 349–361; 620–630; Pieśni ludu. Kraków, 1892; Pieśni przy chrzcinach i pogrzebie na Podlasiu nadnarwiańskim.
Wisła. 1889. T. III. S. 607–614.
Літ.: Fischer A. Zygmunt Gloger.
Lud. 1910. T. 16. S. 241–246; Olszewicz W. Życie i prace Zygmunta Glogera. Lud. 1967. T. 51. Cz. 2. S. 485–501;
Gloger Zygmunt. Polski Słownik Biograficzny. 1959. T. 8. S. 80–81; Komorowska T. Gloger. Opowieść biograficzna.
Warszawa, 1985. 468 s.
Валентина Головатюк

комісії НТШ. Редактор видань
НТШ (бл. 60 томів «Етнографічного Збірника» та «Матеріалів до
української етнології») й «Літературно-наукового
вісника».
У 1898–1906 – директор та головний редактор «Українсько-руської видавничої спілки» у Львові.
Г. – член-кореспондент Російської академії наук у Петербурзі
(1909), академік ВУАН (1924),
член Чеського наукового товариства (1905), Празької та Віденської АН. Почесний член Етнографічного товариства в Києві
(1925). 1913 був нагороджений
Премією Російської академії наук
ім. О. Котляревського. У с. Велеснів нині діє музей Гнатюка, його
іменем названо Тернопільський
національний педагогічний університет, а також Бучацьку гімназію. Від 2005 засновано премію
імені В. М. Гнатюка. Г. належать
численні праці з етнографії,
фольклористики, мовознавства,
літературної критики, усього
опубліковано майже тисячу його
робіт. Його зусиллями видано
чимало творів українських письменників (М. Коцюбинського,
І. Франка, Лесі Українки та ін.),
Г. – автор біографічно-критичних нарисів про І. Котляревського, Марка Вовчка, С. Руданського, Л. Глібова та ін. Г. перекладав
українською мовою з болгарської, польської, російської,
сербської, чеської, шведської та
ін. літератур (твори Данте, Шекспіра, Золя та ін.). Він посів поважне місце в царині української
журналістики, історії України та
українському школознавстві й
освіті. Величезна епістолярна
спадщина вченого. Він активно
листувався з І. Франком, Б. Грінченком, М. Вороним, Б. Лепким,
М. Павликом, А. Крушельницьким, І. Нечуєм-Левицьким та ін.
Та найбільшим був внесок Г. в етнографію та фольклористику.
Учений уперше поставив фольк
лористику в ранг самостійних
наукових
дисциплін,
тісно
пов’язаних з етнографією, істо
рією культури, мовознавством,

ГНАТЮК
Володимир Михайлович
(09.05.1871, с. Велеснів, нині Монастирського р‑ну Тернопільської обл. – 06.10.1926, м. Львів) –
український етнограф, фольклорист, мовознавець, літературо
знавець, мистецтвознавець, перекладач та громадський діяч.
Походив із селянської родини.
Навчався в гімназіях у Бучачі та
Івано-Франківську. Ще в ці роки
вийшли його перші праці в часописах «Житє і слово», «Народ»
та ін. 1894 вступив на філософський факультет Львівського
університету
(студіював
у
М. Грушевського й О. Колесси).
Після його закінчення – вчений
секретар НТШ у Львові, на цій
посаді залишався до кінця життя. З 1913 – голова Етнографічної
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ку збірку «Гаївки» з мелодіями,
записаними на фонограф О. Роздольським та розшифрованими і
відредагованими Ф. Колессою.
Це найповніша збірка гаївок в
українській фольклористиці, що
містить не тільки їх кращі варіанти, друковані раніше, а й багато доти невідомих текстів.
У 1914 вийшла друком двотомна
збірка Г. «Колядки та щедрівки»,
яка репрезентує матеріал з усієї
української етнографічної території. Цікавився Г. й міфологією,
йому належать дослідження
«Останки передхристиянського
релігійного світогляду наших
предків», а також тритомне видання «Знадоби до української
демонології» (1904; 1912), де зібрано народні оповіді про злих
духів та демонів, для кожного з
яких відведено окремий розділ.
На збірники Г. написали низку
рецензій відомі українські та
ін. фольклористи. Велику увагу
вчений приділяв порівняльним
дослідженням, мандрівним мотивам у європейських баладах,
казках, легендах та ін., вивчаючи
шляхи запозичення тем та мотивів. Він спробував розкрити причини міграції творів, з’ясувати
шляхи культурних мандрівок,
окреслити кілька напрямів, якими переходили фольклорні твори зі Сходу на Вкраїну: «через
Грецію безпосередньо чи за посередництвом південних слов’ян;
через Грецію, Рим, далі романські
й германські народи за посередництвом західних 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».
Г. наводив приклади і локальних
взаємовпливів, зокрема україн
сько-словацько-сербсько-угор
ські. Це, до прикладу, його статті:
«Пісня про неплідну матір і ненароджені діти», де широко використано слов’янські літературні
джерела та народнопоетичну
творчість головно поляків і сло-

ваків, «Словацький опришок
Яношик в народній поезії», де
Г. докладно зіставив історичні
факти та художні мотиви легенд і
переказів про Кармелюка, Довбуша, Яношика й показав останнього як національного героя,
борця проти соціальної несправедливості. До своїх праць «Купанє і паленє відьм у Галичині»
(1910), «Пісня про покритку, що
втопила дитину» (1919) Г. широко залучив польські джерела.
Г. підтримував зв’язки з багатьма
слов’янськими та ін. ученими, такими як О. Шахматов, Ф. Ржегорж, Я. Бодуен де Куртене,
Ф. Главачек, І. Полівка, А. Черний, А. Аарне та ін. Він готував
численні розгорнуті рецензії на
слов’янські фольклорні збірки
і фольклорні праці, огляди періодичних видань («Живой старины», «Этнографического обозрения», «Ludu»), які систематично
публікувалися в ЗНТШ, «Літературно-науковому віснику» та
ін. виданнях. Своєю чергою
Г. знайомив слов’янський світ з
культурою та побутом українського народу, друкуючи власні
статті в російських, польських,
чеських та ін. слов’янських виданнях, чому сприяло добре знання Г. усіх слов’янських мов.
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обряд цікавий тим, що належить
до пережитків і більше «не водиться серед русинів». Г. видав
низку наукових праць про лемків
закарпатської смуги, а також
українців-русинів південних областей тогочасної Угорщини:
«Руські оселі в Бачці» (1898), «Русини в Угорщині» (1899), «Русини Пряшівської єпархії і їх говори» (1900), «Словаки чи русини»
(1901), «Словацький опришок
Яношик в народній поезії»
(1899). У цих працях на основі
аналізу діалектів Г. доводив, що
населення даних місцевостей є
українським. Досліджуючи усну
народну творчість бачванських
русинів, Гнатюк проаналізував
вплив словацького та сербського
фольклору на фольклор українців-русинів, знайшов мотиви і
сюжети, спільні з сербським звіриним епосом. В ін. своїх творах,
наприклад, у «Причинках до пізнання Гуцульщини» Г. вказав на
близькі до опришків пісні сербських гайдуків, у статті «Легенди
про три жіночі вдачі» (1910) порівняв українські та сербські варіанти народнопоетичних творів
та мотивів. 1926 опубліковано
його збірку звіриного епосу
(«Українські народні байки» у
2‑х т.), що стала найповнішою на
той час. У трьох томах «Етнографічного збірника» (1905, 1906,
1907) Г. видав корпус «Коломийки», переважно з Галичини, Буковини та з одного 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 –
перша наукова збірка цього жанру. «Якщо ж узяти до уваги, – писав О. Зачиняєв, – численні відмітки паралелей, завдяки чому
ви зразу орієнтуєтеся майже у
всьому аналогічному матеріалі,
що колись і десь траплявся у друці, то слід визнати, що цінність
цієї збірки зростає незмірно»
(1908, с. 302). 1909 Г. видав вели52

Праці: Етнографічні матеріали
з Угорської Русі / зібрав В. Гнатюк.
Львів, 1897–1911. Т. І–VI; Угро-руські духовні вірші. ЗНТШ. 1902. Т. 46.
Кн. 2; Знадоби до галицько-руської міфології. ЕЗ. Т. 1. Львів, 1904.
272 с.; 1912. Т. 12. Вип. 1–2. Т. 33–34;
Коломийки. ЕЗ. 1905. Т. 17; 1906.
Т. 18; 1907. Т. 19; Гаївки. МУЕ. Львів,
1909. Т. 12; Народні оповідання про
опришків. ЕЗ. Львів, 1910. Т. 26; Колядки і щедрівки. ЕЗ. Львів, 1914.
Т. 35–36; Українські народні байки.
Львів, 1916. Т. 1–2; Українська народна словесність (В справі записів
українського етнографічного матеріалу). Відень, 1916. 48 с.; Народні
новели Львів, 1917. 184 с.; Вибрані
статті про народну творчість. Київ,
1966. 247 с.; Українські народні пісні
в записах Володимира Гнатюка / упоряд., вст. ст. і прим. М. Яценка. Київ,
1971. 324 с.; Казки Закарпаття / упоряд., підг. текстів, вст. cт., прим. та
сл. І. Хланти. Ужгород, 2001. 382 с.;
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до Українського вільного університету / Міжнар. наук. конф. Київ ;
Львів ; Пряшів ; Мюнхен ; Париж ;
Нью-Йорк ; Торонто ; Сідней, 1992.
С. 29–40.
Леся Мушкетик

ГОГОЛЬ (Яновський,
з 1821 – Гоголь-Яновський)
Микола Васильович
(20.03.(01.04).1809, с. Сорочин
ці Полтавської губ. – 21.02.
(04.03).1852, м. Москва, Російська
імперія) – український російськомовний прозаїк, драматург, поет,
історик, фольклорист. Г. походив
із релігійної родини службовця,
навчався в гімназії вищих наук
у м. Ніжині, з 1829 працював
писарем у міністерстві в Петербурзі, згодом викладав історію
на кафедрі загальної історії при
Санкт-Петербурзькому університеті. Майже 10 років прожив у
Європі. Автор уславлених творів
з потужним фольклорним струменем «Вечори на хуторі поблизу
Диканьки», «Вій», історичної повісті «Тарас Бульба», сатиричного роману «Мертві душі», п’єси
«Ревізор». Особливо ранні твори
Г. (повість «Басаврюк, або Вечір
проти Івана Купала») були наскрізь пронизані елементами з
народного життя українських
селян, що свідчило про неабияке
знання автором народних звичаїв, обрядів, фольклору. Загалом
же творчість Г. виявляє його захоплення народним уснопоетичним
словом, приказками, прислів’ями,
дя
ми, та чи не
легендами, опові
найбільше – народною піснею.
Саме це своє захоплення описав
Г. у статті «О малороссійскихъ
песняхъ», де у ліричній формі висловив свою безмежну любов до
української пісні. О. Дей писав,
що народна пісня була близька Г.
з дитинства. Навчаючись у Ніжині Г. вів «Книгу всякой всячины»,
куди ретельно занотовувалися,
крім іншого, власні етнографічні
спостереження, зокрема, про весільні обряди українців. В історії
фольклористики Г. залишився відомим збирачем народного слова.

За цю роботу він взявся в 1830‑х і
активно залучав своїх родичів та
близьких. Так Г. вдалося назбирати значну колекцію народних
уснопоетичних текстів, щире захоплення якими він за кожної нагоди висловлював у своїх листах
до провідних тогочасних збирачів українського та російського
фольклору, як от М. Максимович, О. Пушкін, О. Бодянський,
І. Срезнєвський. Три зошити з
більш як півтисячею народних
пісень, зібраних Г., були видані
1908 у книзі Г. П. Георгієвського,
деякі з яких, як засвідчили пізніші дослідження, збирач переписав із популярних тогочасних
збірників народних пісень, зокрема З. Доленги-Ходаковського та
В. Залеського. Четвертий зошит з
колекції Г. містив історичні пісні
та думи, деякі з яких автор також
повиписував з тогочасних журналів. Це дало дослідникам привід
сперечатися про автентичність
зібраних Г. пісенних текстів. Однак незаперечним є той факт, що
Г. був добрим знавцем народної
пісні і вмілим її виконавцем, від
якого, своєю чергою, записували
пісні тогочасні збирачі фольклору, зокрема й М. Максимович.
Знання фольклору та народних
звичаїв Г. переніс до своїх літературних творів. Тема фольклоризму у творчості Г. привернула
увагу численних дослідників ще
на початку ХХ ст. (В. Данилов,
Н. Петров, А. Фомин). Актуальність цієї теми не вичерпана й
нині. Г. був похований на кладовищі Свято-Данилового монастиря, пізніше перепохований на
Новодівичому кладовищі у Москві. Багатим на легенди та оповіді стали життя і смерть митця. Ще
за життя постать Г. згадувалася в
численних анекдотах та легендах,
які викривали його замкнутість,
схильність до міфологізації власної біографії. Його творчість була
оповита легендами про знищення
написаних рукописів, навіть після
його смерті активно побутують
оповіді про деформації тіла Г.
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Переднє слово [до]: Галицько-руські анекдоти / зібрав В. Гнатюк. ЕЗ.
Львів, 1899. Т. 6. С. 151–172; Словаки чи русини? (Причинки до вияснення спору про національність західних русинів). ЗНТШ. 1901. Т. 44.
С. 113–124; Весілля в Керестурі БачБодрогської столиці в полудневій
Угорщині. МУЕ. 1908. Т. Х. С. 30–80;
Легенди про три жіночі вдачі. ЗНТШ.
Львів, 1910. Т. 97. Кн. 5. С. 74–85;
Останки передхристиянського релігійного світогляду наших предків.
Українці: народні вірування, повір’я,
демонологія. Київ, 1991. С. 383–406.
Літ.: Ясько М. Володимир Гнатюк – дослідник фольклору Закарпаття. Наукові записки УжДУ. 1958.
Т. 33. Українська і російська література. С. 101–114; Яценко М. Славістичні інтереси та зв’язки В. Гнатюка.
Міжслов’янські фольклористичні взаємини. Київ, 1963. С. 78–123;
Яценко М. Володимир Гнатюк: життя
і фольклористична діяльність. Київ,
1964. 288 с.; Мушинка М. Бібліографія праць Володимира Гнатюка про
Угорську Русь. НЗ МУКС. 1967. Т 3.
С. 215–220; Дей О. Володимир Гнатюк – дослідник народної творчості. Сторінки з історії української
фольклористики. Київ, 1975. С. 190–
250; Володимир Гнатюк: Бібліографія друкованих праць / укл. М. Мушинка. Едмонтон, 1987. 148 с.; Качкан В. А. Творець золотого фонду етнології. Українське народознавство в
іменах. Київ, 1994. С. 229–243; Володимир Гнатюк: Документи і матеріали (1871–1989) / упоряд. Я. Дашкевич та ін. Львів, 1998. 466 с.; Шеремета М. Володимир Гнатюк і українська
етнографічна наука кінця ХІХ – початку ХХ ст. : автореф. дис. ... канд.
іст. наук. Львів, 2003. 16 с.; Гнатюк
Володимир Михайлович – відомий
фольклорист, етнограф, літературо
знавець: бібліографічний покажчик /
уклад. О. Б. Конончук та ін. Тернопіль, 2007. 67 с.; Сокіл Г. Українська
фольклористика в Галичині кінця
ХІХ – першої третини ХХ ст.: історико-теоретичний дискурс. Львів,
2011. С. 230–239; Мушинка М. Володимир Гнатюк. Життя та його діяльність в галузі фольклористики.
Тернопіль, 2012. 384 с.; Мушкетик Л.
Володимир Гнатюк. Фольклор українсько-угорського порубіжжя. Київ,
2014. С. 54–61. 385–386 с.; Hlavaček F.
Moje styky a spoluprace a Volodymyrem Hnatjukem. НЗ МУКС: Науковий
збірник, присвячений пам’яті В. Гнатюка. Пряшів, 1967. Т. 3. С. 31–50;
Bartko L. V. Hnatuk a S. Czambel. Від
Наукового товариства ім. Шевченка
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ГОЛЕМБЙОВСЬКИЙ
(GOLĘBIOWSKI)
Лукаш (Łukasz)
(крипт. Ł. G. 13.10.1773, с. Погост,
Пінського пов., тепер Брестська обл., Білорусь – 07.01.1849,
с. Казимирівка, тепер Люблінське воєводство, Польща) –
польський історик, етнограф.
1794–1818 проживав в Україні,
спочатку в Галичині, а з 1795 в
м. Порицьку на Волині, де працював у бібліотеці Т. Чацького.
З 1818 переселився до м. Пулави (Польща), де упорядковував
бібліотеку й архів Чарторизьких. З 1823 проживав у Варшаві,
працював секретарем (з 1824) та
бібліотекарем Варшавського товариства друзів наук. Займався
дослідницькою роботою, виступав на засіданнях товариства.
1830 вийшла його праця «Lud
polski, jego zwyczaje, zabobony», у якій використано роботи
попередників (К. Вуціцького,
В. Марчинського, І. Червінського). Видання містить дані з матеріальної та духовної культури
поляків, білорусів та українців.
Зокрема, подано відомості про
гуцулів, жителів Наддністрянщини, Поділля, а також українські етнографічні матеріали та
пісні з Підляшшя, які Г. вважав
польськими. Окрім обрядових
текстів, були опубліковані варіанти історичних пісень та балад,
подано чимало фактів з родинної
обрядовості.

кандидат філологічних наук. Закінчила місцеву школу (1979),
Київські державні курси стенографії та машинопису (1981), філологічний факультет КДУ імені
Т. Г. Шевченка (1990). Працює
в ІМФЕ НАНУ з 1982 – завіду
вачка канцелярії, з 1988 – старший лаборант. З 1994 – аспірант,
з 2000 – молодший науковий,
з 2009 – науковий співробітник
відділу української та зарубіжної
фольклористики цієї ж установи.
Захистила кандидатську дисертацію «Пісенна культура українців Підляшшя: етнорегіональна
специфіка, загальноукраїнський
контекст» (2003). Основним напрямом наукових пошуків стала
традиційна духовна культура
українського етносу Підляшшя
та її сучасні трансформації, полоністика, зокрема українськопольські фольклористичні взаємини ХІХ–ХХІ ст. Публікації
репрезентують спостереження
щодо стану побутування різних
жанрів пісенного фольклору
українців Підляшшя: «Українська обрядова пісенність Підляшшя в етнографічному контексті (Зимовий цикл)» (2000),
«Динаміка весільної обрядовості українців Підляшшя» (2005),
«Весняна календарно-обрядова
поезія (З фольклорних матеріа
лів Підляшшя)» (2006). Низка
студій присвячена історії та діяльності Польського народознавчого товариства, питанням
співпраці українських та польських дослідників «Фольклористична діяльність Народознавчого товариства у Львові (кінець
ХІХ – початок ХХ ст.)» (2010),
«Роль Польського народознавчого товариства в українсько-польських культурних взаєминах
(кінець ХІХ – І третина ХХ ст.)»
(2011), «Польське народознавче
товариство: вірність традиції»
(2011), «Українська народнопоетична творчість у польській
фольклористиці першої половини ХХ століття» (2012), «Польське народознавче товариство на
сучасній фольклористичній мапі
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Праці: О малороссийских песнях.
ЖМНП. 1834. Ч. 2; Полное собрание
сочинений и писем : в 23 т. Москва,
2009; Народні пісні в записах Миколи Гоголя / упоряд., післямова і
приміт. О. І. Дея. Київ, 1985. 202 с.,
ноти.
Літ.: Айзеншток І. Гоголь і фольклор. Літературна критика. 1939.
№ 7; Бобкова В. С. Гоголь і народна
поетична творчість. Гоголь і українська література ХІХ ст. Київ, 1954;
Георгиевский Г. П. Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя. СанктПетербург, 1908. Вып. 2; Голубенко П.
Україна і Росія у світлі культурних
взаємин. Київ, 1993; Данилов В. В.
Влияние бытовой и литературной
среды на «Вечера на хуторе близ Диканьки». Сборник, издаваемый Новоросыйским университетом. Одесса,
1900; Дей О. І. Українські народні
пісні, співані М. В. Гоголем. НТЕ.
1984. № 4. С. 30–35; Дей О. І. Пісенне
зібрання М. В. Гоголя. Народні пісні в
записах Миколи Гоголя / упоряд., післямова і приміт. О. І. Дея. Київ, 1985.
С. 153–163; Дереш Л. Любко Дереш
про Миколу Гоголя, Марка Твена,
Ніколу Теслу, Альберта Ейнштейна,
Стівена Кінґа. Київ, 2007; Карпенко А. И. О народности Н. В. Гоголя.
Художественный историзм писателя
и его народные истоки. Киев, 1973;
Манн Ю. В. Смелость изобретения.
Черты художественного мира Гоголя.
Москва, 1985; Мережковский Д. С.
Гоголь и чорт. Москва, 1906. Микола
Гоголь: бібліографія / уклад., упоряд.
П. В. Михед. Київ, 2009. 258 с. ; Морозова І. С. До питання про фольк
лорні інтереси Гоголя. НТЕ. 1958.
№ 1; Палатна Т. Погляди М. Гоголя на
усну народну творчість. Perejaslavica.
Переяслав-Хмельницький, 2009.
Вип. 35; Полотай М. П. Українська
народна пісня і мистецтво кобзарів
у творчості М. В. Гоголя. НТЕ. 1959.
№ 2; Радецька М. М. Український
фольклор і сатири М. В. Гоголя. НТЕ.
1962. № 1; Романець О. Пісні про
гетьмана Свірчевського з неопуб
лікованого збірника М. В. Гоголя.
НТЕ. 1964. № 4; Сенько І. Гоголівська
Диканька на історичних перехрестях. Ужгород, 2003. 72 с.; Ухов П. Д.
Н. В. Гоголь – собиратель дум и украинских народных песен. Известия
АН СССР, отделение литературы
и языка. Москва, 1959. Т. 18. Вып. 1;
Фомин А. Г. Гоголь и народное творчество. Познание России. 1909. Кн. 3;
Чапленко В. Фольклор в творчестве
Гоголя. Литературная учеба. 1937.
№ 12.
Лідія Гайдученко
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Праці: Lud polski, jego zwyczaje, zabobony. Warszawa, 1830. 330 с.; Lwów,
1884; Warszawa, 1983.
Літ.: Юзвенко В. А. Українська
народна поетична творчість у польській фольклористиці ХІХ ст. Київ,
1961. 132 с.; Słownik folkloru polskiego.
Pod redakcją J. Krzyżanowskiego. Warszawa, 1965; Болтарович З. Є. Україна
в дослідженнях польських етнографів ХІХ ст. Київ, 1976. С. 31–34.
Валентина Головатюк

ГОЛОВАТЮК
Валентина Данилівна
(03.07.1962 смт Погребище Погребищенського р‑ну Вінницької обл.) – фольклорист-славіст,
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Польщі» (2012); «Сторінка з історії українсько-польського наукового діалогу» (2015), «Наукові
контакти Івана Франка та Ізидора Коперницького» (2017), постаті збирача, дослідника та популяризатора української культури
Івана Ігнатюка «Подвижницька
праця дослідника народної культури Підляшшя Івана Ігнатюка»
(2002), «Фольклорно-етнографічна спадщина Івана Ігнатюка»
(2013), «Фольклорно-етнографічні записи І. Ігнатюка в архівних джерелах Інституту мистецтвознавства, фольклористики
та етнології ім. М. Т. Рильського
НАН України» (2016).

галицькому літературному відродженні. 1836–1839 Г. продовжив
навчання у Львівському університеті. 1842 закінчив Львівську
духовну семінарію, був висвячений на священика та став греко-католицьким парохом. 1848 –
учасник Собору руських учених
у Львові. У 1848–1867 перший в
історії професор «руської мови
та словесності» (української мови
та літератури) у Львівському
університеті, перший завідувач
кафедри руської словесності.
У 1858–1859 декан філософського
факультету Львівського університету, 1862–1866 – ректор. Пропагував ідею єдності українського народу, його етнокультурні
зв’язки з іншими слов’янськими
народами. Живучи у Львові,
підтримував тісні контакти з
М. Устияновичем, Д. Зубрицьким, І. Вагилевичем, листувався
з М. Поґодіним, О. Бодянським,
М. Максимовичем, Я. Колларом,
П. Шафариком, П. Коубеком,
К. Запом, В. Залеським, а пізніше
з В. Ганкою, К. Я. Ербеном та ін.
славістами. Під впливом М. Поґодіна перейшов на москвофільські позиції, що позначилося на
його наукових працях. Був відзначений званням академіка СанктПетербурзької АН. 1867 взяв
участь у Всеросійській етнографічній виставці у складі делегації слов’ян Австро-Угорщини,
на якій виголосив промову про
руську національно-культурну
єдність і слов’янське об’єднання,
що спричинило гоніння австрійського уряду на Г. Духом офіційного російського панславізму позначений і його «Географический
словарь западно-словянских и
юго-словянских земель» (1884).
1868 Г. переїхав у Росію, склав із
себе духовний сан і перейшов у
православ’я. Цього року очолив
Віленську археографічну комісію.
Архів Г. зберігається у Львівській
науковій бібліотеці імені В. Стефаника та в Інституті літератури
НАН України у Києві. 31 грудня
2013 в Івано-Франківську відкрили перший у світі пам’ятник Русь-
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Праці: Українська обрядова пісенність Підляшшя в етнографічному
контексті (Зимовий цикл). НТЕ. № 1.
2000. С. 68–73; Національно-культурне відродження українців Підляшшя. Україна і Польща – стратегічне партнерство. Київ, 2002.
Ч. 2. С. 208–212; Народнопоетична
творчість українців Підляшшя в колі
інтересів фольклористичної науки.
Українсько-польські культурні взаємини ХІХ–ХХ ст. Київ, 2003. С. 124–
132; Динаміка весільної обрядовості
українців Підляшшя. Поліссєзнавство: наукові фольклорно-етнологічні та мистецтвознавчі студії. Рівне,
2005. С. 67–81; Весняна календарнообрядова поезія (З фольклорних
матеріалів Підляшшя). Слов’янський
світ. Київ, 2006. Вип. 4. С. 153–166;
Folklorystyczne tradycje Ukraińców
Podlasia Polska-Ukraina. Pogranicze kulturowe i etniczne. Archiwum
Etnograficzne. Wrocław, 2008. T. 47.
S. 241–258; Польське народознавче товариство на сучасній фольк
лористичній мапі Польщі. Сучасна
фольклористика європейських країн.
Київ, 2012. С. 18–41; Українська народнопоетична творчість у польській фольклористиці першої половини ХХ століття (з історії дослідження). Фольклор та мистецтво
слов’ян у європейському контексті.
Київ, 2012. С. 68–101; Адам Фішер:
науковий доробок та організаційна
діяльність. Слов’янський світ. Київ,
2012. Вип. 10. С. 120–131; Фольклорно-етнографічна спадщина Івана
Ігнатюка. Наукове видання «Мова
і культура». Київ, 2013. Вип. 16.
Т. IV (166). С. 78–85; До 100‑річчя
від дня народження Юзефа Буршти. Слов’янський світ. Київ, 2014.
Вип. 12. С. 183–192; Сторінка з історії

українсько-польського наукового діалогу. Українсько-польські культурні
взаємини. Наукові студії ІМФЕ. Київ,
2015. Вип. 9. С. 160–174; Фольклорно-етнографічні записи І. Ігнатюка
в архівних джерелах Інституту мистецтвознавства,
фольклористики
та етнології ім. М. Т. Рильського
НАН України. Kultura ukraińców na
Warmii i Mazurach: Tradycja i współczesność (Studium etnograficzno-kulturowe). Olsztyn, 2016. S. 279–289;
Наукові контакти Івана Франка та
Ізидора Коперницького. Іван Франко
і польська культура. Київські полоністичні студії. Київ, 2017. Т. ХХІХ.
С. 189–197; Український фольклор в
етнографічному доробку польського
вченого Станіслава Двораковського.
Матеріали до української етнології.
Київ, 2017. № 16 (19). С. 96–100; Фонографічний архів інституту мистецтв ПАН (з історії формування
колекції). Наукове видання «Мова
і культура». Київ, 2017. Вип. 19.
Т. V (185). С. 135–140; Україніка на
сторінках польського часопису «Literatura Ludowa». Наукове видання «Мова і культура». Київ, 2018.
Вип. 21. Т. 195. С. 136–142.
Леся Халюк
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ГОЛОВАЦЬКИЙ
Яків Федорович
(псевдоніми: Ярослав, Гаврило
Русин, Балагур Яцко, Галичанин та ін.; 17.10.1814, с. Чепелі,
нині Бродівський р‑н, Львівської обл. – 13.05.1888, м. Вільно,
нині Вільнюс, Литва) – український лінгвіст, етнограф, фольк
лорист, історик, поет, педагог,
громадський діяч. 1831 після
закінчення Львівської гімназії
Г. вступив на філософський факультет Львівського університету. Того самого року разом із
М. Шашкевичем та І. Вагилевичем утворив національно-патріотичний гурток галицької молодої
інтелігенції т. зв. «Руську трійцю». 1835 вступив у Кошицьку
академію, потім у Будапештський
університет. Тут він зблизився з
чеськими, словацькими та сербськими славістами, з допомогою
яких 1837 там було видано перший галицький альманах «Русалка Дністрова», укладений за участю Г. та інших членів «Руської
трійці», що відіграв велику роль у
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«бытовыя», а також думки (переважно ліричного змісту). 20 пісень, уміщених О. Павловичем,
священиком зі Свидника, мають
баладний характер. Є тут пісні
ін. східнослов’янських народів.
Своєю працею Г. заклав основи
наукового вивчення фольклору
українців даного регіону. На думку Ф. Колесси, він мав епохальне
значення в історії збирання українських народних пісень на західноукраїнських землях, що входили до складу Австро-Угорщини.

Праці: Русалка Дністровая / упоряд. І. Вагилевич, Я. Головацький,
М. Шашкевич. У Будимі, 1837. 133 с.;
Очерк старославянского басно
сло
вия или мифологии. Львів, 1860.
108 с.; Географическо-статистические и историко-этнографические
очерки Галичины, северовосточной Угрии и Буковины. Славянский
сборник. Санкт-Петербург, 1875. Т. I.
С. 1–30; 1877. Т. II. Отд I. С. 55–84;
Народные песни Галицкой и Угорской Руси. Москва, 1878. Т. І–III;
Шашкевич М., Вагилевич І., Головацький Я. Твори / упоряд., вст. ст. та
прим. М. Шалати. Київ, 1982. 367 с.
Літ.: М. Шашкевич, І. Вагилевич,
Я. Головацький: бібліографічний
покажчик / склали : М. П. Гуменюк,
Є. Є. Кравченко. Львів, 1962. 134 с.;
Петраш О. Руська трійця: Маркіян
Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків
Головацький. Київ, 1972. 152 с.; Рудловчак О. Історія культури – першоджерела. НЗ МУКС. 1983. Т. 11.
С. 183–495; Шалата М. Головацький
Яків Федорович. УЛЕ. Київ, 1988. Т. І.
С. 442–443; Руська трійця: Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків
Головацький (1834–1990) / уклад.
Ільницька Л. Львів, 1993. 379 с.; Кирчів Р. М. Етнографічно-фольклористична діяльність «Руської Трійці».
Львів, 2011. 344 с.; Циганик М. І.
Фольклористична діяльність Якова
Головацького : автореф. дис. …канд.
філол. наук. Львів, 2013. 20 с.
Леся Мушкетик

Вчився в Празькому університеті (1902–1906). Професор
Брненського (1922–1926) та
Празького (18927–1953) університетів, викладав порівняльну
історію слов’янських літератур і фольклору в Брненському
(1922–1926) і Празькому (1927–
1953) університетах. Протягом
1945–1948 – посол ЧСР в СРСР.
З 1952–1954 очолював Кабінет
народної пісні, з 1954–1957 – відділ фольклористики Кабінету
етнографії і фольклористики
Чеської і Словацької АН, з 1957
до 1964 – Інститут етнографії
та фольклористики Чеської і
Словацької АН. Вивчав чеськоукраїнські та словацько-українські літературні й фольклорні
зв’язки. Організовував експедиції для збирання українських
народних пісень у Прикарпатті,
перекладав та заохочував ін. до
їх перекладу і вивчення. Першою
його публікацією стала рецензія
на дослідження І. Франка «Студії над українськими народними
піснями» (1908). Автор праць
«Малоруські пісні в збірці Челаковського» (1914), «Три чеських
письменники в Галичині» (1915),
«Народні українські елементи в
творчості І. Гануша та К.‑Я. Ербена» (1921), «Драми Фріча з історії України» (1930), «Наша народна пісня» (1946), «Українські
народні казки» (1949). Автор досліджень «Із спостережень над
українською тематикою в чеській літературі» (1838), «Чеські
дослідження про українську
літературу» (1939), «З історії
слов’янських літератур» (1948).
Упорядкував і видав чеські збірки («Наша пісня», 1940; «Чеський Гонза», 1940; «Казки з Богемії», 1973), словацькі («Збірка словацької народної поезії.
І. Пісні епічні. ІІ. Пісні ліричні»,
1923; 1928), словенські («Словенські народні балади», 1956;
збірки серболужицького фольклору («Казки і пісні лужицьких
сербів», 1959). Був знайомий з
О. Кобилянською. Листувався з
В. Гнатюком, Ф. Колессою.
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кій Трійці. Свої поетичні твори
Г. надрукував у «Русалці Дністровій» та альманаху «Вінок русинам на обжинки» (ч. 1–2, Відень,
1846–1847), у виданні якого брав
участь. Його численні літературні
та етнографічні праці розкидані
по різних збірниках, богословські
й мемуарні твори надруковані переважно в «Науковому збірнику
Галицько-Руської матиці». Улітку
1893 Г. здійснив велику наукову
подорож Гуцульщиною і Бойків
щиною та присвятив регіону
монографію: «Карпатская Русь:
Географическо-статистические и
историко-этнографические очер
ки Галичины, северовосточной
Угрии и Буковины» (1875–1877).
1878 у Москві за сприяння О. Бодянського й очолюваного ним
«Общества истории и древностей
российских при Московском
университете» вийшла фундаментальна праця Г. у чотирьох
книгах «Народные песни Галицкой и Угорской Руси» (1878). До
неї ввійшов не лише матеріал, зібраний автором, а й п’ятнадцять
збірок дванадцяти закарпатських
фольклористів – А. Кралицького,
О. Павловича, М. Бескида та ін.
Збірки ці розшукала в Львівських
архівах і детально описала О. Рудловчак (НЗ МУКС, т. 9; т. 11). У виданні репрезентовано нові, ще не
фіксовані фольклорні матеріали
з різних місцевостей Угорської
Русі, так, це записи О. Митрака,
Й.‑В. Талапковича, К. Шафранковича, частково А. Кралицького –
з території сучасного Закарпаття,
усі інші з території Пряшівщини
на Східній Словаччині. Важливо,
що Й.‑В. Талапкович додав нотні
записи, примітки (загалом 45 пісень). В. Гошовський вважав його
збірку першим виданням мелодій
закарпатських народних пісень,
записаних у 60‑і роки ХІХ ст. До
томів увійшли різні пісенні жанри – весільні, жниварські та ін.
обрядові пісні, побутові – рекрутські, опришківські тощо, любовні
та жартівливі, балади. Не зовсім
вдалим є поділ усіх пісень на думи
(довші епічні пісні) «былевыя» і
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ГОРАК (HORÁK)
Їржи (Jiři)
(04.12.1884, м. Бенешов –
14.08.1975, м. Прага, Чехія) – чеський славіст, етнограф, фольк
лорист, літературознавець, дип
ломат. Дійсний член Чехословацької Академії наук (з 1956),
дійсний член НТШ (з 1923).
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досліджень зі слов’янського та
порівняльного
мовознавства,
балканістики, має багато праць
на межі лінгвістики, літературознавства і фольклористики. Вивчав давні слов’янські
пам’ятки, велику увагу приділяв
дослідженню старослов’янської і
церковнослов’янської мов, цікавився теорією і практикою перекладу, досліджував чеську літературу доби Відродження. Г. – автор словника-довідника чеської
мови (1940–1945), чесько-російського (1958) і російсько-чеського словника (т. 1–6, 1952–1964).
Значну увагу приділяв вивченню зв’язків між літературою і
лором, поетиці народної
фольк
пісні та казки, фольклору в порівняльному аспекті. Г. підготував ґрунтовну працю «Нариси
про слов’янську народну поезію», що складається з трьох розділів – «Міжслов’янські зв’язки»,
«Статті до поетики слов’янської
народної поезії», «Між літературою і фольклором». На великому текстовому матеріалі представлено дослідження сюжетних
паралелей чеської, словацької,
української, польської усної народної творчості, міграцій сюжетів, особливостей силабічної
системи, рими, строфіки фольк
лорних творів.

Karla Horálka. Slovo a slovesnost, 1968.
№ 29. P. 345–348.
Архіви: LA PNP: Osobní fond.
Soupis: O. Macura: Karel Horálek.
Praha, 2000.
Ірина Огієнко

ГОРБАЧ (Луцяк)
Анна-Галя
(02.03.1924, с. Бродина – 11.06.2011,
м. Райхельсгайм, Німеччина) – літературознавець, правозахисни
ця, перекладачка, громадська
діячка, славістка і фольклористка. Член-кореспондент НТШ
в Європі, лауреат літературної
премії імені І. Франка (1994),
премії імені В. Стуса Української
асоціації незалежної творчої інтелігенції (1993). Народилася
в українській родині. Відвідувала
румунську школу, вивчала славістику в Німеччині, у містах
Геттінгені, Мюнхені, вільно володіла німецькою, румунською мовами. Була одружена з відомим
правозахисником, дисидентом
Олексою Горбачем. Г. присвятила своє життя популяризації
української мови і літератури в
діаспорі, зокрема в Німеччині.
Була учасником багатьох акцій
на підтримку українського диси
дентського руху 1960–1980‑х.
Перекладачка творів сучасної і
класичної української літератури
німецькою мовою, зокрема українських народних казок. З ініціативи подружжя Г. та за його
активної підтримки з’явилася
перша в Німеччині і єдина до
сьогодні кафедра україністики
в університеті м. Грайфсвальді,
якій було передано їхню сімейну
бібліотеку. На ниві фольклористики Г. відома завдяки своєму
дисертаційному дослідженню на
тему «Епічні стилістичні засоби
козацьких дум», яке вона захистила в Мюнхенському університеті 1950. Пізніше побачили світ
її дослідження на матеріалі українських народних дум та українських казок Карпат «Українські
карпатські казки» (1975).
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Праці: Horák J., Chotek K., Matiegka J. Československá vlastivěda.
Řada II. Národopis. Praha, 1936; Národopis československý. Přehledný nástin.
Československá vlastivěda. 2. díl. Člověk. Praha, 1933.
Літ.: Гайдай М. Горак Їржи. Художня культура західних і південних
слов’ян (ХІХ – початок ХХ ст.). Енциклопедичний словник. Київ, 2006.
С. 16; Гайдай М. Чехословацько-
українські взаємини в сучасній фольклористиці. Київ, 1963; Колесса Ф.
Професор І. Горак у справі збирання
і видавання народніх пісень. Первісне громадянство та його пережитки
на Україні: Примітивна культура та
її пережитки на Україні, соціяльна
пре-історія, народня творчість в соціологічному освітленню : Наук. щорічник. Київ, 1929. Вип. 1. С. 142–147;
Кочур Г. П., Неврлий М. Горак Їржі.
УЛЕ : в 5 т. Київ, 1988. Т. 1 : А–Г.
С. 459; Нудьга Г. Українська дума і
пісня в світі. Львів, 1997. Кн. 1. 427 с.;
Моторний В. Сторінка з історії українсько-чеських культурних зв’язків
(Ї. Горак про українську культуру).
Проблеми слов’янознавства, 1978.
Вип. 17; Мушинка М. Їржі Горак –
визначний україніст. Український
календар на 1984 рік. Варшава, 1984.
С. 143–145.
Ірина Огієнко

ГОРАЛЕК (HORÁLEK)
Карел (Karel)
(04.11.1908, м. Райград, нині Чехія – 26.08.1992, м. Прага, Чехія) – чеський славіст, мовознавець, літературознавець, фольк
лорист. Працював креслярем на
графічному заводі в Брно. Вивчав слов’янську філологію у Масариковому університеті в Брно
(1935–1939). Викладач Карлового
університету і паралельно університету в Оломоуці (з 1947).
Г. очолював кафедру слов’янської
філології Карлового університету (1951–1971), був деканом факультету (1955–1958), працював
на посаді директора Інституту
чеської мови Чехословацької
академії наук (1972–1978). Очолював комісії з фольклористики
й історії славістики при Міжнародному комітеті славістів. Представник Празької школи. Членкореспондент
Чехословацької
академії наук (з 1956). Г. – автор

Праці: Взаимосвязи в области
славянской народной баллады. Русский фольклор: материалы и исследования. Народная поэзия славян.
Москва ; Ленинград, 1963. Т. 8: 436 с.;
Фольклорные жанры и их классификация. Этнографические новости.
1981. № 4; Pohádkoslovné studie. Prahа, 1964. 196 p.; Studie o slovanské lidové poezii. Praha, 1962. 342 p.; Folklór
a světová literaturа. Praha, 1979. 217 p.;
Studie ze srovnávací folkloristiky. Praha, 1966; Československá folkloristika
na nových cestách. Slovanský přehled.
Praha, 1960. T. 46. Č. 2. Р. 105–107;
K jubileu sborníku bratří Miladinovů.
Slovanský přehled. Praha, 1962. T. 48.
Č. 1. Р. 33–35.
Літ.: Скрипка В. М. Славістичні
студії чеського вченого. НТЕ. Київ,
1964. № 4. С. 89–91; Jedlička A. K šedesátinám prof. dr. Karla Horálka. Naše
Řeč. 1968. № 51. P. 297–298; Havránek B., Řeháček L. K šedesátce prof.

Праці: Horbatsch A.‑H. Epische stilistische Mittel der Kosaken-Dumen.
Dissertation. München, 1950; Hor-
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знаменитої поеми «Поділля»
(«Podole», 1826). 1830 у ІV т. журналу «Pamiętnik dla płci pięknej»
було опубліковано статтю «Обряд народного весілля на Поділлі
разом з піснями». Однак побачити світ цьому томові завадило
Листопадове повстання, лише
1904 у пресі з’явилося повідомлення про знайдений примірник цього випуску. Дослідження
дало змогу визначити, що стаття
без підпису і «Декілька слів про
Поділля» належать Г. Докладно
порівняв опис весілля в опублікованій статті і ранішій поемі
«Поділля» відомий фольклорист
Р. Кирчів. Учений зазначив, що
ГОСЛАВСЬКИЙ
унікальний примірник тому ча(ҐОСЛАВСЬКИЙ, GОSŁWSKI)
сопису зберігається в Науковій
Маврицій (Маурицій,
бібліотеці Варшавського універMaurycy)
(5.10.1802, містечко Фрампіль, ситету (BUW). Порівнюючи опис
тепер с. Косогірка Ярмолинець- весілля в поемі і статті, Р. Кирчів
кого р‑ну Хмельницької обл. – зауважив дуже близьку спорідне17.11.1834, м. Станіслав, нині ність їх між собою. Характерно,
м. Івано-Франківськ) – поль- що весільні пісні з Поділля, опуський поет, представник «укра- бліковані в статті, містили підїнської школи» в польській рядковий переклад польською
мовою. Це давало змогу польлітературі, фольклорист. Наському читачеві глибше пізнародився в сім’ї збіднілого шлях
ти подільський фольклор. Опис
тича. Дитячі роки минули
весілля, здійснений Г., належить
в с. Нігин (нині Кам’янецьдо перших цілеспрямованих заПодільського р‑ну Хмельницьписів фольклору на Поділлі. На
кої обл.). 1812–1816 навчався
батьківщині, у с. Косогірка, віду Кам’янець-Подільській повікрито пам’ятну дошку Г.
товій школі. 1819–1822 здобував
Праці: Obrządek wesela gminnego
освіту в Кременецькому ліцеї. na Podolu wraz ze śpiewami. Pamiętnik
Працював домашнім учителем у dla płci pięknej. 1830. Т. ІV. S. 82–85;
с. Березівка (тепер Новоушиць- 126–130.
Літ.: Баженов Л. В. Поділля у
кого р‑ну Хмельницьеої обл.),
працях
і краєзнавців
1824 – с. Черемошне (нині Тив- ХІХ–ХХ дослідників
ст.: Історіографія. Біобіб
рівського р‑ну Вінницької обл.), ліо
графія. Матеріали. Кам’янець1826 – у с. Кордишівка (зараз Подільський, 1993. С. 173–174; БаКозятинського р‑ну Вінниць- женова С. Від романтизму до реакої обл.) у Міхальських. 1827 пе- лізму. Кам’янець-Подільський, 2009.
ребував у Варшаві, де було ви- С. 99–102; Кирчів Р. Ф. Український
у польській літературі (педано першу збірку його поезії. фольклор
ріод романтизму) Київ, 1971. С. 148–
На початку 1828 повернувся на 149; Мацько В. Літературне Поділля.
Поділля, учасник російсько- Хмельницький, 1991. С. 21–22; Осетурецької війни (1828–1829), трова Г. Над Поділлям знявся вгору
Листопадового повстання 1830– вільним соколом: Штрихи до пор1831, після чого виїхав у Фран- трета Мавриція Гославського – польпоета, патріота, революціоцію. 1833 перебрався в Галичину. ського
нера і співця Поділля. Україна. 1995.
Восени 1834 заарештований ав- № 21–22. С. 23; Пилипчук Р. Гославстрійською жандармерією, по ський Маурицій. УЛЕ. Т. 1. Київ,
мер у в’язниці від тифу. Автор 1988. С. 470; Ханас В. Ґославський

Маурицій. Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол.
Г. Яворський та ін. Тернопіль, 2004.
Т. 1. А–Й. С. 453.
Оксана Шалак

ГОШОВСЬКИЙ
Володимир Леонідович
(25.09.1922, м. Ужгород –
30.12.1996, м. Львів) – український фольклорист, етномузиколог. У 1940–1944 навчався в
Празькому університеті, вивчав
слов’янську філологію та етнографію, арабістику та музико
знавство. 1944 захистив дисертацію на тему «Етнографічний
аналіз творчості М. В. Гоголя»,
за що отримав звання доктора
філософії. У 1946–1948 – науковий співробітник краєзнавчого
музею в Ужгороді. 1948–1953 викладав в Ужгородській музичній
школі та училищі. 1953 закінчив
Львівську державну консерваторію ім. М. Лисенка. 1966 заснував
кабінет музичної фольклористики при Львівській консерваторії.
Захистив кандидатську дисертацію з питань народної музики
слов’ян (1972). У 1969–1974 – на
творчій роботі. 1975–1986 – старший науковий співробітник Інституту мистецтв АН Вірменії.
1986 повернувся в Україну, де з
1991 до 1994 працював на кафед
рі фольклористики ЛНУ імені
І. Франка, організував Першу
Міжнародну школу кібернетичної етномузикології та музичного карпатознавства, створив
в Ужгороді «Центр вивчення
народної музики Карпат». З терену музичної фольклористики
краю Г. написав цінні розвідки
«Украинский фольклор Закарпатья» (1968), «У истоков народной музыки славян: Очерки по
музыкальному славяноведению»
(1971), низку статей, де порушував питання теорії та методології
мелотипологічних і мелогеографічних (ареальних і діалектологічних) досліджень з подальшим
виходом на проблеми мело- й
етногенези, порівняльне вивчення. Остання книга лягла в осно-
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batsch A.‑H. Ukrainische Waldmärchen. Wuppertal, 1965.
Літ.: Закревська Я. Життєвий і
творчий силует Анни-Галі Горбач.
Анна-Галя Горбач. Бібліографічний
покажчик. Львів, 1999; Закревська Я.
Невтомність і талант: Лауреат премії
ім. І. Франка 1994 р. Анна-Галя Горбач. Дзвін. 1994. № 9. С. 155; Рихло П.
На схрещенні культур: духовна місія Анни-Галі Горбач. СіЧ. 2005. № 7.
С. 66–70; Тарнашинська Л. Україна в
дзеркалі своєї літератури. Нова книга А. Г. Горбач. Літературна Україна.
1997. 12 червня; Українська діаспора:
літературні постаті, твори, бібліографічні відомості / упоряд. В. А. Просалової. Донецьк, 2012. 516 с.
Лідія Гайдученко
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рівняльний аналіз колядок усіх
слов’янських народів, виявив
між ними структурну подібність,
що може служити свідченням
спільності музичної мови слов’ян
в епоху праслов’янської єдності.

Праці: Принципы и методы систематизации и каталогизации народных песен в странах Европы.
Москва, 1966. 74 с.; Украинские песни Закарпатья. Москва, 1968. 475 с.;
У истоков народной музыки славян:
очерки по музыкальному славяноведению. Москва, 1971. 303 с.; Климент
Квитка. Избранные труды : в 2 т. /
сост. и коммент. В. Л. Гошовского.
Москва, 1971. Т. 1 ; 1973. Т. ІІ; Деякі
особливості історичного розвитку
української народної пісні Закарпаття. НТЕ. 1960. № 1. С. 56–65; Семио
тика в помощь фольклористике. Музыка. 1966. № 11. С. 100–106; Деякі
проблеми збереження та дослідження народної пісні Карпат. Науковий
збірник Закарпатського краєзнавчого
музею / упоряд. і наук. ред. П. Федака. Ужгород, 1995. Вип. 1. С. 145–150.
Літ.: Мушинка М. Етномузиколог,
який випередив свою добу. З приводу смерті Володимира Гошовського.
Дукля. 1997. № 2. С. 69–74; Народній пісні я життя своє присвятив :
матеріали міжнародної науковопрактичної конференції, присвяченої пам’яті видатного українського
етномузиколога Володимира Гошовського / ред. упоряд. В. Пасічник.
Львів, 2001; Пасічник В. Життя і
наукова діяльність Володимира Гошовського: історіографічний аспект.
Вісник Львівського університету.
2012. Вип. 11. С. 170–183; Іваницький А. Володимир Гошовський: вчений і особистість. Вісник Львівського
університету. Серія мист‑во. 2013.
Вип 12. С. 76–82.
Леся Мушкетик

вій школі. Згодом – у школі лазаритів у Заславлі, францисканців – у Межирічі. Коли батька
звільнили зі служби, родина переїхала до Нового Костянтинова. 1814 вступив до Вінницької
гімназії (не закінчив її через черговий переїзд батьків до Умані),
де приятелював із Тимком Падурою. Навчався в Уманській василіанській гімназії (1816–1819),
товаришував з Ю.‑Б. Залеським
та М. Грабовським. Не закінчивши гімназії, 1820 перебрався до
Варшави, де приєднався до Спілки вільних поляків. Брав участь
у підготовці замаху на царського
намісника у Бельведері. Після поразки Листопадового повстання
(вночі проти 30 листопада 1830)
переховувався в Галичині, потім
на Підгаллі. Співпрацював із демократичною місцевою пресою,
був одним із організаторів «Товариства польського народу».
Переслідуваний, 1838 (за іншими даними – 1839) емігрував у
Францію. 1841 оселився в Парижі, де працював бібліотекарем.
Не маючи засобів до існування,
1872 повернувся до Кракова, потім – до Львова. Помер і похований у Львові на Личаківському
цвинтарі (поле № 1). На могилі Г. пам’ятник, автор якого –
скульптор Юліян Марковський.
1913 встановлено меморіальну
дошку роботи Т. Блотницького
на львівському будинку, на місці
якого був давніший, де мешкав
поет. Зі спогадів Г. («Podrόż mojego życia», Wilno, 1824) зрозуміло, що українські пісні, казки,
легенди почав записувати ще в
дитинстві від українських селян.
Поема «Канівський замок» («Zamek kaniowski», 1828) засвідчила
знання поетом легенд та переказів про гайдамацьке повстання
1768. У статті «Нова епоха польської поезії» («Nowa epoka poezji
polskiej», 1835) відзначав особливу роль українського фольклору
в розвитку нового напряму польської літератури.
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ву його кандидатської дисертації
як вершинне досягнення української етномузикознавчої думки
другої половини ХХ ст. та принесла авторові заслужене міжнародне визнання. 1976 здійснено її
чеське перевидання («U pramenů
lidové hudby Slovanů: studie z hudební slavistiky»). 1976 Г. підготував двотомне видання праць
К. Квітки (1971, 1973). Праці
Г. мали широкий резонанс у
слов’янських та ін. країнах, зокрема рецензії на них опублікували М. Мушинка, С. Бурласова,
О. Грабалова, Ф. Грабал, К. Веттерл, М. Ройтерштейн та ін. Г. у
своїх працях розглянув музичні
типи пісень Закарпаття, їх ритмомелодійну будову й виокремив
два типи музичних діалектів:
а) північно-гірські; б) південногірські. Межа між ними пролягає
по лінії Перечин – Свалява – Довге – Хуст. Немало уваги Г. присвятив коломийці, яка, на його
думку, посідає перше місце за
кількістю, популярністю і значимістю серед пісенних жанрів
краю. Він вважав її не окремим
пісенним жанром, а говорив про
«коломийкову структуру» чи
«коломийкову форму» як складову пісенного типу, що трапляє
ться майже в усіх жанрах краю.
Г. активно цікавився взаємовпливами в слов’янському музичному фольклорі, типами та шляхами ґенези й поширення певних
пісенних зразків. Досліджуючи
еволюцію «коломийкового мислення» в різних слов’янських
народів, Г. дійшов важливого
висновку про те, що коломийка
є здобутком усіх цих народів та
постає інтегральною частиною
їхнього національного фольклору. Окремо дослідник приділяв
увагу зв’язку коломийкової форми з чеськими духовними піснями і римським сатурнійським
віршем. Однак підсумував, що,
незалежно від можливих європейських впливів, слов’яни мог
ли самі складати духовні наспіви своїм рідним коломийковим
віршем. Г. здійснив також по-

ГОЩИНСЬКИЙ
(ҐОЩИНСЬКИЙ, GOSZCZYŃSKI)
Северин (Seweryn)
(04.11.1801, с. Іллінці Липовецького пов., нині райцентр
Вінницької обл. – 25.02.1876,
м. Львів) – польський поет, видатний представник «української
школи», публіцист, фольклорист.
Син офіцера, який осів на Волині
і обіймав різні посади в маєтках
родини Санґушків. 1806 батьки
переїхали до с. Сьомаки поблизу
Славути, де Г. вчився у початко-

Праці: Dziennik podrόży do Tatrόw.
Dzieła zbiorowe Seweryna Goszczyń-
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Навчався 1818–1819 в Уманській
гімназії, 1820 – в Одеському ліцеї.
1820–1825 працював у Варшаві,
1825–1850 жив в Олександрівці (нині смт в Кіровоградській
обл.), 1850–1862 – у Києві. Г. – автор повістей з українського життя, статей «Українські мелодії»
(1828), «Про українські пісні»
(1837), «Про українські народні
легенди» (1845), «Україна давня й сучасна» (1850). Записував
зразки різних жанрів фольклору,
частково використав їх у своїх
художніх творах «Коліїівщина
і степи» (1838), «Гуляйпільська
станиця» (у 5 т., 1840–1841), «Пан
канівський староста» (1856), «Заметіль у степах» (1862) та ін.

станти українців (Когнітивна антропологія)» (Київ, 2000), «Звичаєве цивільне право українців
ХІХ – поч. ХХ ст.» (Київ, 2006),
науковий редактор низки збірників наукових праць з етнології, фольклористики, етно
графії.
Керівник наукового проекту і
науковий редактор п’ятитомного
історико-етнологічного видання «Народна культура українців:
життєвий цикл людини». Науковий редактор і співавтор видання
«Поле: Збірник наукових праць
з історії, теорії та методики польових досліджень» (Київ, 2014,
т. 1), що охоплює актуальні проблеми історії, теорії та методології польових досліджень в галузі
суспільних дисциплін. У праці
порушено проблеми стилістики
та етики польових досліджень,
професійної субкультури польовиків, стосунки збирача і респондента, методів дослідження,
фальсифікатів,
експериментування «в полі», метафольклору. Започаткувала серію видань
локальних етнологічних досліджень «ХХ століття крізь шпарини пам’яті».
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skiego / Wydał Zygmunt Wasilewski.
Lwόw, 1911. T. 3. S. 3–173; Nowa epoka
poezji polskiej. Dzieła zbiorowe Seweryna Goszczyńskiego. Lwόw, 1911. T. 3.
S. 177–286; Kilka słow o Ukrainie i rzezi Humańskiej. Dzieła zbiorowe Seweryna Goszczyńskiego. Lwόw, 1911. T. 3.
S. 381–387.
Літ.: Франко І. «Поет-герой».
Пам’яті Северина Ґощинського в річницю Бельведерської ночі. Франко І.
Зібр. творів : у 50 т. Київ, 1976–1986.
Т. 27. 1980. С. 344–347; Кирчів Р. Ф.
Український фольклор у польській
літературі (період романтизму) Київ,
1971. С. 45, 134–144; З‑над Божої ріки.
Літературний бібліографічний словник Вінниччини / упоряд. і заг. ред.
А. М. Подолинного. Вінниця, 2001.
С. 77–78; Кирчів Р. «Українська школа» польського романтизму в контексті міжнаціональних фольклорнолітературних взаємин. Романтизм:
між Україною та Польщею. Київські
полоністичні студії. Т. V. Київ, 2003.
С. 22, 24, 29–30, 39, 43–45; Краєвська Ю. Северин Гощинський – поет,
народжений Україною. «Українська
школа» в літературі та культурі
українсько-польського
пограниччя.
Київські полоністичні студії. Т. VІІ.
Київ, 2005. С. 332–336; Крементуло В.
Коліївщина у творчості М. Чайковського, С. Гощинського та Т. Шевченка. «Українська школа» в літературі
та культурі українсько-польського
пограниччя. Київські полоністичні
студії. Т. VІІ. Київ, 2005. С. 379–400;
Вахніна Л., Юзвенко В. Ґощинський
Северин. Художня культура західних
і південних слов’ян (ХІХ – початок
ХХ ст.): Енциклопедичний словник /
Г. А. Скрипник (голов. ред.) ; редкол. Л. К. Вахніна, Г. І. Веселовська,
Р. Я. Пилипчук та ін. Київ, 2006. С. 18;
Grabobski M. O pieśniach ukraińskich.
Literatura i krytyka Pisma. Wilno,
1837. T. I. Cz. 2. S. 114; Krzyżanowski J.
W wieku Reja і Stańczyka. Warszawa,
1958. S. 374–378; Słownik folkloru polskiego / [pod redakcją J. Krzyżanowskiego]. Wаrszawa : Wiedza Powszechna, 1965. S. 125–126; Dzieje folklorystyki polskiej (1800–1863). Warszawa,
1970. S. 410–415.
Оксана Шалак

Літ.: Пилипчук Р. Я. УЛЕ. Т. 1.
С. 474; Столярчук Б. Фольклористи
Рівненщини. С. 7.
Микола Дмитренко
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Марина Віллівна
(04.04.1961, м. Київ) – письменниця, народознавець, антрополог. У 1983 закінчила слов’янське
відділення філологічного факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Працювала в ІМФЕ НАНУ, де захистила кандидатську дисертацію з
фольклористики (1990). Доктор
історичних наук (2004), кандидат
філологічних наук, директор видавництва «Дуліби», яке спеціалізується на виданні сучасної української літератури і наукової продукції етнологічного спрямування. Член Спілки письменників
України (2004), член Канадської
спілки етнологів (2007). Професор КНУ ім. Т. Шевченка, завідувач кафедри етнології та країно
знавства КНУ ім. Т. Шевченка
(2001–2006), завідувач відділу
Національного науково-дослідного інституту українознавства
та всесвітньої історії (з 2007).
Наукові зацікавлення охоплюють звичаєве право українців,
культуру української діаспори у
Південній та Північній Америці.
Авторка книг «Традиційний світогляд та етнопсихологічні кон-

ГРАБОВСЬКИЙ
Міхал
(псевдонім: Едвард Тарша;
25.09.1804, с. Золотіїв, тепер
у складі м. Рівне – 19.11.1863,
м. Варшава, Польща) – польський письменник, фольклорист.
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Праці: Інститут власності у звичаєво-правовій культурі українців
XIX – початку XX ст. Київ, 2004.
588 с.; Звичаї обміну в українській
шлюбній обрядовості. Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. пр.
Київ, 2004. № 17. С. 5–11; Звичаєвоправова традиційна культура українців XIX – початку XX ст. : автореф.
дис. … д‑ра іст. наук. Київ, 2005. 30 с.;
Традиційний світогляд та етнопсихологічні константи українців (Когнітивна антропологія). Київ, 2000.
380 с.; З історії двох українських народних балад про інцест. НТЕ. 1990.
№ 3. С. 38–44; Виконавці українських
дум. Родовід. 1992. Чис. 3. С. 14–21 ;
Чис. 4. С. 18–25; «Zhebranka» as a
Ukrainian Folklore Genre. Етнічна
історія народів Європи. Київ, 2005.
№ 18. С. 56–60; Традиційний молодіжний фольклор: соціобіологічний
підхід. Народна культура українців:
Життєвий цикл людини. Київ, 2010.
Т. 2 : Молодь. Молодість. Молодіжна
субкультура. С. 148–168; Думи як
джерело вивчення соціології українського переселенства XVI–XVII ст.
НЗ. 2010. № 3–4. С. 431–437.
Ірина Коваль-Фучило
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кількість варіантів різного ступеню близькості: усіх компонентів
(семантична і структурна тотожність); усіх, крім мелодичної схожості (семантична тотожність);
наявність близькості ритміки,
форми, мелодики, але відсутність
спільності у змісті (структурна
тотожність). Виявлення суті народно-співочої варіантності та
компонентів «тотожності – нетотожності» – вищі аналітичні
операції, що називаються у монографії парадигматикою. Доки
варіант не втрачає схожості з
певною сім’єю варіантів, він належить до цієї парадигми. Якщо
ж віддаляється аж до повної
втрати схожості, а потім сам розгалужується, – виникає нова пісенна парадигма. Парадигматика
працює як метод теорії в дослідженні фольклору – або усього,
або на рівні конкретного об’єкта
(варіантної групи). Г. здійснила
значну роботу з оприлюднення
фольклористичної
спадщини.
Передусім це праці академіка
Ф. Колесси: «Мелодії українських
народних дум» (1969), «Музико
знавчі праці» (1970). Підготувала
і видала 1995 пам’ятку української і польської фольклористики 1930‑х – збірник «Музичний фольклор Полісся у записах
Ф. Колесси та К. Мошинського».
Г. започаткувала соціологічний
напрям в українській музичній
фольклористиці, який найбільш
повно представлений авторкою
у збірнику «Фольклор у просторі
та часі» (Тернопіль, 2002). Проаналізовано вплив територіальних факторів на мелос, на середовище його носіїв, дифузію в маргінальних культурах, міграційні
процеси, сформульовано основні
позиції дослідження фольклору
(середо
вище, статевий фактор,
залежність фольклорного мислення від способу занять, форми
виконавства тощо), що є орієнтовним планом і напрямом соціо
логічної методики. 2002 надруковано збірник праць Г. «Трансмісія фольклорної традиції». Тут
порушено такі наукові проблеми:

що і як передається між поколіннями, звертання до фольклорної
традиції, фольклоризм (фольк
лор на сцені). Підготувала том
«Українські народні думи» (2007)
з ґрунтовною теоретичною статтею про співвідношення слова і
музики та виконавства, біблійні
елементи в думах, класичне і сучасне виконання. Г. вивчає проблеми міжетнічних контактів на
пограниччях; простежила динамічні модифікації фольклору в
автохтонних, міграційних та імміграційних середовищах, трансмісію фольклорної традиції. Довела специфічність фольклору як
поліелементної системи, схильної до саморегуляції. Г. – основоположник і провідний фахівець
соціологічного напряму в українській етномузикології і ширше –
феноменологічного
мислення
(визначальною рисою наукової
методології є трактування народної музики як первісної форми пізнання світу, неперервного
розвитку людського (зокрема
музичного) мислення, мови, мистецтва від верхнього палеоліту
до сучасності, феномену простору і часу. Учасниця міжнародних
з’їздів славістів, фольклорних
конференцій, конгресів україністів тощо. Г. – авторка та ведуча
фольклорно-освітніх передач та
фольклорних конкурсів українського радіо й ТБ: «З фольк
лорних джерел», «Золоті ключі»,
«Дзвонкова криниця», «Перлини
душі народної».
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ГРИЦА
Софія Йосипівна
(05.12.1932, м. Львів) – відомий
етномузиколог, славіст, доктор
мистецтвознавства, професор,
член-кореспондент Національної академії мистецтв Украї
ни.
Лауреат премій ім. М. Лисенка,
Б. Асаф’єва, Ф. Колесси. Член Національної спілки композиторів
України. Закінчила 1954 історико-теоретичний факультет Львівської консерваторії ім. М. Лисенка. З 1958 працювала в ІМФЕ.
Кандидат
мистецтвознавства
(1963); «Музично-фольклористична діяльність Ф. М. Колесси»), доктор мистецтвознавства
(1982); «Мелос української народної епіки»). Здійснила низку
фольклорних експедицій (у Карпати, на Буковину, Поділля, Волинь, Полісся, Наддніпрянщину
(1966–2003). Записи опубліковані
у збірниках: «Співанки-хроніки
(новини)» (1972); «Наймитські та
заробітчанські пісні» (1975), «Буд
здрава, землице» (1990). Розробила і впровадила методику соціологічних досліджень словесномузичного фольклору у т. зв. інтегрованих середовищах на Чорнобильській АЕС (1975, 1983),
Бурштинській ДРЕС та Новодністровській ГЕС (1977). На підставі експедиційних досліджень
надрукувала низку статей та тео
ретичних праць, зокрема «Мелосу країнської народної епіки»
(1979). Дослідила епос як окрему
родову категорію, яку утворюють
строфічні жанри (історичні пісні, балади, співанки-хроніки) та
астрофічні (думи). Значну увагу
приділено соціологічному аспекту: деталізовано поняття епічного середовища – спеціального
(кобзарі та лірники) і загального (слухачі та виконавці строфічної епіки), встановлено причинні зв’язки між середовищем
і репертуаром. Розроблено нові
методи типології мелосу з урахуванням мелодії і тексту пісні,
впроваджено поняття «пісенної
парадигми», що об’єднує певну

Праці: Філарет Михайлович Колесса. Київ, 1962; Категорія парадигми у вивченні варіаційної специфіки
фольклору. НТЕ. 1979. № 2. С. 61–68;
Мелос української народної епіки.
Київ, 1979 (2-е вид.: Москва, 1990 ;
3-є вид.: Київ, 2015. 340 с.); Фольклор
у просторі і часі. Тернопіль, 2002;
Трансмісія фольк
лорної традиції.
Тернопіль, 2002; Українська фольклористика ХІХ–початку ХХ ст. і музичний фольклор. Тернопіль, 2007. 152 с.;
Українські думи – народнопісенний
епос. Українські народні думи / відп.
ред. Г. Скрипник ; упоряд. С. Грица,
А. Іваницький, А. Філатова, Д. Щириця ; вступ. ст. та комент. С. Грици.
Київ, 2007. С. 9–80.

61

www.etnolog.org.ua

ГРІНЧЕНКО

Літ.: С. Й. Грица. Бібліографічний
покажчик наукових праць / упоряд.
О. Л. Юзефчик. Київ, 2002; Іваницький А. Софія Йосипівна Грица. Творчий портрет. Київ ; Тернопіль, 2002;
УМЕ. Т. 1. С. 529–531; Музична україністика: сучасний вимір. Київ, 2013.
Анатолій Іваницький,
Ольга Гнатишин

АН йому було присуджено премію ім. М. Костомарова. При
укладанні «Словаря української
мови» Г. широко використовував
фольклорно-етнографічні матеріали. У 1907 вийшов найбільший збірник казок для народного читання «Українські народні
казки, вибрані для дітей». Г. був
одним із засновників і редактором української газети «Громадська думка» (1905–1906), редактором журналу «Нова Громада»
(1906), фундатором і першим
головою товариства «Просвіта»
(1906–1909). У Києві Г. написав
рецензії на «Розвідки М. Драгоманова про українську народну словесність і письменство»
(1906), «Коломийки» В. Гнатюка (1906), «Збірник матеріалів
із малоруського фольклору»
О. Малинки (1907), у яких він обґрунтував принципово важливі
теоретичні положення щодо класифікації, систематизації, наукового коментування та текстології
фольклорних матеріалів. Наукова розвідка Г. «Пісня про Дорошенка й Сагайдачного» (1908)
засвідчила його прихильність до
порівняльно-історичного методу. Рукописні нариси Г. «Брульйони розвідок, писані для “Большой энциклопедии”» (1900–
1904), огляди з історії української
фольклористики «Этнография
украинская» (ІР, ф. І, оп. 31445)
позначені оригінальним підходом до розгляду та осмислення
фольклористичного
набутку
багатьох діячів української науки. Проблемі висвітлення історичних постатей присвячена
рукописна розвідка Г. «Данило
Нечай» (ІР, ф. І, оп. 31460–31461,
23 арк.), у якій вчений підкреслив суспільну функцію народної
творчості, її велике історико-пізнавальне значення. Г. намагався
запровадити широке використання фольклору в освіті, про
що свідчать його підручники
«Українська граматка» (1907) та
«Рідне слово. Українська читанка» (1912), де основним дидактичним матеріалом є прислів’я,
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Борис Дмитрович
(псевдоніми та криптоніми: Василь Чайченко, Вартовий,
Б. Вільхівський, М. Гримач, Немирич, І. Перекотиполе, Чернігівець, Л. Яворенко, Б. Г., В. Ч.;
27.11.1863, х. Вільховий Яр, поблизу с. Руські Тишки, тепер Харківського р‑ну Харківської обл. –
23.04.1910, Оспедалетті, Італія,
похований у Києві) – громадсько-культурний діяч, фольклорист, письменник, публіцист,
літературознавець, лексикограф,
перекладач, педагог, бібліограф,
організатор видавничої справи. Походив з російськомовної
дрібнопоміщицької родини.
Освіту здобував у Харківському
реальному училищі, звідки був
виключений (1879) і ув’язнений
за поширення нелегальної літератури. Склав екзамен на звання народного вчителя (1881) і
вчителював у селах Харківщини
та Катеринославщини (тепер
Луганщини) (1881–1893). Був одним із засновників Братства тарасівців (1892). На ці роки припадають його перші записи усних
народних творів та видання їх
«метеликовими» книжечками –
«Бідний вовк» (1885), «Думи про
турецьку неволю і про Самійла Кішку» (1886), «З народного
поля» (1887), «Довгоязика Хвеська» (1889), «Івась Удовиченко»
(1890), «Олексій Попович. – Мати-удова і три сини. – Сестра і
брат» (1890), «Дівка-чорнобривка і сорок розбійників» (1890)
та ін. Фольклористична діяльність Г. безпосередньо пов’язана
з громадською і, великою мірою,
була їй підпорядкована. Вона
відбувалася в кількох напрямах – збирання і публікація усної
словесності, видання народних

творів для масового читача, написання наукових праць. Збирацькому методу Г. було властиве прагнення до збереження
автентичності, дослідження
варіантності, увага до новотворів, вичерпна паспортизація
матеріалу. Працюючи на різних
посадах Чернігівського земства
(1894–1901), Г. разом з дружиною
Марією видали 4 капітальні томи
українського фольклору – «Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с
ней губерниях», «Из уст народа»
(1895–1901, понад 2500 номерів), що їх В. Гнатюк поставив
на перше місце після «Трудов...»
П. Чубинського і відніс до «найповажніших видань на полі нашої етнографії, а навіть узагалі
слов’янської» (вміщено понад
380 записів). На цей період припав початок дослідницької діяльності Г. в галузі фольклористики, у результаті якої з’явилися
рецензії на збірники В. Милорадовича (1898), Д. Яворницького (1900), А. Василенка (1894),
А. Хведоровича (1897) та ін.
Г. здійснив видання першого бібліографічного покажчика «Литература украинского фольклора
(1777–1900)» (1901, 1763 назви),
який І. Франко назвав «одним
із дезідератів не тілько українського патріотизму, але загалом
слов’янської науки». Г. був одним
із керівників нелегального гуртка інтелігенції – Чернігівської
громади (з 1894), зумів в умовах
жорстких цензурних заборон
організувати видання бібліотеки
українських книжок для народного читання (усього 45 видань
накладом близько 200 тис. примірників). Серед них і популярні фольклорні видання – «Книга казок віршом» (1894), «Живі
струни» (1895), «Думи кобзарські» (1897), «Веселий оповідач»
(1898), «Колоски» (1898), «Мудра
дівчина» (1900). У 1902 родина
переїхала до Києва, де Г. працював над упорядкуванням «Словаря української мови» (т. 1–4,
1907–1909), за яку Російською
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Києві перетворилося на демонстрацію всенародного протесту
проти насильства, рівної якій
після смерті Шевченка Україна
не знала. Збирацько-фольклористична діяльність Г. викликала
помітне пожвавлення культурного життя в Україні й підтримку найвидатніших представників
української
фольклористики,
а також і слов’янської – В. Антоновича, Хв. Вовка, В. Гнатюка, М. Дикарева, А. Кримського,
І. Полівки, Ф. Ржегоржа, І. Франка та ін. Епістолярна спадщина
Г. нараховує понад 500 адресатів.
І. Франко найбільше цінував Г. як
популяризатора, видавця народнопросвітницьких книжок, етнографа, мовознавця, бібліографа.
М. Сумцов вважав, що «в історії
національного українського відродження ім’я колишнього народного вчителя буде записане
золотими літерами».

№ 4. С. 58–61; Липа І. Ессе Номо:
(Пам’яті Б. Грінченка). Українська
хата. 1910. № 5. С. 312–318; Плевако М. Життя та праця Б. Грінченка.
Харків, 1911. 81 с.; Погребенник В.
Фольклористична діяльність Б. Грінченка. НТЕ. 1988. № 6. С. 18–30; Погрібний А. Борис Грінченко. Нарис
життя і творчості. Київ, 1988. 268 с.
Архіви: ІР НБУВ. Ф. 170.
809 од. зб. ; Ф. І. № 7378–7451,
31189–34500 ; Ф. ІІІ. № 32283–45770;
ІЛ НАНУ. Ф. 130, 36 од. зб. ; Ф. 19.
№ 1140–1145 ; Ф. 81. № 106–108 ;
Ф. 100. № 1484–1487 ; Ф. 47. № 114–
122 ; Ф. 77. № 124 ; Ф. 59. № 844–853 ;
Ф. 80. № 60–75; АНФРФ ІМФЕ.
Ф. 1‑колекція 2. Од зб. 1‑46. 2113 арк.
Лідія Козар

ГРОБОНЬ (HROBOŇ)
Само Богдан (Samo Bohdan)
(1820, с. Ліптовска Сіельніца –
1894, с. Ліптовска Сіельніца,
Словаччина) – поет, фольклорист, перекладач, мовознавець,
представник месіанського напрямку в словацькому романтизмі. Народився в сім’ї лютеранського пастора. Наймолодший
із семи дітей. Вивчав богослів’я
в університетах в Братиславі та
Галле. У 30–40‑х Г. збирав українські пісні, які для нього були
не тільки предметом вивчення,
а й перекладу та наслідування.
Його твір «Дух степу, мати Україна» пов’язаний з поетикою коломийок і дум (в архіві Г. зберігся
текст думи про Олексія Поповича). Г. з української поезії ввів у
поетику штурівців образ козака
на могилі, «ясного сокола».

FE

приказки, загадки, казки, дитячі
пісні, більшу частину яких записав автор. Теоретичні положення
про національну школу Г. виклав у працях «Народні вчителі
і українська школа» (1906), «На
беспросветном пути: Об украинской школе» (1906), «Яка тепер
народна школа на Україні» (1896)
та ін. Із фольклором Г. пов’язував
написання історичних праць
(«Як жив український народ»,
«Оповідання з української старовини»). У низці літературнокритичних та публіцистичних
праць – «Гребінчині байки (Невеличкі замітки одного з читачів)»
(1889), «Іван Котляревський,
український письменник» (1891),
«Листи з України Наддніпрянської» (1892–1893), «П. А. Кулиш» (1899), «Оповідання про
Грицька Квітку-Основ’яненка»
(1902), «Павлові Грабовському»
(1903), «А. Е. Крымский как украинский писатель» (1903), «Шевченків «Кобзар» на селі» (1906).
Г. писав про глибоке осмислення
і творче використання фольклору українськими письменниками. Г. – автор понад 50 оповідань,
шести поетичних збірок, низки
драматичних творів та повістей,
частина яких написана в жанрах
веснянок, пісень, віршованих
оповідань та казок, ґрунтується
на народних баладах, звичаях,
віруваннях тощо («На русалчин
великдень», «З папороті квіт»,
«Лесь, преславний гайдамака»,
«Смерть отаманова», «З народного поля», «Книга казок віршом»,
«Нові пісні і думи В. Чайченка»,
«Під тихими вербами», «Серед
темної ночі»). Г. вільно володів німецькою і французькою
мовами, переклав українською
твори багатьох митців. Останні
роки життя Г. були надзвичайно складними (арешти, смерть
доньки Насті, її дитини, матері,
важка операція дружини), сім місяців він практично не підводився з ліжка, перебуваючи в Італії
на лікуванні, де й помер. Перевезення тіла покійного і поховання
його на Байковому кладовищі в
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Праці: Этнографические материалы, собранные в Черниговской и
соседних с ней губерниях. Чернигов,
1895. Вып. 1 : Рассказы, сказки, предания, пословицы, загадки и проч.
ІV+308 с; Чернигов, 1897. Вып. 2 : Рассказы, сказки, предания, пословицы,
загадки и проч. II+390 с.; Чернигов,
1899. Вып. 3 : Песни. XXXII+765 с.;
Из уст народа: Малорусские рассказы, сказки и проч. / Приложение к
№ ХІІ «Земского сборника» 1900 г.
Чернигов, 1901. VIІ+488 с.; Литература украинского фольклора (1777–
1900): Опыт библиографического
указателя. Чернигов, 1901. 317 с.;
Отзыв о сочинении А. Н. Малинки:
«Сборник материалов по малорусскому фольклору (Черниговской,
Волынской, Полтавской и некоторых
других губ.), Чернигов, 1902». СанктПетербург, 1907. 64 с.; Пісня про
Дорошенка й Сагайдачного. Київ,
1908. 30 с.
Літ.: Брик І. На народній роботі.
Борис Грінченко. Праця і заслуги.
Львів, 1910; Некролог про Б. Грінченка. Календар Просвіти на 1911 р.;
Єфремов С. Борис Грінченко: Про
життя його та діла. Санкт-Петербург,
1913; Козар Л. Борис Грінченко як
фольклорист. Київ, 2005. 148 с.; Кузеля З. Борис Грінченко як етнограф. На могилу Б. Грінченка. Чернівці, 1910. С. 15–20; Куниченко О.
Відомий фольклорист і етнограф:
(Пам’яті Б. Грінченка). НТЕ. 1964.

Літ.: Čepan O. Romantický mesianizmus a Samo B. Hroboň. K problematike
slovenského romantizmu. Martin, 1973;
Kleinschnitzová F. Z našej romantiky.
Bratislava, 1958; Bokníková A. Samo
Bohdan Hroboň. Slovník slovenských
spisovateľov. Praha, 2000; Kováčik Ľ.
Samo Bohdan Hroboň. Obraznosť v
poézii slovenského romantizmu. Banská
Bystrica, 1997.
Леся Халюк

ГРУШЕВСЬКА
Катерина Михайлівна
(21.06.1900, м. Львів – 30.03.1943,
Темлаг, РФ; за дослідженнями
В. Гориня і О. Пріцака могла бути
розстріляна в Москві напри63
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ків позбавлення волі у виправно-трудовому таборі (Магаданська обл., Бухта Нагаєва, радгосп
«Ельген»). Протягом 1925–1928
брала участь в опрацюванні тем:
«Огонь – його роля в економічнім і соціальнім побуті» (спільно з В. Кравченком), «Народний
сонник» (з ініціативи Королівського антропологічного інституту Великобританії та Ірландії),
«Скотарство в світогляді й обряді української людності різних
господарських зон» (спільно з
Т. Гавриленком, В. Денисенком,
Л. Шевченко), «Вияснення вживання голого тіла як магічного
засобу в жіночім господарстві»,
«Українське старцівство як професійний носій української пісні». Розробляла програми й інструкції: «Програма збирання
матеріялів до українського народнього сонника», «Програма
Культурно-історичної комісії
ВУАН для збирання матеріялів,
що вияснюють значіння огню в
світогляді українського народу»,
«Інструкція Катедри історії українського народу ВУАН для експедицій і дослідів її співробітників
та кореспондентів в царині культурних переживань та історичної
пісенності на 1924–1925 роки». За
«Програмою збирання матерія
лів до українського народнього
сонника» з допомогою В. Кравченка та його учнів було зібрано
багатий польовий матеріал на
території східної Волині (зокрема, сучасних Житомирської та
Хмельницької обл.), який Г. надіслала до Лондона антропологу
Ч. Ґ. Селіґману. Ці матеріали були
частково використані у його порівняльних студіях світових традиційних снотлумачних практик.
«Програма збирання матеріялів
до українського народнього сон
ника» та рецензія Г. на працю
Ч. Ґ. Селіґмана засвідчують, що
на неї мали вплив ідеї прибічників фрейдизму, дифузіонізму,
а також французької соціологічної школи. Упродовж 1926–1929
була редактором наукового щорічника «Первісне громадянство

та його пережитки на Україні»,
де й публікувала свої статті, рецензії та огляди іноземних часописів. У 1926 в цьому щорічнику
надруковано розвідку «Дума про
пригоду на морі Поповича: Причинок до дослідження звичаїв,
зв’язаних з подорожуванням»
та рецензію на працю П. Сентіва «Спроби соціологічного
об’яснення народньої казки».
У першій з них Г. звернула увагу
на публікацію перекладу думи
про Олексія Поповича в збірнику англійських і шотландських
балад Френсіса Джеймса Чайлда,
що ввело її в широке коло мандрівних сюжетів, відомих серед
мореплавних народів (шведів,
норвежців, данців). Г. зосередилась на звичаях, пов’язаних із
виходом у море, доводячи, що
дума репрезентує станову мораль і ритуали, похідні від неї.
У рецензії на працю П. Сентіва
порушила проблему соціології
казки на прикладі одинадцяти
казок Ш. Перро, указуючи на потребу розгляду «правильної спеціальної ініціації, неправильної
загальної і неправильної спеціальної ініціації». У праці «З примітивного господарства. Кілька
завважень про засоби жіночої
господарчої магії у зв’язку з найстаршими формами жіночого
господарства» (1927) зібрані етнографічні факти з селянського
жіночого побуту, де роздягання
має обрядовий характер: прядіння конопель, оббігання грядок,
обмітання хати у Чистий четвер,
одганяння горобців. Особливості пародіювання кобзарських
дум Г. розглянула у праці «На
бічних стежках кобзарського
епосу («Дума про Чабана – причинок до питання про пародії на
кобзарські думи» (1929). Здійснила фундаментальне видання
текстів українських народних
дум у двох книгах (1927 і 1931) –
цю працю В. Перетц вважав «цілком оригінальною», оскільки в
ній простежується застосування
«нового принципу вивчення дум
відповідно до територіального

IM

FE

кінці 1940 чи на початку 1941) –
фольк
лорист, етнолог. Донька
українського історика М. Грушевського. Початкову освіту здобула вдома, опанувала польську,
німецьку, англійську, французьку мови. З вересня 1917 – вільний слухач правничого факультету Українського державного
університету в Києві, в жовтні
1918 зарахована ще й на природничий факультет цього закладу.
Упродовж 1919–1924 перебувала
в еміграції: Женева (1919–1920),
Прага (1920–1921), Відень (1921–
1923). Навчалася в Женевському університеті (1919–1920), де
студіювала державне право, соціологію, суспільну економію.
Відвідувала заняття Семінару
примітивної культури при створеному М. Грушевським у Відні Українському соціологічному
інституті, самотужки вивчала
італійську, іспанську, румунську
мови. В 1923 опублікувала першу працю – «Примітивні оповідання, казки і байки Африки та
Америки», що засвідчує її прихильність до еволюціонізму. На
це Г. вказала у вступній статті
до збірника «Розвій словесної
творчості і примітивна проза»,
згадала й праці відомого німецького дослідника «психології народів» В. Вундта, який тлумачив
міфологію як продукт психічної
діяльності. У 1924 з передмовою
М. Грушевського опублікувала
працю «З примітивної культури:
Розвідки і доповіді». Упродовж
1924–1930 виконувала обов’язки
вченого секретаря Культурноісторичної комісії та наукового
співробітника Комісії історичної пісенності науково-дослідної
кафедри історії України ВУАН,
керівника Кабінету примітивної
культури та народної творчості
при ВУАН (1925–1930). Працювала в Інституті матеріальної
культури (1934), в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка (1936).
10 липня 1938 заарештована як
«учасниця антирадянської націоналістичної організації»,
у квітні 1939 засуджена до 8 ро64
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потенціонально належить всякій
чоловічій воєнній організації».
Думи про Хмельниччину Г. назвала ще «політичними думами»,
що виникли в «рухливу епоху» й
позначені суперечливим трактуванням подій. Обидва томи корпусу дум було перевидано ІМФЕ
у 2004.

Праці: Примітивні оповідання,
казки і байки Африки та Америки.
Зладила Катерина Грушевська. Київ ;
Відень, 1923, 192 с.; Дума про пригоду на морі Поповича : Причинок до
дослідження звичаїв, зв’язаних з подорожуванням. Первісне громадянство та його пережитки на Україні.
1926. Вип. 1–2. С. 1–35; Спроби соціологічного об’яснення народньої
казки. Первісне громадянство та
його пережитки на Україні. 1926.
Вип. 1–2. С. 96–111; З примітивного господарства : Кілька завважень
про засоби жіночої господарчої магії у зв’язку з найстаршими формами жіночого господарства. Первісне
громадянство та його пережитки на
Україні. 1927. Вип. 1–3. С. 9–44; Два
центри етнологічної науки (з подорожніх вражень). Первісне громадянство та його пережитки на Україні.
1928. Вип. 2–3. С. 81–96; До досліджень статевих громад в первіснім
суспільстві. Первісне громадянство
та його пережитки на Україні. 1929.
Вип. 1. С. 24–33; На бічних стежках
кобзарського епосу («Дума про Чабана» – причинок до питання про
пародії на кобзарські думи). Первісне громадянство та його пережитки на Україні. 1929. Вип. 2. С. 13–50;
Навколо дикунової душі : З приводу дискусії над книгою Леві-Брюля
«L’ame primitive». Первісне громадянство та його пережитки на Україні.
1929. Вип. 3. С. 99–112; Українські
народні думи : у 2 т. / відп. за вип.
Г. Скрипник ; НАН України, ІМФЕ
ім. М. Т. Рильського. Київ, 2004. Т. 1.
ССХХ, 175 с. ; Т. 2. ХХХ, 303 с.; Вибрані праці : у 3 т. / упорядк. та передм. С. Мишанича. Донецьк, 2007.
Т. 1. 516 с.; 2006. Т. 2. 444 с.; Т. 3. 444 с.
Літ.: Шевчук Т. М. Листування Катерини Грушевської і Василя Кравченка з приводу дослідження українського народного епосу («Дума про
пригоду на морі Олексія Поповича»).
НТЕ. 1996. № 4. С. 75–80; Матяш І.
«Зірка першої величини». Життєпис
К. М. Грушевської. Київ, 2002. 232 с.;
Малик Я. Фольклористична та етнографічна діяльність Катерини Грушевської. НТЕ. 2004. № 5. С. 12–19;

Боряк О. Катерина Грушевська. Народна культура українців : життєвий цикл людини: історико-етнологічне дослідження : у 5 т. Т. 3. Зрілість.
Жіноцтво. Жіноча субкультура.
Київ : Дуліби, 2012. С. 387–395; Федорук Я. Нездійснений проект видання
«Українських народних дум» Катерини Грушевської у «Гарвардській
серії українознавства». Український
археографічний щорічник. Київ, 2013.
Вип. 18. С. 128–142; Шевчук Т., Ставицька Я. Українська усна снотлумачна традиція початку ХХ ст. (розвідки та тексти). Київ, 2017. 224 с.;
Шевчук Т. З епістолярної фольклористики 20‑х років ХХ ст. (листування Порфирія Мартиновича з Михайлом та Катериною Грушевськими).
Шевчук Т. Фольклористичні етюди.
Біла Церква, 2017. С. 37–56.
Тетяна Шевчук
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розподілу записів». Прикладом
для Г. слугувало дослідження районування кобзарства, здійснене
П. Мартиновичем і В. Горленком,
про що вона писала у розвідці
«З етнографічної праці 1880‑х
(до листування П. Мартиновича і В. Горленка)». Г. вважала за
необхідне дослідити «своєрідну соціальну основу думової
поезії», «її корпоративний характер». У ґрунтовній розвідці
«Збирання і видання дум в ХIХ і
в початках ХХ віку», уміщеній
у першому томі корпусу дум,
вона зосередилася на понятті
«дума», схарактеризувала перші збірки дум, звернула увагу на
особливості «історичного підходу» до дум В. Антоновича й
М. Драгоманова, схвально відгукнувшись про їхню «відважну
критику» практики фальшування дум. Тексти кобзарських дум
Г. розмістила у першому томі за
рубриками: «Думи невільницькі. Плачі» («Невільники», «Плач
невільника», «Іван Богуславець»,
«Маруся Богуславка», «Сокіл»);
«Думи про море» («Кішка Самійло», «Олексій Попович», «Буря
на морі», «Розмова Дніпра з Дунаєм»); «Думи про степ» («Утеча
трьох братів з Азова», «Три брати
Самарські», «Смерть козака на
долині Кодимі», «Плач зозулі»).
Важливість такої класифікації
(за «топографічною ознакою») Г.
відстоювала у статті «Деякі питання про народні думи» (другий
том корпусу, для якого обрано інший класифікаційний принцип:
«Думи про лицарство», «Думи
про Хмельниччину», «Думи побутові»). Перша рубрика 2-го
тому присвячена окремим представникам козацького стану
(«Про герць козака з Татарином»,
«Іван Коновченко», «Хведір Безрідний», «Сірчиха і Сірченки»,
«Отаман Матяш», «Веремій Волошин», «Хвесько Андибер»).
Г. зауважила, що козацьке «лицарство» кобзарського епосу
«не є якесь виразне історичне
поняття, а скорше невиразний
ідеал, що з певними варіаціями

ГРУШЕВСЬКИЙ
Михайло Сергійович
(29.09.1866, м. Холм Люблінської губ. (нині м. Хелм, Польща) – 26.11.1934, м. П’ятигорськ,
СРСР) – видатний історик, літературознавець; організатор науки, громадський, політичний
діяч, письменник. Народився в
сім’ї вчителя уніатської гімназії.
Від 1870 родина проживала у
Ставрополі, Владикавказі та
Тифлісі, де батько працював інспектором народних шкіл. Навчався у Тифліській гімназії
(1880–1885). Від 1885 навчався на
історико-філологічному факультеті Київського університету
св. Володимира під керівництвом
професора В. Антоновича. Був
членом київської «Громади».
З 1893 – член Наукового товариства імені Т. Шевченка. 1894 захистив магістерську дисертацію і
за рекомендацією В. Антоновича
став професором кафедри історії
Львівського університету (1894–
1914), де створив власну наукову
школу. Голова НТШ (1897–1913),
діяльність якого у цей час досягла високого наукового рівня. Редактор «Наукових записок» Товариства. Від 1898 разом з
І. Франком та О. Маковеєм редагував журнал «Літературно-науковий вісник». 1898 у Львові вийшов перший том справи його
65
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лологічному відділі), Археографічну комісію, Комісію історичної пісенності, ініціював створення Науково-дослідної кафедри історії України. Г. був ініціатором й ідеологом фундаментального зібрання «Українські
народні думи», підготовленого й
виданого К. Грушевською. Попри
те, що наукові погляди вченого
не збігалися з ідеологічними настановами більшовицької влади,
Г. було обрано академіком
АН СРСР (1929). Унаслідок реорганізації (а фактично – знищення) наукових установ ВУАН
(1929 – початок 1930‑х) наприкінці 1930 було ліквідовано Науково-дослідну кафедру історії
України, комісії Історичної секції. Г. було піддано грубій, безцеремонній критиці, звинуваченням, інспірованим владою. У березні 1931 Г. заарештували за
звинуваченнями у сфабрикованій справі т. зв. «Українського національного центру». Судового
процесу щодо цієї організації так
і не відбулося, і Г. був звільнений.
У 1931–1934 Г. жив у Москві. Помер у Кисловодську після невдалої хірургічної операції. Похований у Києві на Байковому цвинтарі. До 1991 його праці не перевидавали, наукову спадщину не
вивчали, їх всіляко паплюжила
офіційна радянська наука. Однак
«Історія України-Руси», написана на великому джерельному матеріалі з архівів України, Польщі,
Швеції, Росії, досі лишається
найґрунтовнішою й найбільшою
працею про український народ.
Вона не лише підсумувала здобутки попередньої історіографії,
а й окреслила принципи її подальшого розвитку. «Історія
України-Руси», окрім наукового,
мала й політичне значення,
стверджувала місце українського
народу серед самостійних націй,
хоч держави, між якими на той
час була розділена Україна, не визнавали такого його права. Знач
ним внеском Г. у літературознавство є «Історія української літератури» у шести томах. Екскурси

в історію літератури та фольклору вчений робив і в «Історії
України-Руси». Проте для історії
фольклористики «Історія української літератури» має особливу
вагу і становить окремий етап у її
розвитку. Увага Г. до фольклору в
площині дослідження історії літератури продиктована концептуальною засадою вченого. Він
розглядав усну творчість як одну
зі стадій та форм (поряд з писаною літературою) єдиної системи – художньої словесності (або
«красної словесності»). За його
концепцією, відмінність у формі
творення й побутування цих
двох частин системи є елементом
формальним, а головною ознакою, що дає змогу розглядати писану літературу й усну творчість
як одну систему, є «артистичність», себто – художність. До
усної творчості він звертався
упродовж усієї праці, проте суто
їй присвячено 1‑й і 4‑й томи.
Г. почав історію словесності з
фольклору і розглядав різні етапи його розвитку й конкретні
явища у нерозривному зв’язку з
історією українського етносу,
для якого усна творчість від найдавніших часів була формою буття й засобом самовираження.
Аналіз того чи іншого явища автор поєднує з ґрунтовною істо
рією його вивчення. Усну творчість Г. диференціював відповідно до епох постання тих чи інших її форм, відзначав збережені
у творах фольклору відгомони
родоплемінних часів, наголошував на сакральному характері багатьох фольклорних явищ. Під
кутом зору історії етносу Г. виділив «старші верстви української
усної традиції», («молитви і закляття», похоронна обрядовість і
голосіння, етіологічні легенди
та ін.), «словесність часів нового
розселення і пізніших» (календарні цикли, «поезія подружжя»,
«поезія родинно-господарчого
побуту»). Окремий розділ присвячено казковій традиції. Аналіз усної творчості «пізніх княжих і переходових віків XIII–
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життя – «Історії України-Руси»
(останній – у Києві 1936, після
смерті автора). 1906 ініціював
видання «Українсько-руського
архіву». Від 1907 – голова Українського наукового товариства у
Києві, редактор його видань –
«Записки УНТ у Києві», «Україна». На початку Першої світової
війни Г. було заарештовано за
звинуваченням у австрофільстві
і згодом вислано до Симбірська.
За клопотанням авторитетних
російських учених дістав дозвіл
переїхати до Казані, а згодом – до
Москви. У березні 1917 був обраний головою новоствореної
Української Центральної Ради,
став автором її головних політичних документів. Увійшов до
створеної у квітні 1917 Української партії соціалістів-революціонерів. Бачив Україну національно-територіальною автономією у складі федеративної Російської республіки, домагався
від Тимчасового уряду поступок
Україні. Після перемоги у Петрограді більшовиків, які не визнавали УЦР, та їх наступу на Київ
Центральна Рада під головуванням Г. Третім Універсалом
20(07) листопада 1917 проголосила створення Української Народної Республіки, а у січні 1918
ІV‑м Універсалом проголосила
УНР самостійною, вільною і суверенною державою українського народу. Після приходу до влади більшовиків Г. перебував на
еміграції (1919–1924). Заснував
Український соціологічний інститут (Відень). Керував «Закордонною делегацією» Української
партії соціалістів-революціонерів. На еміграції Г. розпочав роботу над кількатомною «Історією
української літератури». Перші
томи опубліковано 1923 (останній – лише 1995). На початку
1924 повернувся до України.
Продовжував роботу над «Історією України-Руси». У 1924–1930
очолював Історичну секцію
ВУАН та більшість її історичних
установ: Кафедру історії українського народу (при Історико-фі66
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та ін. «релігійної матерії», простежив різні ланки цього процесу та зустрічне явище – вплив
фольклору на християнську легенду, що породив велику апокрифічну літературу. У контексті
цієї теми автор приділив велику
увагу проблемі взаємин словесності писаної й усної (її він не
оминув і в ін. розділах праці), питанню про поширення сюжетів,
запозичення та мандрівні мотиви. Талант, широка ерудиція, знання мов, можливість максимально використати й синтезувати
науковий потенціал усіх доступних джерел, доробок попередників та досягнення сучасної європейської науки дали змогу вченому побачити процеси, що відбувалися в українському фольклорі, в контексті розвитку світової
культури. Спостерігаючи стрімку зміну укладу народного життя, Г. вважав державним обов’яз
ком виявлення й збереження
предметів народної матеріальної
культури, артефактів народного
мистецтва, фіксацію усіх форм
обрядовості (уже, на думку вченого, безмірно збіднілої) та
фольклору. Він накреслив мож
ливі шляхи й форми такої праці,
яка б забезпечила «збереження многоважного наукового
матеріалу».

ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ
Петро Петрович
(27.01.1790, м. Городище Київська губ., нині Черкаська обл. –
13.10.1865, м. Харків) – український письменник, учений,
перекладач, поет. У 1814–1817
працював учителем і вихователем дітей польських поміщиків.
1817 переїхав до м. Харкова і був
вільним слухачем на філологічному відділенні Харківського
університету, а через кілька місяців запропонував його керівництву організувати курс польської
мови. До відкриття полоністичного осередку Г.‑А. підготував
промову «Речь в день открытия
кафедры польского языка при
императорском
Харьковском
университете», яка пізніше була
надрукована в «Українському
віснику» (1819). До навчальної
програми включив не тільки вивчення польської мови, а й лекції
з польської літератури та культури, французьку мову, історію,
географію та статистику. При
цьому перевагу надавав вивченню діалектів усіх слов’янських
народів. Після закінчення університету 1821 Г.‑А. отримав
ступінь магістра словесних наук,
захистивши дисертацію «Об
пользе истории вообще и преимущественно отечественной и
о способе преподавания оной».
У 1825 Г.‑А. був екстраординарним професором, а через три
роки – ординарним. Крім профілюючих предметів, Г.‑А. читав
лекції з історії російської словесності, естетики, красномовства, слов’янських мов. У 1831 і
1833 – секретар етико-політичного відділення, член училищного комітету при Харківському
університеті, його тричі обирали
деканом. Заслугою Г.-А. передусім було відкриття 1835 в Харківському університеті кафедри
історії і літератури слов’янських
наріч. Наукові інтереси кафедри – слав’янознавство, проблеми західноєвропейської історії
нового часу і сходознавства. Ця
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XVII» охоплює дві книги четвертого тому, першу з яких цілком
присвячено епічній традиції. Виходячи з науково обґрунтованого переконання, що в основі добре збереженого у росіян героїчного епосу лежить південна («київська») творчість, вчений залучив билини для реконструкції
українського епічного репертуару зазначеної доби, оскільки
власне українська традиція цього періоду фрагментарна й деформована. Для розуміння української епічної традиції XIII–
XVII ст. Г. звернувся до архаїчної
й добре вивченої російської билинної традиції, виявив «українські відгомони» «билинно-легендарних тем», проаналізував величезний масив фольклорних
творів, де заховалися сліди
героїчних мотивів, образів, писемні пам’ятки та ін. свідчення.
Г. звернув увагу на свідоцтва й
докази існування в українській
творчості мотивів богатирської
поезії, імен її героїв, простежив
подібності й перегуки між мотивами українських обрядових пісень, казок, з одного боку, та билин – з іншого. Подолання «статичного» висвітлення усної творчості, що, на думку Г., досі панувало в українській та російській
науці, погляд на неї в її розвитку
дало змогу вченому зробити
важливі спостереження й припущення щодо характеру української епіки. Друга книга четвертого тому праці Г. присвячена
проблемі взаємовідношення
усної творчості й християнізації
України, що від ХІІІ ст. активно
проникала в усі сфери буття народу. Вчений виявив і дослідив
нашарування нових релігійних
уявлень на твори попередніх
епох, міру співвіднесеності цих
нашарувань у різних фольклорних явищах, простежив еволюцію заміни первинних образів
природи образами християнської легенди в різних (давніших)
жанрах і творах фольклору. Він
виявив «канали» проникнення
до них християнської символіки

Праці: «Малороссийскія песни
Максимовича»: століття української
наукової праці. Україна. 1927. Ч. 6;
Збереження і дослідження побутового і фольклорного матеріалу як
відповідальне державне завдання.
НТЕ. 1996. № 4. С. 42–51; Історія
української літератури : в 6 т., 9 кн.
Київ, 1994; Історія України-Руси :
в 11 т., 12 кн. Київ., 1994.
Літ.: Кононенко П. П. «Історія
української літератури Михайла Грушевського» – етап у розвитку наукового літературознавства. Михайло
Грушевський. Історія української літератури : в 6 т., 9 кн. Київ, 1993. Т. 1.
С. 7–36; Пріцак О. Історіософія Михайла Грушевського / Грушевський М.
Історія України-Руси : в 11 т., 12 кн.
Київ, 1994. Т. 1. С. XL–LXXIII; Михайло Грушевський і українська історична наука. Матеріали наукової конференції. Львів, 1999.
Галина Довженок
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Київ, 1967; Артемовский-Гулак Петр
Петрович. Энцикл. словарь / изд.
Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СанктПетербург, 1890. Т. 2; Багалей Д. И.
Гулак-Артемовский П. П. : [Пед. и
лит. деятельность]. Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые 100 лет
его существования (1805–1905): Р. 2.
Биографический словарь профессоров
и преподавателей. Xарьков, 1908;
Петро Петрович Гулак-Артемовский
(1790–1865). Матеріали до вивчення
історії української літератури : у 5 т.
Київ, 1961. Т. 2. Автори : Петров М. І.,
Пільгук І. І.; Айзеншток І. Я. Петро
Гулак-Артемовський. Гулак-Артемовський П. П. Твори. Київ, 1964;
Пивоваров Н. Ф. Гулак-Артемовский
Петр Петрович. КЛЭ. Москва, 1964.
Т. 2; Санкт-Петербург. 439; ГулакАртемовский Петр Петрович. БСЭ.
Москва, 1972. 3 изд. Т. 7; Пільгук І. І.
Гулак-Артемовський Петро Петрович. УРЕ. 2 вид. Київ, 1979. Т. 3; Деркач Б. А. П. П. Гулак-Артемовський
(1790–1865). Історія української літератури : у 2 т. Київ, 1987. Т.1; Деркач Б. А. Гулак-Артемовський Петро Петрович. УЛЕ. Київ, 1988. Т. 1;
Kozak S. Hulak-Artemowski w kręgu
Mickiewicza i problematyki polskiej.
Z dziejow stosunkow literackich polsko-ukrainskich. Wroclaw ; Warszawa ;
Krakow ; Gdansk, 1974.
Леся Халюк

тету, з 2011 – доцент кафедри
української фольклористики імені академіка Філарета Колесси.
2016 Г. присвоєно вчене звання
доцента. У 2011–2014 – навчався
в докторантурі КНУ імені Тараса Шевченка. Головний редактор
(2008–2011), заступник головного редактора (з 2011) журналу
«Міфологія і фольклор». З 2015 –
асистент, доцент кафедри бібліотекознавства і бібліографії факультету культури і мистецтв (за
сумісництвом). Г. – один із засновників та голова громадської організації «Українське товариство
дослідників фольклору та міфології» (м. Львів). Відзначений грамотами Міністерства закордонних справ України за розвиток
дипломатичної служби за кордоном (2005, 2006). Автор наукової
монографії, методичного посібника (у співавторстві) та понад
100 наукових статей і публікацій,
частина з яких вийшла друком у
закордонних виданнях Польщі,
Білорусі, Англії. Брав участь у багатьох наукових конференціях в
Україні, Польщі, Білорусі. Монографія Г. «Український магічносакральний фольклор: структура
тексту та особливості функціонування» (2011) присвячена дослідженню українських магічносакральних текстів – народних
молитов, замовлянь, примовок
та ін. типологічно споріднених
утворень, на означення яких використано поняття «оказіонально-обрядовий фольклор». Автор
окреслив стан дослідження магічно-сакрального фольклору та
його місце в жанрово-родовій
системі усної словесності, розглянув традиційні терміни та дефініцію, а також приділив увагу
історії дослідження структурних
і функціональних особливостей
українського оказіонально-обрядового фольклору в ХІХ–ХХ ст.
Значне місце у книзі відведено
вивченню інваріантної структури магічно-сакрального тексту, де проаналізовано два типи
фольклорного мовлення (апеляцію й експлікацію), виокремлено
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кафедра була однією з перших
їй подібних в Україні і стала
важливим чинником розвитку
слов’янознавства в Україні. Помітну увагу приділяв Г.‑А. питанням міжслов’янських літературних взаємин, фольклорно-етнографічному
вивченню
слов’янських народів. Показовою з цього погляду є редагована
ним «Инструкция в руководство
г. адъюнкту Срезневскому по
случаю назначаемого для него
путешествия по славянских землях с целию изучения славянских
наречий и их литературы» (1839).
З 1941–1949 – ректор Харківського університету. За своє плідне
наукове, творче та громадське
життя Г.‑А. був обраний членом
багатьох наукових і літературних товариств: Московського
товариства любителів російської
словесності, Московського товариства історії і старожитностей
російських, Копенґаґенського товариства північних антикварів,
Королівського товариства друзів
науки у Варшаві, членом-кореспондентом статистичного відділення при Міністерстві внутрішніх справ тощо. 1855 Г.‑А. обрано
почесним членом Харківського
університету. Він належав до
числа засновників «Українського
журналу».

Праці: Речь в день открытия кафедры польского языка при имп. Харьковском университете. Український
вісник. 1819; Инструкция в руководство г. адъюнкту Срезневскому по
случаю назначаемого для него путешествия по славянских землях с целию изучения славянских наречий и
их литературы.1839.
Літ.: Пільгук І. П. П. Гулак-Артемовський (До 150 роковин з дня народження). Радянське літературознавство. 1940. № 1; Памяти П. П. Гулака-Артемовскаго. Киевская старина. 1895. №. 10; Назарова Л. Н. Неосуществленный замысел Рылеева
«Исторический словарь русских писателей». Литературное наследство.
Москва, 1954. Т. 59. Декабристы-литераторы [кн.] 1; Шабліовський Є. С.
Поезія. Історія української літератури : у 8 т. Т. 2. Становлення
нової літератури (друга половина
ХVIII – тридцяті роки ХІХ ст.).
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Ігор Володимирович
(1971, м. Камінь-Каширський Волинської обл.) – український філолог, фольклорист. У 1986–1990
навчався в Луцькому педучилищі,
1995 закінчив філологічний факультет ЛНУ імені Івана Франка,
1998 – аспірантуру. У 1998–2006
викладав у Волинському національному університеті імені Лесі
Українки та Брестському державному університеті. У 2004–2006 –
технічний секретар Генерального
консульства України в Бресті.
У 2009 здобув другу вищу освіту зі спеціальності «Міжнародне
право» та кваліфікацію юриста.
Пройшов наукове стажування
у Вроцлавському університеті
(2009). З 2007 перебуває на посаді
старшого наукового співробітника Інституту франкознавства
ЛНУ, у 2009–2011 – заступник
декана філологічного факуль-
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відповідні інваріантні одиниці
(формули), а також розглянуто
чотири функціональні рівні оказіонально-обрядового фольклору, пов’язані з категоріями часу,
простору, виконавця та адресата. Поняття народної молитви
Г. осмислив як в українському,
так і в слов’янському славістичному дискурсі.

Ленинград, 1984; Путилов Б. Н. Вик
тор Евгеньевич Гусев. Славяноведение. 1994. № 1; Иванова Т. Г. Виктор
Евгеньевич Гусев. Русская литература. 2002. № 3; Моісеєнко Н. І.
Гусєв Віктор Євгенович. ЕСУ. Т. 6.
С. 674–675.
Микола Дмитренко

ГУЦУЛЬСЬКИЙ
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
Заснований 1974 у Чикаго (США)
для роботи над «Історією Гуцульщини», виданої у трьох томах
протягом 1975–1986 за редакцією
доктора М. Домашевського. Традиційна матеріальна та духовна
культура гуцулів (обряди, вірування, пісні та ін.) представлені
у 1‑му томі. Серед використаних
матеріалів – українські друковані
джерела та інформація, зібрана
від багатьох іммігрантів – гуцулів та їхніх нащадків за спеціально створеними запитальниками.
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Праці: Український магічно-сакральний фольклор: структура тексту та особливості функціонування.
Львів, 2011. 232 с.; Білорусь у дослідженнях та виданнях Наукового товариства ім. Шевченка. Наукове товариство імені Шевченка: Енциклопедія. Київ ; Львів ; Тернопіль, 2014.
Т. 2. С. 161–169; Народна молитва як
форма одночленного замовляння у
фольклористичній концепції О. Потебні. Література. Фольклор. Проблеми поетики. Київ, 2014. Вип. 40.
С. 36–45; Між релігією і магією слова:
народні молитви у сучасних славістичних дослідженнях польських учених. СіЧ. 2015. № 1. С. 87–93; Одна з
перших польськомовних публікацій
українських фольклорних молитов
доби романтичної фольклористики.
МіФ. 2015. № 1–2. С. 14–20; Теоретичне осмислення народних молитов у
російському фольклористично-етнологічному дискурсі кінця ХХ – початку ХХІ століття. Spheres of Culture.
Lublin, 2014. Vol. IX. P. 369–380.
Літ.: Харчишин О. М. Гунчик Ігор
Володимирович. Українська фольклористична енциклопедія. Львів,
2018. С. 191.
Леся Мушкетик

у Ленінградському інституті
театру, музики й кінематографії. Член Спілки фольклористів Югославії (1972), почесний
член Польського етнографічного
товариства (1974), Товариства
гуслярів та поетів Чорногорії
(1988). Голова Міжнародної комісії слов’янського фольклору
при Міжнародному комітеті
славістів (1983). Автор численних досліджень із фольклористики, зокрема, порівняльного
вивчення слов’янських культур,
слов’янської обрядовості, сучасного фольклору слов’янських народів, історії слов’ян, фольклору
та етнографії, народного театру,
теорії народного культури. Г. чимало уваги приділив українському фольклору та українським
збирачам і дослідникам, зокрема,
і в журналі «НТЕ».
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Праці: Питання народної поезії
на ІV Міжнародному з’їзді славістів.
НТЕ. 1958. № 4. С. 107–112; Марксизм и русская фольклористика конца ХІХ – начала ХХ века. Москва ;
Ленинград, 1961; Іван Франко – теоретик фольклору. НТЕ. 1965. № 4.
С. 18–24; Эстетика фольклора. Ленинград, 1967; Взаимосвязи русской
вертепной драмы с белорусской и
украинской. Славянский фольклор.
Москва, 1972; Про поняття й суть
фольклоризму в умовах капіталізму
і соціалізму. НТЕ. 1973. № 5. С. 41–45;
Методи вивчення фольклору. НТЕ.
1975. № 1. С. 7–11; Славянские партизанские песни. Ленинград, 1979.
176 с.; Русский фольклорный театр
ХІХ – начала ХХ века: Учебное пособие. Ленинград, 1980; Фольклор
у системі духовної культури. НТЕ.
1980. № 1. С. 10–14; Взаємодія фольк
лорних традицій у художній самодіяльності (На матеріалі сусідніх
районів БРСР та УРСР). НТЕ. 1982.
№ 5. С. 25–30; Фольклорно-драматическое творчество восточно-славянских народов. Фольклорный
театр народов СССР. Москва, 1985;
Видатний дослідник української народної культури. НТЕ. 1993. № 1.
С. 43–47; Восточнославянский фольклор: Словарь научной и народной
терминологии. Минск, 1993 (у спів
авторстві).
Літ.: Шумада Н. С. Партизанські
пісні слов’ян. НТЕ. 1980. № 3. С. 79–
82; Ивлева Л. М. Виктор Евгеньевич
Гусев : Библиогр. указ. науч. трудов.

ГУСЄВ
Віктор Євгенович
(02.05.1918, м. Маріуполь, нині
Донецької обл. – 12.01.2002,
Санкт-Петербург) – фольклорист, етнограф, історик, філософ.
Доктор історичних наук (1966),
професор (1971), академік РАН
(1994). Заслужений діяч мистецтв РРФСР (1978). Учасник
Другої світової війни. Закінчив
Московський інститут філософії, літератури та історії (1941).
Від 1946 – викладач, завідувач
кафедри літератури Челябінського педагогічного інституту
(РФ); від 1955 – в Інституті російської літератури АН СРСР
(Пушкінський дім); від 1969 –

Літ.: Домашевський М. Історія Гуцульщини : у 6 т. Чикаго, 1985. Т. 2.
507 с.; Домашевський М. Історія Гуцульщини : у 6 т. Чикаго, 1986. Т. 3.
441 с.; Домашевський М. Історія Гуцульщини : у 6 т. Чикаго ; Львів, 1995.
Т. 1. 501 с.; Історія Гуцульщини / голов. ред. М. Домашевський. Гуцульський Дослідний Інститут в Чикаго.
Галина Довженок

ГУЦЬ
Михайло Васильович
(11.06.1930, c. Янівка Долинського пов., Станіславщина, тепер
с. Іванівка Рожнятівського р‑ну
Івано-Франківської обл.) – член
Національної спілки журналістів України, член Управління
товариства «Україна – Сербія»,
визначний український фольк
лорист-славіст, кандидат філологічних наук, професор. Закінчив українське відділення Чернівецького університету (нині
імені Ю. Федьковича) у 1955,
з 1958 навчався в аспірантурі
ІМФЕ НАН України у відділі
фольклористики за спеціальністю «слов’янський фольклор» під
керівництвом відомого славіста,
професора Московського університету імені М. В. Ломоносова М. І. Кравцова. Предметом
69
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їнських перекладів сербських
народних пісень: історичних,
ліричних, календарно-обрядових (увійшли до антології «Сербсько-хорватські народні пісні»).
У такому значному масиві наукових праць Г. найбільше уваги приділяє фольклористичним
зв’язкам українського народу з
південними слов’янами, зокрема
сербами й хорватами, визначною
подією у фольклористиці стали
його книжки «Сербсько-хорватська народна пісня на Україні»
та «Сербсько-хорватські народні
пісні». Окремі розділи першого
із зазначених видань, дуже актуального на цей час, присвячені
важливим питанням, які досі ще
не були об’єктом комплексного
аналізу, – порівняльній характеристиці українських, сербських
і хорватських народних пісень,
проблемам перекладу героїчного
епосу сербів і хорватів в Україні,
тематичним перегукам народної
творчості слов’янських країн. Тематичну спорідненість народної
поезії українців, сербів і хорватів
автор пов’язав із близькістю історичної долі цих народів, а також
зі спільністю походження та територіальним сусідством. Книга
була результатом тривалої і кропіткої багаторічної роботи, у ній
простежено еволюцію перекладів
і переспівів від початку ХІХ ст. до
середини ХХ ст. (М. Шашкевича,
Я. Головацького, А. Метлинського, І. Рудченка, М. Старицького, О. Навроцького, В. Гнатюка,
Олени Пчілки, І. Франка, В. Поліщука, М. Рильського, Л. Первомайського, Я. Шпорти тощо).
Цінний у дослідженні «Додаток»,
де подано хронологічну таблицю, у якій систематизовано всі
виявлені дослідником переклади й переспіви сербської народної поезії. Увівши в науковий
обіг значну кількість невідомих
фактів, автор розкрив нову сторінку історії фольклористичних
зв’язків українського, сербського
і хорватського народів. Видання
й досі не втрачає своєї актуальності для українського читача,

про що свідчить підготовка до
друку другого, розширеного
видання, що його готує видавництво «Темпора». Визначний
сучасний сербський дослідникфольклорист Д. Айдачич підготував сербську версію першого
видання монографії Г. «Српска
народна песма у Украјини» (Београд, 2017), видану у Сербії з
метою ознайомити сербського
читача із цією поважною книгою.
Антологія «Сербсько-хорватські
народні пісні» містить найкращі
українські переклади народнопоетичної творчості, здійснені
за тривалий період – близько
півтораста років, до неї увійшли
і більш пізні переклади (60‑ті
ХХ ст.), виконані самим автором
та І. П. Ющуком. Матеріал репрезентовано за тематичним і жанровим принципом: ліро-епічні,
епічні і ліричні пісні, кожна з
груп містить наукові пояснення і коментарі дослідника щодо
змісту і поетики окремих, найбільш відомих народних пісень.
Високим науково-теоретичним
рівнем відзначаються і статті Г.,
присвячені науково-культурним
зв’язкам українського народу з
південними слов’янами, які, як
практично і весь фольклористичний доробок дослідника,
схвально оцінені славістами і в
Україні, і в Сербії.
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творчих зацікавлень Г. є сербська народна поезія, її переклади
українською мовою. Після закінчення аспірантури 1961 виконував обов’язки наукового співробітника у відділі славістики, підготував до друку праці у царині
слов’янської фольклористики,
зокрема українського і сербського фольклору, керував фольклорною експедицією студентів
КНУ імені Тараса Шевченка та
Київської консерваторії імені
П. І. Чайковського на Закарпаття. Проте плідна фольклористична діяльність переривається
1966 після звільнення Г. з роботи
в Академії наук як «неблагонадійного». З 1967 до 1988 – співробітник видавництва «Радянська
школа» (нині «Освіта»). Творчим
піднесенням знаменується період
з 1988 до 1993, на який припала
його діяльність як члена Національної спілки журналістів України. Після 1993 Г. присвятив себе
роботі на педагогічній ниві, працював викладачем української
знавства
мови кафедри україно
Київського військового інституту управління та зв’язку (читав
курс з української і світової культури), у цей час у співавторстві
з’явилися друком численні навчальні посібники і методичні
рекомендації («Українське ділове
мовлення» (1997) та «Російськоукраїнський словник військово-технічних термінів» (1994)
(для курсантів). З 1998 – доцент,
а згодом професор кафедри
слов’янської філології Київського міжнародного університету.
Серед фольклористичних зацікавлень Г. українсько-сербські та
українсько-хорватські культурні
взаємини, український фольк
лор, етнографія. Автор близько
150 наукових праць, серед яких
ґрунтовні фольклористичні розвідки: «Сербсько-хорватська
народна пісня на Україні» (монографія, 1966); «Сербсько-хорватські народні пісні» (антологія, 1970), «Народні пісні з-над
Дністра» в записах Євгенії Ярошинської (збірка). Автор укра70

Праці: Сербсько-хорватська народна пісня на Україні. Київ, 1966;
Сербсько-хорватські народні пісні
(антологія) / упоряд. текстів, розвідки до розділів та прим. М. Гуця. Київ,
1970; «Народні пісні з‑над Дністра»
в записах Євгенії Ярошинської /
упоряд. текстів, вступ. ст. і прим.
М. В. Гуця. Київ, 1972; Леся Українка. Життя і творчість у документах,
фотографіях, ілюстраціях: Альбом
(у співавтор. з Н. Л. Россошинською.
Київ, 1979, 1986); Народна поезія
сербів і хорватів в українських перекладах. Зборник Матице српске
за славистику, Нови Сад, 1976.
№ 10. С. 185–212; З народного напившись джерела... (Максим Рильський і сербсько-хорватська пісня):
До ІХ Міжнародного з’їзду славістів.
Українська мова і література в школі. Київ, 1983. № 8. С. 3–9; Іван Франко і Вук Караджич. Українська мова
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Максима Рильського (на матеріалі
перекладів сербських народних пісень). Слов’янський світ. Київ, 2011.
Вип. 9. С. 44–77; Српска народна песма у Украјини. Београд, 2017. 329 с.
Літ.: Ukrajinska studija o narodnoj
poezii Srba і Hrvata / М. В. Гуць. Сербсько-хорватська народна пісня на
Україні. Київ, 1966 / Republika, Zagreb,
1967. № 1. S. 48–54; Степанишин Борис. Щоб серце билося з колишніми
серцями. Жовтень. Львів, 1967. № 2.
С. 153–154; Ющук І. Вона облетіла
світ. Всесвіт. Київ, 1967. № 8. С. 133–
134; Суботин Стојан. М. В. Гуць.
Сербсько-хорватська народна пісня
на Україні. Прилози за књижевност,
језик, историју и фолклор. Београд,
1967. Књ. 33. С. 294–297; Мушинка
Микола. 273 свідчення про українсько-югославську дружбу. Швет-

лосц. Нови Сад, 1968. № 1. С. 45–47;
Kszysztof Wrocławski. М. В. Гуць.
Сербсько-хорватська народна пісня
на Україні. Slavia orientalis. Warszawa,
1968. № 1. С. 112–114; Чорнопиский
Михайло. Пісні побратимів. Дніпро.
Київ, 1968. № 12. С. 152–153 та ін.;
Гуць Михаил Васильевич. Славяноведение в СССР: Изучение южных и
западных славян: Библиографический
словарь. Киев, 1993; Пазяк Н. Ужинок
народознавця на ниві україністики і
славістики: до 70‑річчя від дня народження М. Гуця. НТЕ. Київ, 2000.
№ 5–6. С. 25–27; Пазяк Н. Серце, відкрите людям. Дивослово. Київ, 2001.
№ 5. С. 32–35; Айдачич Д. Михайло
Гуць. До 50‑річчя наукової діяльності. Cлов’янський світ. Київ, 2011. № 9.
С. 125–137.
Мирослава Карацуба
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і література в школі. Київ, 1986. Велетень слов’янської фольклористики
(до 200‑річчя з дня народження Вука
Караджича). НТЕ. Київ, 1987. № 6.
С. 31–38; Світоч слов’янської культури (Про Вука Караджича): До Х Міжнародного з’їзду славістів. Українська мова і література в школі. Київ,
1988. № 9. С. 3–7; Пісенний пам’ятник
героїзму південних слов’ян (До
600‑річчя Косівської битви). НТЕ.
Київ, 2006. № 6. С. 61–68; Сербский
народный эпос в украинских переводах. Преводна књижевност: Зборник радова ХХІІІ–ХХVI београдских
преводилачких сусрета 1997–2001.
Београд, 2002. С. 321–323; Перші
українські переклади сербських народних пісень. Українсько-сербський
збірник «Украс». Київ, 2006. Вип. 1.
С. 137–159; Багата мовна палітра
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наукової праці – колективної
монографії «Українська література в загальнослов’янському і
світовому літературному контексті». Він був співавтором розділів «З кінця ХVІІ до середини
ХІХ ст.» – ч. І – «Українська література від найдавніших часів
до середини ХІХ ст. у її зв’язках
з слов’янськими літературами»
(разом із Г. Вервесом, В. Климчуком, М. Мольнаром, М. Неврлі,
В. Шевчуком), «У зв’язках з сербською та хорватською літературами 60–90‑х рр. ХІХ ст.» – ч. ІІ
«Українська література і зарубіжне слов’янське письменство
другої половини ХІХ ст.» (у спів
авторстві із П. Рудяковим) та
розділу
«Українсько-югославські літературні взаємини кінця ХІХ – початку ХХ ст.» – ч. ІІІ
«Українська література в контексті зарубіжного слов’янського
письменства кінця ХІХ – початку
ХХ ст.» (у співавторстві з Л. Канцедал та П. Рудяковим).
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ҐОЛЬБЕРҐ
Марк Якович
(12.09.1922, м. Харків – 17.02.2007,
м. Дрогобич Львівської обл.) –
доктор філологічних наук, професор кафедри світової літератури Дрогобицького педагогічного
університету, літературознавець,
фольклорист, славіст (основне
коло зацікавлень – балканістика), компаративіст. Брав участь
у військових діях. У 1947 закінчив Харківський університет, до
Дрогобича приїхав на роботу в
1952, майже 55 років був у професорсько-викладацькому складі Дрогобицького педагогічного
університету. Непересічна постать вченого увійшла до історії
університету та міста. Ґ. – автор
понад 300 наукових праць, декількох монографій, активний
учасник славістичних форумів,
конференцій, колоквіумів. Визначну увагу у своєму доробкові
приділяв творчості І. Франка,
його вважають одним з найавторитетніших
франкознавців.
Показовою ознакою творчого
методу Ґ. став компаративістичний підхід до розгляду проблем
славістики. У фокусі уваги дослідника перебували актуальні
питання українського літературознавства і фольклористики,
які він висвітлював крізь призму
відповідних явищ в ін. літературах світу, зокрема слов’янських.
Важлива царина його досліджень – міжслов’янські літературні і фольклорні взаємини.
Серед найбільш показових компаративістичних наукових праць
дослідника: «До історії українсько-сербських літературних вза-

ємин» (1963), «Міжслов’янські
зв’язки як предмет вивчення»
(1968), «Відображення визвольної боротьби південних слов’ян
у творчості Ю. Федьковича»
(1971), «Іван Вазов: життя і творчість» (1976) та «Іван Франко та
українсько-сербські культурні
зв’язки» (1991). Останні дві праці – масштабні монографічні дослідження. У першій з них знач
не місце відведено темі українсько-болгарських літературних
і фольклорних взаємин, історії
вивчення спадщини Івана Вазова в Україні та питанню особ
ливостей української рецепції
його творів. У другій об’єктом
зацікавлень стали важливі проб
леми, пов’язані із осмисленням
внеску визначного українського
письменника у зміцнення українсько-сербських
культурних
взаємин. Розвідка має комплекс
ний характер; творчість І. Франка розглянуто у руслі загальних
тенденцій розвитку зв’язків між
українським та сербським народами. Окремі фрагменти праці
присвячені славістичній концепції письменника, перекладам
І. Франка з сербської художньої
прози та сербської народної поезії, І. Франку як дослідникові
фольклору сербів. Автор монографії проаналізував також погляди письменника на історію
сербського народу та його літератури, відстежив його зв’язки
із представниками сербської інтелігенції. Монографія відзначається надзвичайним багатством
дослідницького матеріалу, сучасною методикою дослідження,
що ставить її у ряд найвагоміших
досягнень української славістичної компаративістики. Ґ. – один із
активних учасників Міжнародної конференції «Іван Франко та
сербська література» у м. Новий
Сад (Сербія). Наукові праці дослідника добре відомі в Сербії і
завдяки його публікаціям у поважних сербських і українських
наукових виданнях. Визначна
віха творчості дослідника –
участь у підготовці ґрунтовної
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Праці: Південні слов’яни в особистій бібліотеці І. Я. Франка. Радянське літературознавство. Київ,
1960. № 2. С. 120–126; Проблемы
народнопесенной стилистики в работах А. А. Потебни. Русский фольклор. VIII. Народная поэзия славян.
Москва, 1963. С. 336–356; Труды Караджича в оценке деятелей русской
культуры І пол. ХІХ в. Београд, 1964.
С. 191–206; Іван Франко та українсько-сербські культурні зв’язки.
Львів, 1991. С. 48; Переклади і переспіви Павла Грабовського з сербської
поезії. Slavica Tarnopolensia. Тернопіль, 1995. Вип. 2. С. 87–104; Контекст
и проблема единства филологии.
Язык. Культура. Взаимопонимание.
Материалы Международной конференции. Львов, 1997. С. 444–451; Поема Лесі Українки «Віла-посестра»
і питання українсько-сербських літературних і фольклорних взаємин.
Дрогобич, 2001. 46 с.; Інтерпретаційний потенціал як герменевтична
проблема. Герменевтика тексту:
Між істиною і методом. Львів, 2002.
Літ.: Синяк Д. Марку Гольбергу –
75. Галицька зоря. 1997, 17 вересня.
С. 4; Марк Якович Гольберг: Бібліографічний покажчик до 70‑річчя від
дня народження / голов. ред. редкол.
Т. Біленко та ін. Дрогобич, 2002.
328 с.; Збірник на пошану професора Марка Ґольберга : До 50‑річчя
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наукової діяльності та 80‑річчя від
дня народження / голов. ред. редкол.
Т. Біленко [та ін.]; Дрогобицький
державний педагогічний університет ім. Івана Франка. Дрогобич, 2002.
328 с.; Енергія думки (до 80‑річчя
професора Марка Гольберга). Проблеми слов’янознавства. Львів, 2001.
Вип. 52. С. 233–234; Збірник на пошану професора Марка Гольберга (до
50‑річчя наук. діяльності та 80‑річчя від дня народження). Дрогобич,
2002. 450 с.
Мирослава Карацуба

на угорські пісні пастухів, пояснивши це їх контактами з українським населенням. Він зазначив,
що у фольклорі слов’ян діють
угорські історичні герої – король
Матяш Корвін, Янош Гуняді, Мігай Сіладі та ін. Ґ. виявив глибоке
знання закарпатського фольклору, аналізуючи народні казки
про короля Матяша і Поган-дівча. Ґ. згадав також наративи
українців-русинів про Ференца
Ракоці ІІ, імператора Йосифа ІІ,
закарпатські, буковинські та галицькі народні пісні і прислів’я
про Лайоша Кошута тощо. Аналізуючи
угорсько-слов’янські
контакти в матеріальній та духовній культурі, Ґ. дійшов висновку, що слов’янські елементи
в народній літературі угорців є
статичними, пов’язаними з географічними й історичними особливостями краю, натомість
угорські елементи у слов’ян – динамічними, дотичними до людини та суспільства.
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ҐУНДА (GUNDA)
Бела (Béla)
(25.12.1911, c. Темешфювеш –
30.07.1994, м. Дебрецен, Угорщина) – угорський етнолог. Закінчив Будапештський університет
імені Л. Етвеша. Був викладачем на кафедрі етнографії університету ім. Петера Пазманя
(1934–1939), науковим співробітником Етнографічного музею
(1939–1943), викладав на кафедрі
етнографії Клужського університету (1943–1948), з 1949 працював викладачем, а далі завідувачем кафедри етнографії Дебреценського університету імені
Лайоша Кошута. У 1951–1954 –
декан історико-філософського
факультету університету. Кандидат (1952), доктор історичних
наук (1961). У 1965 очолював
Групу етнографічних досліджень
Угорської АН, створену при кафедрі етнографії університету.
Був головним редактором журналу «Ethnographia» (1940–1944).

згодом
Член-кореспондент,
академік (1991) Угорської АН,
ініціатор багатьох етнологічних серій та починань. Сотні
праць Ґ. з 1930‑х друкувалися в
словацьких, румунських, польських, хорватських, радянських,
німецьких,
американських,
англійських та ін. часописах.
1978 Ґ. нагороджений премією
Гердера, 1988 премією Пітре, він
був почесним членом багатьох
міжнародних товариств та академій. У 1983 засновано премію
ім. Бели Ґунди. Окрім угорської,
Ґ. збирав і вивчав етнологію ін.
країн, він розробляв напрям порівняльних етнологічних досліджень Центральної та Східної
Європи. Ґ. провів кілька експедицій на тогочасне Закарпаття,
зібраний тут матеріал опублікував у книзі «Жінка, що обертає
решето» (1989). Окрім матеріальної культури, Ґ. цікавився
також угорсько-слов’янськими
зв’язками у фольклорі та етнографії. Йому належить праця
«Угорсько-слов’янські етнографічні зв’язки», уміщена в збірнику «Угорщина і слов’яни» за 1942,
присвяченому
літературним,
мовним, історичним, культурним
взаєминам угорців і слов’ян, питанням впливу угорської фольклорної традиції на слов’янську.
Ґ. услід за Бартоком підтвердив
вплив нових угорських пісень на
словацькі й українські та, своєю
чергою, українських коломийок

Праці: Néprajzi gyűjtőúton. Debrecen, 1956. 172 р.; A gyűjtögető gazdálkodás. Az elvetett magtól a kenyérig. Budapest, 1939. 65 р.; Hagyomány
és európaiság. Budapest, 1994. 67 р.;
Ethnographica Carpahica. Budapest,
1966. 417 р.; A rostaforgató asszony.
Budapest, 1989. 309 p.; Magyar-szláv
néprajzi kapcsolatok. A magyarság és a
szlávok. Budapest, 2000. P. 165–185.
Літ.: Gunda Béla. Magyar Néprajzi
Lexikon. 1979. К. II. F–Ka. Budapest,
1979. Р. 326–327; Lukács L. Gunda Béla.
Ethnographia. 1995. 106. Р. 1025–1052.
Леся Мушкетик
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впливом східної музичної традиції. Окрім того, на думку науковця, народна пісня східних
слов’ян не позбавлена впливу
церковної музики, що однак суперечить усталеним сучасним
поглядам на цю проблему.

ДАШКЕВИЧ
Микола Павлович
(16.08.1852, с. Бежев Житомирського пов. Волинської губ., нині
Черняхівського р-ну, Житомирської обл.) – 2.2.1908, м. Київ) –
літературознавець,
історик,
фольклорист. Народився в сім’ї
священика. 1868 закінчив гімназію у Житомирі, 1868–1872
навчався на історико-філологічному факультеті Київського університету, 1873–1876 – стипендіат університету для підготовки
до професорського звання. 1877
захистив магістерську дисертацію, доцент, 1884–1890 – екстраординарний професор на кафед
рі історії західноєвропейської
літератури. 1890 Д. радою Київського університету було присуджено ступінь доктора honoris
causa. Ординарний професор
(1890–1908), заслужений професор (1909) Київського університету. Член-кореспондент (1902),
з 1907 дійсний член Імператорської Академії наук. Очолював
товариство Нестора-літописця
в Києві. Як фольклорист-славіст
вивчав російський билинний
епос, українські думи, фольклор
Польщі та південних слов’ян, а
також займався славістикою в
цілому. У своїх роботах використовував порівняльно-історичний
метод дослідження, був представником культурно-історичної
школи. У працях, присвячених
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ДАНКЕРТ (DANCKERT)
Вернер (Werner)
(22.06.1900, м. Ерфурт, герцогство
Саксен-Ваймар-Ейзенахське – 05.03.1970, м. Крефельд,
НДР) – німецький фольклорист,
музикант. Здобув музикознавчу
освіту, 1923 захистив дисертацію в університеті м. Ерлангені,
габілітацію отримав в університеті м. Єна. З 1937 член націонал-
соціалістичної робітничої партії
Німеччини. Викладав музику
в престижному університеті
м. Ваймар. Досліджував етномузикологічні проблеми, зокрема
й на догоду тогочасному пануючому режимові. У часи Другої
світової війни очолював кафедру
в університеті м. Грац, викладав
в університеті Берліна. Після
війни не повернувся до викладацької роботи, однак продов
жував вивчати народну музику.
Внесок Д. у поширення української народної пісні пов’язаний
із виданням у 1938 ґрунтовної
праці «Європейські народні пісні», у якій окремими розділами
була описана музична та пісенна
культура східних слов’ян: українців, росіян, білорусів. У дослідженні, яке перевидавали
і в повоєнний період, Д. наголосив на вродженому музичному
обдаруванні східнослов’янських
народів, звернув увагу на українську пісню як на самобутнє явище, яке не слід розглядати поза
слов’янським та загальноєвропейським контекстом. Усе ж Д. не
зміг уникнути дещо сумнівних
формулювань та висновків. Він
зазначив, що мелодії українських
дум розвивалися під відчутним

Праці: Das europäische Volkslied.
Berlin, 1938; Das Volkslied im Abendland. Bern, München, 1960; Symbol,
Metapher und Allegorie im Lied der
Völker, vier Bände, aus dem Nachlass.
Hrg. von Hannelore Vogel. Bonn, Bad
Godesberg, 1976–1978.
Літ.: Нудьга Г. Мовою Гете і Гайне.
Нудьга Г. Українська дума і пісня в
світі. Львів, 1998. Кн. 2. С. 5–95.
Лідія Гайдученко

вивченню епічної традиції, обстоював гіпотезу про походження билин із півдня Київської
Русі, вважав билини київського
циклу частиною української національної епічної традиції, її
початковим етапом. За гіпотезою Д., у XVІІ ст. відбулася поступова трансформація билин у
думи. У роботах «Экскурсы в область русского народного эпоса»
(1895), «Рыцарство на Руси – в
жизни и поэзии» (1901) обстоював українське генетичне коріння билин, на діахронічному
й синхронічному рівні здійснив
аналіз билин із ін. фольклорними жанрами на широкому героїко-епічному світовому матеріалі,
а також прослідкував вплив західноєвропейських лицарських
поем на билини та думи. У розвідці «Несколько следов общения южной Руси с югославянами
в литовский период ее истории,
между прочим – в думах» провів зіставний аналіз українських
дум із сербським і болгарським
епосом, визначив спільні для них
мотиви туги й заклику до боротьби. У колі наукових зацікавлень Д. були питання походження тваринного епосу, який він
аналізував у світовому контексті
й на широкому теоретичному
матеріалі.
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Праці: К вопросу о происхождении русских былин. Былины об Алеше Поповиче и о том, как перевелись
богатыри на святой Руси. Чтения в
Историческом Обществе Несторалетописца. Киев, 1883. 3. С. 155–181;
Вопрос о происхождении и развитии эпоса о животных по исследованиям последнего тридцатилетия.
Киев, 1904. 52 с.; Несколько следов
общения южной Руси с югославянами в литовский период ее истории,
между прочим – в думах. Сборник
статей в честь профессора Т. Флоринского. Киев, 1904. С. 119–137.
Літ.: Сперанский М. Н. Николай
Павлович Дашкевич: Некролог. Известия Отдела русского язіка и словесности Императорской Академии
наук, 1908. Т. 13. Кн. 2. С. 265–289;
Шахматов А. А. Николай Павлович
Дашкевич (1852–1908): Некролог.
Известия Императорской Академии
наук, 1908. 6 серия. № 11. С. 939–941;
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Марченко Н. Микола Павлович
Дашкевич: визнаний і незнаний діяч
української науки. Українська біографістика. 2010. Вип. 6. С. 81–102.
Чуткий А. Микола Дашкевич (1852–
1908). Київ, 2008. 526 с. Кравцова Г. Б. Дашкевич Микола Павлович.
Українська фольклористична енциклопедія / керівник проекту, науковий ред., упорядник Василь Сокіл.
Львів, 2018. С. 199–200.
Олена Чебанюк

łystok, 1964. 248 s.; Obrzędy weśelne
w Niemowiczach. Rocznik Wołyński.
Równe, 1939. T. VII. S. 280–311; Pieśni żniwarskie z powiatu wysoko-mazowieckiego. Lodź, 1934; Zwyczaje
rodzinne w pow. Wysoko-Mazowieckim, Warszawa, 1935. 191 s.; Zwyczaje
ludowe na Podlasiu nadnarwiańskiem.
Białystok, 1936; Весільні обряди в
Немовичах (Сарненський повіт).
Запис Станіслава Двораковського
(30-ті роки ХХ ст.). Доленга-Ходаковський З., Чубинський П., Кравченко В., Двораковський С. Весільні
обряди Рівненщини. Фольклорно-етнографічні записи ХІХ – поч. ХХ ст.
Рівне, 2004. С. 99–126.
Літ.: Czajkowska J. Stanisław Dworakowski – etnograf. Łomża, 2003.
107 s.; Engelking A. Stanisław Dworakowski (1907–1976). Etnografowie i
ludoznawcy polscy: Sylwetki, szkice biograficzne. Wrocław–Kraków, 2007. T. II.
S. 65–69; Доленга-Ходаковський З.,
Чубинський П., Кравченко В., Двораковський С. Весільні обряди Рівненщини. Фольклорно-етнографічні
записи ХІХ–поч. ХХ ст., Рівне, 2004.
140 c.; Головатюк В. Д. Український
фольклор в етнографічному доробку польського вченого Станіслава
Двораковського. МУЕ. Київ, 2017.
№ 16 (19). С. 96–100.
Валентина Головатюк
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ДВОРАКОВСЬКИЙ
(DWORAKOWSKI)
Станіслав (Stanisław)
(01.12.1907, c. Двораки Високомазовецького повіту – 17.11.1976,
м. Варшава, Польща) – польський
етнограф, представник варшавського наукового осередку, дослідник мазовецько-підляського
помежів’я. Початкову освіту здобув приватними уроками, 1919
вступив до гімназії ім. П. Скарги
(м. Ломжа). З 1927 працював учителем у сільськогосподарській
школі. Навчався на гуманітарному відділі Вільного університету
у Варшаві (1930), студіював полоністику, захоплювався етнологією. Був учнем С. Понятовського. З 1932 розпочав активну дослідницьку діяльність на теренах
східного Мазовша, Підляшшя,
Полісся і Волині. З 1935 – молодший асистент, 1937 – старший
асистент відділу етнології Інституту антропологічних і етнологічних досліджень (Варшава).
1944 перебував у німецькому
полоні та був вивезений у Німеччину, 1945 повернувся в Польщу.
1945–1946 – працював старшим
асистентом на кафедрі етнології Варшавського університету.
Співпрацював з Польським народознавчим товариством та
Білостоцьким науковим товариством. Перша публікація Д. «Pieśni żniwarskie z powiatu Wysoko-Mazowieckiego» (1934) містила
53 пісенних тексти з мелодіями.
За матеріалами власних польових досліджень було підготовлено і опубліковано дипломну
роботу Д. «Zwyczaje rodzinne
w pow. Wysokо-Mazowieckim»

(1935), куди увійшли записи від
73 респондентів. Найбільшу групу склали весільні тексти (77, зокрема 70 мелодій). Окрім того,
дослідник визначив спільні риси
у родинних звичаях українців,
білорусів та поляків, що проживали у перехідній смузі між
Мазовшем і Підляшшям. Великоднім звичаям присвячено розвідку «Zwyczaje ludowe na Podlasiu nadnarwiańskiem» (1936).
1935 Д. взяв участь в етносоціологічній експедиції на Полісся,
якою керував Ю. Обрембський,
самостійно проводив також дослідження в Лунинецькому, Столінському і Сарненському пов.
Низка праць, зокрема «Zwyczaje
weselne na Polesiu», «Wielka rodzina patriarchalna i ród na Polesiu»,
«Życie przedmalżeńskie i rodzinne Poleszuków łuninieckich» та
рукописні збірки були знищені під час Другої світової війни
1939 у Варшаві. Зберігся лише
нарис «Obrzędy weśelne w Niemowiczach» опублікований у виданні «Rocznik Wołyński» (1939).
У праці докладно представлено
локальний варіант весільної драми з с. Немовичі Сарницького
повіту на Рівненщині, подано
структуру весільної обрядовості,
акцентовано на її термінології,
атрибутиці, складі чинів та проілюстровано весільними текстами. Публікація була перекладена
українською мовою і перевидана у збірнику «Весільні обряди Рівненщини. Фольклорноетнографічні записи ХІХ – поч.
ХХ ст.» (Рівне, 2004). Цінною для
дослідження
етнокультурних
контактів та компаративних славістичних студій є монографія Д.
«Kultura społeczna ludu wiejskiego
na Mazowszu nad Narwią» (1964).
В основу праці покладено польові матеріали, зібрані 1934–1937
та у 1960-х на теренах Мазовша
і Підляшшя. У центрі уваги дослідника – народна календарно-обрядова культура поляків,
українців та білорусів.

Праці: Kultura społeczna ludu wiejskiego na Mazowszu nad Narwią. Bia-

ДЕЙ
Олексій Іванович
(псевдоніми
і
криптоніми:
О. І. Синявець, О. Д.; 30.03.1921.
с. Синявка, тепер Менського р-ну
Чернігівської обл. – 06.08.1986,
м. Київ) – видатний фольклорист, літературознавець (франкознавець,
шевченкознавець),
журналіст, книгознавець. Доктор
філологічних наук (1960), професор (1965). Д. – учений європейського і світового рівня. Закінчив
Синявську неповну школу. 1935,
1938 – середню школу в м. Мені.
Із 1938 до 1941 – студент українського відділу філології факультету КДУ, з вересня 1941 до вересня 1942 закінчив КДУ (Укр.
об’єднаний державний університет у Кзил-Орді, Казахстан). Закінчив 1943 Рязанське артилерійське училище. З осені 1943 як
офіцер-артилерист перебував у
діючій армії на 1-му українському фронті як командир роти
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«Іван Франко і народна творчість» (1955), «Словник українських псевдонімів та криптонімів ХVІ–ХХ ст.» (1969), «Сторінки з історії української фольклористики» (1975), «Народнопісенні жанри» (1977, вип. 1; 1983,
вип. 2), «Поетика української народної пісні» (1978), «Спілкування митців з народною поезією»
(1981), «Іван Франко: Життя і діяльність» (1981), «Українська народна балада» (1986), «На крилах
народної пісні» (1986, у співавторстві). Упорядник, співупорядник збірок фольклору: «Ігри та
пісні: Весняно-літня поезія трудового року» (1963), «Колядки та
щедрівки: Зимова обрядова поезія трудового року» (1965), «Народні пісні в записах Івана Франка» (1966), «Жартівливі пісні: Родинно-побутові» (1967), «Танцювальні пісні» (1970), «Співанкихроніки» (1972), «Українські народні пісні в записах Зоріана Доленги-Ходаковського»
(1974),
«Наймитські та заробітчанські
пісні» (1975), «Чумацькі пісні»
(1976), «Народні пісні в записах
Марка Вовчка» (1979), «Дерев’яне
чудо: Народні казки» (1981),
«Думи:
історико-героїчний
цикл» (1982), «Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса
Марковича» (1983), «Легенди та
перекази» (1985), «Народні пісні
в записах І. Нечуя-Левицького»
(1985), «Народні пісні в записах
М. Гоголя» (1985), «Пісні кохання» (1986), «Балади: кохання та
дошлюбні взаємини» (1987), «Балади: родинно-побутові стосунки» (1988) та ін. В українській
фольклористиці другої половини
ХХ ст. постать Д. найповажніша.
Він зробив найбільший внесок в
історію фольклористики, теорію
фольклору, едиційну практику.
Д. був чудовим організатором
наукових досліджень, експедицій
по Україні, збирачем фольклору:
в АНФРФ ІМФЕ зберігаються сотні його записів. Глибоко знав архіви, опублікував багато нових
матеріалів з архівних фондів. Д. –
учасник багатьох міжнародних

з’їздів славістів, престижних
міжнародних симпозіумів і конференцій. Науковий керівник
майже трьох десятків аспірантів,
консультант докторантів. Д.
створив наукову школу, з-поміж
його учнів – відомі вчені В. Качкан, І. Хланта, П. Будівський,
М. Бочко, М. Дмитренко. Т. Шевчук та ін. Майже п’ятдесят разів
був офіційним опонентом під час
захисту докторських і кандидатських дисертацій (зокрема таких
учених, як М. Нечиталюк, В. Бойко, М. Мороз, В. Юзвенко,
М. Грицай, М. Пазяк, Ю. Туряниця, Ю. Івакін, Л. Махновець,
Б. Кирдан, П. Федченко, К. Кабашніков, Г. Барташевич, О. Гончар та ін.). Науковий керівник
НДР, науковий редактор і рецензент багатьох монографій, підручників, посібників, збірок, антологій. Член вченої і спеціалізованої вченої ради ІМФЕ, КДУ. Д.
здійснив видатний внесок у
франкознавство:
опублікував
монографії «Іван Франко – дослідник народнопоетичної творчості» (1953), «Іван Франко і усна
народна творчість (1955), «Спілкування митців з народною поезією: Іван Франко та його оточення» (1981), «Іван Франко:
Життя і діяльність» (1981), упорядкував «Народні пісні в записах Івана Франка» (1981). Д. взяв
активну участь у підготовці та
виданні художніх творів і праць
І. Франка у 50 томах, Лесі Українки у 12 томах, М. Рильського
у 20 томах, «Української літературної енциклопедії» у 5 томах,
опублікуванні серії «Народна
творчість» у видавництві «Дніпро» у 15 томах, автор розділів і
статей в «Історії УРСР», «УРЕ»
та ін. Д. активно пропагував
український фольклор у періодиці, на радіо, у спеціальній програмі про українські народні пісні «Слово – пісня» на ТБ (1980–
1986 вийшло 22 передачі). Як авторитетний учений в останні
роки життя виступив із актуальними доповідями: «Фольклорна
спадщина та її значення для су-
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протитанкового дивізіону і командир роти і батареї 25-ї окремої гаубичної червонопрапорної артилерійської Львівської
бригади. Після демобілізації,
з вересня 1946 працював молодшим науковим співробітником
Львівського
відділу
ІМФЕ
АН УРСР, 1949–1951 – завідувач
відділу фольклору Етнографічного музею, 1951 – завідувач відділу фольклору й етнографії Інституту суспільних наук, у 1951–
1953 – директор Українського
державного музею етнографії та
художніх промислів АН УРСР,
1953–1962 – старший науковий
співробітник Інституту суспільних наук АН УРСР, з липня 1962
до 06.08.1986 – завідувач відділу
фольклористики ІМФЕ АН
УРСР. Захистив кандидатську
дисертацію «Значення народної
творчості у формуванні критичного реалізму І. Я. Франка»
(1950), докторську дисертацію
«Українська революційно-демократична журналістика» (1960).
У 1960–1970‑х – головний редактор журналу «НТЕ» впродовж
десяти років, з 1964 очолював редакційну колегію видання «Українська народна творчість» у
50 томах (розширив намір ініціаторів видавати серію в 30-ти томах). Автор понад 400 наукових
праць у галузях фольклористики, літературознавства, історії
журналістики, книгодрукування,
пресознавства, майже 50 окремих книжкових видань (монографій, підручників, посібників,
збірок). За бойові заслуги в Другій світовій війні, досягнення в
науковій та громадській, культурно-освітній діяльності відзначений урядовими нагородами: орденами Червоної Зірки
(1945), Вітчизняної війни ІІ ступеня, медаллю «За звільнення
Праги», «За перемогу над Німеччиною», Почесною грамотою
Президії Верховної Ради УРСР
(1982), нагороджений срібною
медаллю ВДНГ СРСР (1975), лауреат премії ім. І. Я. Франка
АН УРСР (1983). Автор праць
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аспектах першопрохідцем, відкривачем нового, ученим-фундаменталістом, чиї творчі задуми
втілюються й нині. Наукові праці
Д. перекладені багатьма мовами:
польською, болгарською, білоруською, російською та ін.
4 серпня 1986 у відділі фольклористики ІМФЕ Д. на титулі свого
нового видання монографії
«Українська народна балада» залишив незабутні автографи своїм колегам, молодим ученим; через два дні, 6 серпня, вченого не
стало.

Праці: Іван Франко і усна народна
творчість (1955); Книга і друкарство
на Україні (у співавторстві, 1965);
Українська революційно-демократична журналістика» (1969); Проспект п’ятдесятитомного видання
українського фольклору. НТЕ. 1970.
№ 4. С. 49–55; Весілля, записане 1845
року батьком Івана Нечуя-Левицького. НТЕ. 1972. № 2. С. 85–99; Автограф «Слов’янських пісень» Доленги-Ходаковського – знайдено. НТЕ.
1973. № 1. С. 91–94; Перші книги багатотомної серії «Білоруська народна творчість». Там само. С. 100–102
(псевдонім О. І. Синявець); Поезія
Максима Рильського і народна пісня. НТЕ. 1974. № 2. С. 5–21; Сторінки
з історії української фольклористики. Київ, 1975; Народнопісенні жанри. Київ, 1977. Вип. 1 ; 1983. Вип. 2;
Поетика української народної пісні.
Київ, 1978; Спілкування митців з народною поезією: Іван Франко та його
оточення. Київ, 1981; Іван Франко:
Життя і діяльність. Київ, 1981; Історія української дожовтневої журналістики (у співавторстві, 1983);
Українська народна балада : монографія. Київ, 1986; На крилах народної пісні (співавтор М. Дмитренко).
Київ, 1986. 48 с. [видано через кілька
місяців по смерті Д.].
Літ.: Дей Олексій Іванович [Некролог]. НТЕ. 1986. № 5. С. 94; Олексій Іванович Дей: Бібліографічний
покажчик праць (1947–1988) / упоряд. М. Дмитренко. Київ, 1990; Березовський І. Дей Олексій Іванович.
УЛЕ. Київ, 1990. Т. 2. С. 25; Дмитренко М. К. Дей Олексій Іванович.
ЕСУ. Київ, 2007. Т. 7. С. 294–295; Будівський П. Незабутні зустрічі (До
80-річчя від дня народження видатного українського вченого Олексія Дея). Бахмутський шлях. 2002.
№ 1–2. С. 147–153; Нечепа В. Рід
козацький величавий. Київ, 2011.

С. 378–380; Дмитренко М. Дей Олексій Іванович. УМЕ. Т. 1. С. 586–587.
Микола Дмитренко

ДЕРЖАВІН
Микола Севастянович
(15.12.1877, с. Преслав Бердянського повіту Таврійської губ., тепер Запорізька обл. – 26.02.1953,
м. Ленінград, СРСР, нині СанктПетербург, РФ) – літературо
знавець, історик, фольклорист.
Закінчив Сімферопольську гімназію. Навчався (1897–1900) в
Ніжинському історико-філологічному інституті. Академік АН
СРСР (з 1931). Почесний член
Болгарської АН (з 1946), doctor
honoris causa Софійського університету. Друкуватися почав з
1898. Наукова і педагогічна діяльність Д. пов’язана з Ленінградським університетом: 1922–
1925 був ректором, 1925–1953
очолював кафедру слов’янської
філології. У 1931–1934 – директор Інституту слов’янознавства
АН СРСР, 1947–1953 керував
ленінградською групою слов’я
но
знавства. Наукові інтереси
Д. – література, мова, історія,
етнографія, фольклор. Автор
науково-популярних статей та
книг про Пушкіна, Гончарова,
Герцена, Шевченка; підручників
і методичних посібників з російської мови. Найвизначніші праці
присвячені історії, літературі,
культурі болгарського народу.
Роботи «Происхождение русского народа» (1944)», «Славяне в
древности» (1946), «Христо Ботев, поэт-революционер» (1948)
відзначені Державною премією
(1948). Д. багато зробив для вивчення фольклору та етнографії
болгарської діаспори України.
Він провів певний час серед болгарського населення Таврійської
губ., а в роки навчання звернувся
до харківського славіста проф.
М. Дринова за порадою щодо
збирання і вивчення народнопоетичної творчості і побуту болгар. Дринов підтримав студента; з 1898 в наукових виданнях
з’являються студії Д. з болгар-
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часності» на Всесоюзній науковій конференції в Кишиневі
(1981), «Методологічна та джерелознавча база зводів фольклору
слов’янських народів» на ІХ Міжнародному з’їзді славістів (Київ,
1983), «Теоретичні та текстологічні принципи видання української народної пісенної творчості» (Рига, 1984). Чимало серед
своїх наукових праць Д. присвятив постаті та літературно-мистецькій спадщині Т. Шевченка,
опублікував ряд спеціальних статей, переважно пов’язаних з образом поета в усній народній
творчості або таких, що торкаються проблеми «фольклор і література»: «Записка О. І. Герцена, зв’язана з ім’ям Т. Г. Шевченка: Кара за правду про Шевченка» («Жовтень», 1961, № 2, с. 133–
136); «Шевченко на західно
українських землях» («Робітнича
газета», 1961, 21 травня); «Боротьба за Шевченка в Галичині»
(«Збірник праць одинадцятої наукової Шевченківської конференції», Київ, 1963, с. 96–109);
«Вступне слово до книги» («Легенди про Тараса», Київ, 1963,
с. 5–6); «Ще одна народна пісня,
використана Шевченком» («Радянське
літературознавство,
1971, № 3, с. 70–71); «Пісня для
Тараса Шевченка». (НТЕ, 1986,
№ 2, с. 57–59, йдеться про пісню
«Стоїть явір над водою», що її наспівала поетові дружина М. Максимовича Марія Василівна в березні 1858) та ін. У брошурі «На
крилах народної пісні» (1986)
розкрито вплив українських народних дум, балад, ліричних пісень на твори Т. Шевченка. Наголошено, що у творчості Кобзаря
відбулося повне становлення
жанру літературної балади; народнопісенні мотиви й образність не тяжіють над ним, а підпорядковуються його оригінальному розгортанню драматичних
і трагічних сюжетів. Еволюція
поета в жанрі балади йшла в напрямі від романтичної до реалістичної тональності (с. 16–17). Д.
був у фольклористиці в багатьох
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ДИКАРЕВ

ДИКАРЕВ
(ДИКАРІВ, ДИКАРЄВ)
Митрофан Олексійович
(12.06.1854, с. Борисівка Валуйського пов. Воронезької губ. Російскої імперії, тепер Бєлгородської обл. РФ – 26.11.1899, м. Катеринодар Російської імперії,
нині м. Краснодар, РФ) – український фольклорист і етнограф.
Закінчив Бірюченське духовне
училище. Навчався у Воронезькій духовній семінарії, звідки був
виключений за «неблагонадійність», що виявилася у триманні
«книг і брошур злочинного змісту», а насправді – україномовних
видань. Жив з випадкових заробітків селянською працею, а згодом – приватних уроків. З 1878
працював помічником волосного
писаря в с. Подгорне Воронезького пов., а втративши цю роботу, –
на дрібних посадах у страховому
товаристві та ін. установах. 1890
прийнятий на службу до Воронезького губернського правління, і як службовця Воронезького
статистичного комітету його відряджали в поїздки по губернії з
метою її вивчення. Одночасно,
збираючи статистичні відомості,
вивчав народний побут та духовну культуру переважно українського населення Валуйського
пов., залучивши до цього і місцевих мешканців, які стали його
кореспондентами. Свої знання й
наукову ерудицію здобув самоосвітою. 1893 переїхав на Кубань
(м. Катеринодар), де працював
в Обласному правлінні, водночас
виконуючи обов’язки в редакції
видання «Кубанские областные
ведомости». Продовжував підтримувати зв’язки зі своїми кореспондентами з Воронежчини,
які надсилали йому фольклорно-етнографічні матеріали. На
Кубані вивчав побут і фольклор
місцевого населення, здебільшого нащадків запорозьких козаків.
Його публікації звернули на себе
увагу відомих учених. З наукових
питань листувався з Ф. Вовком,
М. Грушевським, О. Кониським

та ін. З 1896 р. – дійсний член
НТШ. Першою помітною працею
Д. був «Очерк Воронежского мещанского говора, сравнительно
с украинско-русским наречием»
(«Воронежский
этнографический сборник. Издание Воронежского губернского статистического комитета», Вороніж, 1891),
цінність якого становила не так
спроба лінгвістичного аналізу,
як сам матеріал, фольклорні записи – прислів’я та приказки,
зафіксовані фонетичною транскрипцією: 500 українських текстів та близько 7000 російських.
Збираючи фольклорно-етногра
фічні матеріали, Д. прагнув не
просто зберегти зразки народної творчості, а й проникнути
через них у світ народної психології. Він фіксував народні
оповідання, чутки, поголоски,
що виникали в часи соціальнополітичних змін та лихоліття –
голоду, епідемій тощо («Толки
народа (в 1892 г.) о скорой кончине мира», ЭО, 1894. Т. 21. № 2;
«Толки народа. (Антихрист. –
Мышиный царь. – Гадюки)», ЭО,
1895, Т. 24. № 1; «Программа для
этнографического исследования
жизни в связи с голодом и холерой». Кубанский сборник, 1894.
Т. 3). У колі зацікавлень Д. були
народні свята Різдва, Великодня, Масляної, обряди й звичаї,
пов’язані з ними. Д. приділяв
увагу й жанрам народної прози.
У добірці «Чорноморські народні
казки й анекдоти» (ЕЗ, 1896. Т. 2)
уміщено його записи легенд і побутових казок. Неопублікованою
залишилася велика збірка казок
«З народних уст».
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ською тематикою. («Очерки быта
южнорусских болгар. І. Родинные и свадебные обычаи»; тут
опубліковано 72 народних переказів). У 1903 та 1910 Д. виїздив
у Болгарію в наукові відрядження, неодноразово бував у болгарських селах півдня України,
Приазов’я, Криму, Молдови, де
записав значну кількість фольклорних творів, інструментальних мелодій від болгарських переселенців. Застосовуючи метод
фонозапису, він зібрав унікальну
колекцію – близько 50 пісень,
24 з яких опублікував у праці
«Болгарские колонии в России
(Таврическая, Херсонская и Бессарабская губернии). Материалы по славянской этнографии».
Д. розглянув тут побут, народні звичаї й обряди, пов’язаний
з ними фольклор, особливості
говірок колоністів, опублікував
народнопоетичні твори різних
жанрів. Це найбільш фундаментальне дослідження культури
болгарського населення півдня
України, що дало поштовх розвиткові української болгаристики.

Праці: Очерки быта южнорусских
болгар. І. Родинные и свадебные
обычаи. ЭО. 1898. №3–4. С. 37–63;
Болгарские колонии в России (Таврическая, Херсонская и Бессарабская
губернии). Материалы по славянской этнографии. В 2 т. Т. 1. Сб.НУ,
1914. Кн. ХХІХ; Т. 2. Петроград, 1915.
Літ.: Николай Севастьянович Державин. Москва ; Ленинград, 1949.
Материалы к библиографии ученых
СССР. Серия литературы и языка. Вып. 1; Державин Н. К. Список
трудов академика Н. С. Державина
в области славяноведения. Краткие
сообщения Института славяноведения. Вып. 11. Москва, 1953; Андреев В. Д., Дмитриев П. А. Н. С. Державин – един от основоположниците
на съветското славянознание. Литературна мисъл. 1985. №5; Аксенова Е. П. Изгнанное из стен Академии. Державин и академическое славяноведение в 30 е годы. Советское
славяноведение. 1990. № 5. С. 69–81;
Горбань І. Фольклор і фольклористика болгар в Україні. Львів, 2004.
С. 121–124.
Тетяна Руда
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Праці: Толки народа в 1895 году.
ЭО, 1896. Т. 28. С. 144–146; О царских загадках. Там само, 1896. Т. 31,
№ 4. С. 1–64; Народня гутірка з приводу коронації 1896 р. ЕЗ, 1898. Т. 5.
С. 1–24; Апокрифы, собранные в Кубанской области. Юбилейный сборник в честь В. Ф. Миллера, изданный
его учениками и почитателями. Москва, 1900. С. 73–90; Програма для
збирання відомостей про громади
і збірки сільської молоді (вулицю,
вечерниці, досвідки і складки). Матеріяли до українсько-руської етно-
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льогії, 1900. Т. 3. С. 1–15; Народний
календар Валуйського повіту (Борисівської волості у Вороніжчині). Там
само,1905. Т. 6. С. 114–204.
Літ.: Кониський О. А. До життєпису М. О. Дикарева. ЛНВ. Т. 12.
Ч. 10; Курочкін О., Філіпова І. З народознавчої спадщини Митрофана
Дикарева. НТЕ, 2004. № 4. С. 43–45;
Старков В. А. «Золоті зерна наукового пізнання» (Епістолярна спадщина
Митрофана Дикарева). Пам’ять століть, 2000. № 1. С. 14–19; Франко І.
Передмова до зб. «Посмертні писаньня Митрофана Дикарева з поля
зору фольклору і мітольогії». Збірник
фільологічної секції Наукового товариства ім. Шевченка. Львів,1903. Т.6.
Галина Довженок

статті Л. Лаврова «Тубільні впливи на українців Північного Кавказу». На українському матеріалі
базуються розвідки М. Бондаря,
С. Жиганової, С. Рибко, М. Семенцова, Т. Рудиченко, В. Вороніна, І. Бабенка, М. Риблової,
що стосуються календарних та
родинних обрядів і звичаїв, світоглядних уявлень, міфології,
демонології. Про військову магію
та ритуал проводів на службу кубанських, донських і некрасовських козаків йдеться у статтях
М. Семенцова та С. Черніцина.
Глибокі дослідження меморатного пласту усної історії, категорій часу і простору в усній історії кубанських козаків здійснив
О. Матвєєв. Статті С. Черніцина, В. Колесникова, Л. Маленка,
Б. Фролова, А. Олійника, А. Ярового, Т. Власкіної, М. Риблової.
В. Кляус, К. Бєлецкої та ін., що
характеризують історію, етногенез, традиції, матеріальну й
духовну культуру, фольклор
і обрядовість різних козачих
груп, базуються як на архівних
документах, так і на сучасних
експедиційних записах. Характеристика кубанської музичної
традиції, її формування та особливостей функціонування різних жанрів, типології та архаїки
музичних форм, жанрової специфіки, поетики текстів висвітлена у статтях С. Жиганової та
Н. Супрун-Яремко. Музичному
фольклору донських українців,
його функціонуванню, способам
трансляції і трансмісії, жанровому складу, зокрема, псальмам
та духовним віршам, репертуару
сучасних виконавців присвячені
статті Т. Карташової та С. Рибко.
Практично кожна з них ілюстрована польовими записами авторів, зокрема, зразками календарних і весільних пісень, псальм
і голосінь. Релігійні уявлення
донців про роль милостині, традицію читання «Псалтиря» над
покійниками досліджує І. Кузнєцова. Цікаві й оригінальні студії
С. Хачатрян про сакральне значення предметів побуту (скрині,
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(тт. 1–18, 1995–2017) – науковий
збірник матеріалів щорічної науково-практичної конференції,
започаткованої 1995 кубанськими ученими з нагоди 140-річчя
з дня народження М. Дикаріва
(1855–1899) під назвою «Итоги
фольклорно-этнографических
исследований этнических культур Кубани (Дикаревские чтения)», яка об’єднала провідних
учених Півдня Росії, Північного
Кавказу та України – істориків,
археологів, етнографів, фольклористів, етномузикологів, крає
знавців, музеєзнавців. Відбувалася протягом 1995–2014 в різних
наукових центрах. Організатором конференції та упорядником
її матеріалів був етнограф і фольклорист із Краснодара М. Семенцов (1964–2016). Конференція
була своєрідною «візитною карткою» кубанської науки. З 2004
мала назву Північнокавказька,
2010 здобула статус Всеросійської. Матеріали доповідей, що
публікували під тією ж назвою
(тт. 1–18), стали важливим українознавчим джерелом. Тут є пуб
лікації та дослідження архівної
й наукової спадщини. українських діячів Кубані: М. Дикаріва,
В. Мови, С. Ерастова, О. Кошиця,
О. Півня та ін., статті з історії
фольклористики й етнографії, з
історичного краєзнавства Кубані
і Донщини. Оскільки тема кон-

ференції визначала її мету – підбиття підсумків фольклористичних, етнографічних, історикокраєзнавчих, етнолінгвістичних
експедицій за попередній рік, то
значна кількість статей ґрунтується на сучасних польових дослідженнях і висвітлює найважливіші сфери функціонування
традиційної культури різних етнічних груп Північного Кавказу,
насамперед козачих спільнот.
Одна з проблем – функціонування усної традиції українського населення Кубані, Донщини,
Ставропольського краю. Автори
статей прямо чи опосередковано
досліджують українські елементи в обрядовій культурі, побуті й фольклорі як запорозьких,
азовських, чорноморських, так і
донських, терських, хоперських,
гребенських,
забайкальських
козаків, взаємопроникнення різних культур від давнини і до сьогодні. Предметом багатьох студій
стали календарні та родинні обряди, народна медицина, народні
знання, військова магія, сучасне
побутування фольклору, народна педагогіка, народна етика, світогляд, демонологія, усна історія,
матеріальна культура, природокористування. Усі українознавчі
матеріали можна поділити на дві
категорії: ті, які безпосередньо
стосуються україністики і ті, які
висвітлюють українознавчі культурні аспекти опосередковано.
До перших належать численні
статті В. Чумаченка, присвячені
М. Дикаріву, які охоплюють публікацію й дослідження його наукової та епістолярної спадщини,
автобіографії, цінних документів
з архіву вченого. Ґрунтовні історіографічні студії про збирачів
фольклору Ставропілля, родину
Василькових, та про фольклористичну діяльність М. Семенцова належать О. Матвєєву. Низка статей самого М. Семенцова
присвячена народній медицині,
народним знанням та магії кубанських козаків. Етнографія Кубані 20-х років ХХ ст. представлена публікацією Г. Бондаренко
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скатерки) в традиційній культурі
та ритуалах. Загалом публікації
в «ДЧ» надають можливість вивчення культурних взаємовпливів українців та ін. етносів Північного Кавказу.

Літ.: Б. а. Димінський Йосип Андрійович. УРЕС : у 3 т. Київ, 1966.
Т. 1. С. 597; Казки та оповідання з
Поділля. В записах 1850–1860 рр./
[упоряд. М. Левченко]. Київ, 1928.
С. XXXII; ХL–XLI; Вчитель, лікар, народознавець. Історія Лисянщини та
розвиток краєзнавства в краї. 1998.
4–5 верес. URL : http://www.lysyanka.
narod.ru/c1998_n.html#lmp
Лубко
М. П. (Полтава); Рубай Г. Т. Димінський Йосип Андрійович. УЛЕ. Київ,
1990. Т. 2. С. 57.
Архіви: АНФРФ ІМФЕ. Ф. 1–
К1/14. Кистяковский А. Ф. Наблюдения О. А. Дыминского, учителя
народного училища в м. Лысянке.
16 арк.
Оксана Шалак

ДИНЕКОВ
Петр
(30.10.1910. с. Смолско (Пирдоп),
Болгарія – 22.02.1992. м. Софія, Болгарія) – болгарський
літературознавець і фольклорист. У 1933 закінчив факультет слов’янської філології Софійського університету. 1938–
1979 викладав у Софійському
університеті, з 1945 – професор.
Засновник інститутів літератури
і фольклору БАН, був директором Інституту фольклору БАН,
головою Болгарського комітету славістів, головний редактор
журналу «Списание на БАН».
1975–1989 – головний редактор
журналу «Български фолклор»,
сприяв публікації праць зарубіжних (зокрема українських)
вчених. Член-кореспондент БАН
(з 1947), академік БАН (з 1967).
Автор багатьох досліджень з історії давньої болгарської літератури, літератури ХІХ ст., польської
літератури: «Стара българска
литература» («Давня болгарська
література», 1950–1953, ч. 1–2);
«Литературни образи» («Літературні образи», 1958); «Писатели и творби» («Письменники і
твори», 1958); «Из историята на
българската литература» («З історії болгарської літератури»,
1969); «Между свои и чужди»
(«Між своїми і чужими», 1969);
«Проблеми на старата българска
литература» («Проблеми давньої
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Праці: Итоги фольклорно-этнографических исследований этнических культур Кубани за 1994 год.
Дикаревские чтения (1): Материалы
научно-практической
конференции / сост. Н. В. Семенцов. Белореченск, 1995. 74 с.; Дикаревские
чтения (2). Джубга, 1996. 74 с.; Дикаревские чтения (3). Краснодар, 1997.
73 с.; Дикаревские чтения (4). Белореченск, 1998. 100 с.; Дикаревские
чтения (5). Краснодар, 1999.208 с.;
Дикаревские чтения (6). Краснодар, 2000. 108 с.; Дикаревские чтения (7). Краснодар, 2001. 220 с.;
Дикаревские чтения (8). Краснодар, 2002. 148 с.; Дикаревские чтения (9). Краснодар, 2003. 188 с.; Дикаревские чтения (10) (у 2 кн.). Краснодар, 2004. 232 с.; 268 с.; Дикаревские чтения (11). Краснодар, 2005.
304 с.; Дикаревские чтения (12).
Краснодар, 2006. 408 с.; Дикаревские чтения (13). Краснодар, 2007.
523 с.; Дикаревские чтения (14).
Краснодар, 2009. 220 с.; Итоги фольклорно-этнографических исследований этнической культуры казачьих
групп России за 2008–2010 гг. Дикаревские чтения (15, 16) [Текст]:
избранные материалы двух Всероссийских научных конференций.
Краснодар, 7 ноября 2009 г.; Краснодар, 2– 4 декабря 2011 г. / сост.,
науч. ред. М. В. Семенцов. Краснодар:, 2013. 286 с.; Итоги… Дикаревские чтения (17). Краснодар, 2014.
208 с.; Памяти М. В. Семенцова.
ХVІІІ-е Дикаревские чтения / науч.
ред., сост. О. В. Матвеев; отв. ред.
А. В. Семенцов. Краснодар, 2017.
384 с.
Літ.: Матвеев О. В.Кубанский этнограф М. В. Семенцов. Памяти
М. В. Семенцова. ХVІІІ-е Дикаревские
чтения. С. 5–21; Іваннікова Л. В. Панорамна картина історії фольклористики та етнографії Кубані: українознавчі аспекти. Слов’янський світ.
2017. Випуск 16. С. 278–289.
Людмила Іваннікова

каській обл.) – фольклорист,
етнограф. Серед дев’яти дітей
фольклориста та етнографа Андрія Димінського, який працював волосним писарем на Поділ
лі, був другою дитиною. Мати
Марія Димінська (уроджена
Хобржинська) за національністю полька. Початкову освіту Д.
здобув у с. Струга Ушицького
повіту (нині Новоушицького р‑ну Хмельницької обл.), куди
Димінські переїхали в 1863. До
Київської учительської семінарії
вступив у 1872, утім, через брак
коштів навчання не завершив
і покинув семінарію. Одержавши свідоцтво, що давало змогу
вчителювати, близько трьох років пропрацював у народному
училищі в с. Шукайвода Уманського пов. (нині Христинівського р‑ну Черкаської обл.). У березні 1876 Д. перевели до містечка
Лисянка (нині смт у Черкаській обл.). У 1882 він одружився
з Олімпіадою Іванівною Марковською – донькою священика.
У 1878 працював за програмою
для збирання народних звичаїв
і повір’їв, що стосувалися юриспруденції і кримінального права, яку надіслав юрист, професор
Київського університету св. Володимира О. Ф. Кістяківський.
М. З. Левченко у передмові до
«Казок та оповідань з Поділля»
(Київ,1928) зазначив: «Частина тодішніх лисянських записів,
що поробив Йосип Димінський
1878–1880 р., незабаром побачать світ у І томі збірки акад.
А. Е. Кримського “Звиногородщина” з погляду фольк
лорнолінгвістичного» (див. там окремі
розділи: “Про всякі сільські кари,
судові й самосудні” (ст. 71–77 ),
“Які бувають весільні звичаї на
селі і що буде [нечесній] молодій”
(ст. 147–163), аскетичні звичаї на
Пущення (ст. 369))» (c. ХХХІІ).
Улітку 1879, очевидно, з допомогою батька, який був дійсним
членом РГТ, почав співпрацю з
цією науковою установою. Помер від тифу.

ДИМІНСЬКИЙ
Йосип Андрійович
(1853, с. Гаврилівці, нині Кам’я
нець-Подільського р‑ну Хмельницької обл. – 18.02.1893, містечко Лисянка, нині смт у Чер80

www.etnolog.org.ua

ДМИТРЕНКО

Літ.: Шумада Н. Петро Динеков –
славіст. Слов’янське літературо
знавство і фольклористика. 1970.
Вип. 5. С. 145–146. Спомени и размисли за Петър Динеков. 100 години от
рождението му. София : Академично
издателство «Проф. Марин Дринов»,
2010; Червенко О. Б. До 100 річчя
болгарського фольклориста академіка Петра Динекова. Слов’янський
світ. Київ, 2010. Вип. 8. С. 210–212.
Тетяна Руда

ДІЛЬС (DIELS)
Павль (Paul)
(28.12.1882, Берлін – 19.02.1963,
м. Мюнхен, НДР) – німецький
славіст, професор, доктор наук.
Народився в сім’ї фахівця з класичних мов та історії релігії Германна Дільса. Навчався в університетах Берліна та Відня. 1906
отримав ступінь доктора наук
за дисертацію з історії німецької
мови. Викладав індоєвропеїстику
в університетах Берліна, Праги, Вроцлава, Мюнхена. З 1947
член Баварської академії наук,
де очолював відділ слов’янських
мов. Автор граматик церковно
слов’янської мови, а також праць
з історії західних і південних
слов’ян, мов та історії слов’ян
ського світу, здійснював порівняльні дослідження граматик
слов’янських і германських мов.
В українській фольклористиці
відзначився тим, що досліджував
українські думи, яким науковець
присвятив свою монографію
«Дума, епічна пісня українців».
Д. всіляко намагався привернути
увагу німецькомовних науковців
до поки що не досліджуваного
в Європі українського фольклору. Задля цього не без його
участі 1933 Шлезьке товариство
з фольклору організувало семінар, присвячений саме вивченню українських народних дум.
У своїй доповіді «Епічні народні
пісні України» Д. намагався на
основі переважно праць українських та російських авторів подати достовірне та об’єк
тив
не
дослідження українських дум.
На думку науковця, яка ймовірно була сформована не без впли-

ву тогочасних непрофесійних
фольклористів-аматорів, українська епічна традиція залишилася
далеко в минулому, і почала занепадати ще в XIX ст. Д. характеризував українські думи як
жанр лише на основі відсутності строфи, що нинішні науковці
відки
дають як легко спростовний факт, адже в українському
фольклорі є й ін. римовані твори, у яких відсутня строфа і які
лише за цією ознакою не можуть
бути зараховані до дум. Основна
заслуга Д. полягала в тому, що
німецький науковець спромігся
зацікавити німецькомовний академічний світ українським фольклором загалом та епосом зокрема, згрупувавши навколо себе
нових європейських дослідників
українського поетичного слова.
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болгарської літератури», 1969);
«Между фолклора и литературата» («Між фольклором і літературою», 1978) та ін. Д. брав участь у
редагуванні зібрань творів класиків болгарської літератури,
творів А. Міцкевича. Автор низки праць з болгарського фольклору: «Българска народна поезия» («Болгарська народна поезія», 1949); «Български фольк
лор» («Болгарський фольклор»,
1959, ч. 1); «Български фолклор»
(«Болгарський фольклор», 1972).
Д. розглянув фольклор як словесно-поетичне мистецтво, глибоко
споріднене з художньою літературою. Зупинився на загальних
проблемах фольклору і фольклористики, окреслив історичний
розвиток болгарської народної
словесності, дав періодизацію
його історії; розглянув окремі
жанри, їх поетику і приділив
значну увагу взаємодії між фольклором і літературою. З ІМФЕ
ім. М. Т. Рильського НАН Украї
ни акад. Д. пов’язувала міцна і
тривала співпраця. Він неодноразово відвідував ІМФЕ, підтримував контакти з українськими
славістами (Н. Шумадою, В. Юзвенко, В. Захаржевською та ін.),
із відділом слов’янської фольклористики (створеним у 1969). Виступав із доповідями на засіданнях вченої ради ІМФЕ, на Міжнародному з’їзді славістів у Києві
(1983). Д. – знакова постать не
лише у болгарській, а й у світовій
славістиці. Читав лекції в Колумбійському університеті (США),
вишах Франції, співпрацював з
болгарськими дослідниками, що
виїхали до США та країн Європи: з польськими та російськими
вченими (Ю. Кшижановським,
М. Кравцовим та ін.).

Праці: Български фолклор. София: Български писател. София,
1959. Ч. І. 585 с.; Делото на Димитър
и Константин Миладинови. София :
Издателство на Българската Академия на науките, 1961. 52 с.; Между фолклора и литературата: Към
1300 годишнината на българската
държава. София : Български писател, 1978. 504 с.

Праці: Die Duma: Das epische Lied
der Kleinrussen. Mitteilungen des Schlesischen Gesellschaft für Volkskunde.
1934. V. 34; Die Duma: Das epische
Volkslied der Ukrain. Mitteilungen des
Schlesischen Gesellschaft für Volkskunde.
1933. V. 33.
Літ.: Горбач А.-Г., Матяш І. Б. Дільс
Павль. ЕСУ. Т. 7. Київ, 2007. С. 688;
Нудьга Г. Мовою Гете і Гайне. Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі.
Львів, 1998. Кн. 2. С. 5–95.
Лідія Гайдученко

ДМИТРЕНКО Микола
Костянтинович
(псевдоніми: Микола Козак,
М. Козак-Подільський, М. Сердечний, М. Тихий, Д. Миколаєнко, М. Зять та ін.; 01.01.1956,
с. Зятківці Гайсинського р-ну
Вінницької обл.) – фольклорист,
етнограф, літературознавець,
письменник, журналіст, педагог,
крає
знавець, видавець, громадський діяч. Доктор філологічних
наук (2006), професор (2012). Завідувач відділу фольклористики
ІМФЕНАНУ (2002–2016); професор, провідний науковий співробітник відділу української
та зарубіжної фольклористики
ІМФЕ НАНУ (з травня 2016).
Член двох учених спеціалізованих рад із захисту докторських
дисертацій (ІМФЕНАНУ, Львів81
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з 1996 – старший науковий співробітник відділу фольклористики ІМФЕ НАНУ. У 1999–2002 –
докторант відділу фольклористики ІМФЕ НАНУ. У КНУ
ім. Т. Шевченка захистив докторську дисертацію «Українська
фольклористика другої половини ХІХ століття: методологічний дискурс» (2006). На запрошення директора Інституту славістики Ф. Конта читав лекції
про український фольклор в університеті Сорбонни (м. Париж,
Франція, 2004), в Україні: Київському національному університеті ім. М. Драгоманова, Запорізькому державному університеті, Київському університеті
культури і мистецтв, Житомирському педагогічному університеті ім. І. Франка та ін. Учасник
багатьох міжнародних з’їздів
славістів, конференцій, симпозіумів, фольклорних та кінофестивалів в Україні, Франції, Нідерландах, Польщі, Росії, Грузії, Білорусі, Киргизії, книжкових виставок. Під науковим керівництвом Д. захищено сім кандидатських дисертацій (С. Маховська,
М. Вовк, О. Панчук, М. Набок,
Л. Снігирьова, Н. Бобровницька,
Д. Бєлобородова-Хруль). Понад
20 разів був офіційним опонентом під час захисту докторських
та кандидатських дисертацій (зокрема таких відомих сучасних
учених, докторів філологічних
наук, як Я. Гарасим, С. Пилипчук,
О. Вертій, І. Павленко). Записав
понад тисячу народних пісень,
сотні легенд, переказів, загадок,
прикмет, повір’їв, снотлумачних
наративів, замовлянь, примовок,
прислів’їв та приказок. Д. – організатор, науковий керівник тем
«Український фольклор: від архаїки до модерну», «Український
фольклор: динаміка функціонування, методологія дослідження», «Українська фольклористика: академічний дискурс і навчально-освітній процес», фундаментальних наукових проектів
«Історія української фольклористики : в 3 т», «Українська

фольклористична енциклопедія :
у 2 т.», «Українські народні думи :
у 5 т». Досліджує проблеми наукової методології, теорії фольк
лору, історії фольклористики,
архаїчні пласти традиційної
культури, вірування, міфи, символіку, фольклорно-літературні
зв’язки. Автор концепції безсмертя фольклору через творчість кожної людини, а особливо
через естетично розвиненого носія (наприклад, Явдоха Зуїха),
відтак у розумінні Д. фольклор –
це не лише спадщина минулого,
а й живий процес тяглості традиції, актуалізації традиційної
культури, постійне творення нового, відтак неправомірно застосовувати термін «постфольклор»
(як і «постмова»). Наукова праця
і художні твори Д. перекладено
англійською, французькою, болгарською, польською, чуваською,
російською, білоруською, киргизькою мовами. Автор і видавець першого в Україні «Словника символів» (1997, передмова
«Що таке символ?»; редакцій у
співавторстві; ряду окремих статей; 2-ге видання: «Словник символів культури України», 2002;
3-тє видання, 2005). Автор монографій: «Українські символи»
(1994, у співавторстві), «Українська фольклористика: історія, теорія, практика» (2001), «Українська фольклористика другої половини ХІХ ст.: школи, постаті,
проблеми» (2004), «Українська
фольклористика: акценти сьогодення» (2008), «Дослідники українського фольклору: невідоме та
маловідоме» (у співавторстві,
2008), «Символи українського
фольклору» (2011), «Олександр
Потебня як фольклорист» (2012),
«Український фольклор: методологія до
слідження, динаміка
функціонування» (у співавторстві, 2014), «Українська фольклористика: проблеми методології»
(2014). Автор понад 1500 публікацій, із них майже 500 наукових
праць: зокрема, брошур «Олександр Потебня – збирач і дослідник фольклору» (1985), «Михай-
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ський національний університет
ім. І. Франка), засновник і голова
редакції часопису «Народознавство» (з 1993), член Національної
спілки письменників України
(1994), Національної спілки
крає
знавців України (2012), заступник голови редакції журналу «Народна творчість та етнографія» (2003–2005), член редакційної колегії серії «Український
історичний роман» видавництва
«Український центр духов
ної
культури», журналів «Матеріали
до української етнології», «Фольклористичні зошити», «Народознавчі зошити», «Міфологія і
фольклор», «Київська старовина», «Наука і суспільство». Член
Комітету з присудження державної премії при Президентові
України «Українська книжка
року» (з 2009). Нагороджений
медаллю «Будівничий України»
ВУТ «Просвіта» (2005), орденом
Нікольського Чуваської народної
академії наук (2013), двома грамотами Президії НАН України,
грамотою Міністерства освіти і
науки України, двома відзнаками
Київського міського голови. Лауреат премії ім. Д. І. Яворницького НСКУ (2015), І. Патмара в галузі фольк
лористики (Чуваська
Автономна Республіка) (2011).
Закінчив Зятковецьку середню
школу в Гайсинському р-ні на
Вінниччині (1973), відділ української мови та літератури філологічного факультету КНУ імені
Т. Г. Шевченка (1979), аспірантуру ІМФЕ АН УРСР (1983). У 1984
захистив кандидатську дисертацію «Теорія народної словесності
як напрям вітчизняної філологічної науки 60–80‑х років ХІХ
століття (Фольклористичні праці
О. О. Потебні)» (науковий керівник доктор філологічних наук,
професор О. Дей). Працював завідувачем відділення листів і масової роботи та відповідальним
секретарем редакторської районної газети «Зірка» (смт Теплик Вінницької обл., 1973–1974; 1979–
1980), молодший науковий, науковий співробітник (1983–1996),
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сах Олександра Потебні» (1988),
«Жартівливі та сатиричні пісні»
(1988), «Де живе жар-птиця?»
(1991), «Український сонник»
(1991), «Українські міфи, демонологія, легенди» (1992), «Лицарі
волі: Легенди та перекази»
(у співупорядкуванні, 1992), «По
вір’я» (1992), «Українські балади» (1993), «Народні повір’я»
(1994), «Символіка сновидінь.
Народний сонник» (1995), «Загадки Явдохи Зуїхи» (1996), «Синівська молитва: Антологія віршів та пісень про матір» (1997),
«Весілля в селі Зятківцях: Записав Г. Танцюра» (1998, видана коштом Д.), «Народні прислів’я та
приказки» (1999), «Анекдоти про
сімейне життя» (у співупорядкуванні, 1999), «Українські народні
пісні в записах Гната Танцюри»
(у співупорядкуванні, 2001),
«Українська історична драма»
(2003), «Прислів’я та приказки
від Мотри Лантух» (2008); засновник і упорядник, автор передмов збірки серії «Народна творчість»: «Прислів’я та приказки»,
«Народні повір’я» (2000), «Народний сонник» (2000, 2-ге доповнене видання 2005), «Народні
загадки» (2003), «Народні байки»
(2003), «Українські народні казки» (2005), «Народні прикмети»
(2006), «Голосіння, тужіння, плачі», «Замовляння» (2007), «Привітання. Побажання. Тости»
(2010). Автор передмови, коментарів, редактор академічного видання «Українські народні думи :
у 5 т. Т. 1 : Думи раннього козацького періоду». (Київ, 2009, у спів
упорядкуванні). За редакцією Д.
опубліковано понад 30 навчальних посібників, монографій, збірок, зокрема: «Українські символи» (1994), «Уроки з народознавства» (1995), «Словник символів»
(1997, 2002, 2005), Ю. Шутенко
«Фольклорна традиція та авторське “Я”: поезія Василя Голобородька : монографія» (2007), «Дослідники українського фольклору: невідоме та маловідоме»
(2008), М. Вовк «Міфо-символічні джерела прозової спадщини

Василя Барки» (2010), О. Шалак
«Український фольклор Поділля
в записах і дослідженнях ХІХ –
початку ХХ ст.» (2014), Г. Дмит
ренко «Українська мова (навч.
посібн. з 5 по 11 кл., 2002–2016).
Д. відомий як видавець, директор видавництва «Народознавство». Видав майже 50 назв книжок загальним накладом понад
півмільйона примірників. Зокрема, опублікував вибрані твори
лауреата Шевченківської премії
М. Воробйова «Без кори» (післямова Д., 2007), члена НСПУ
В. Ляхевича «Слово про арійський епос» (2004), П. Поліщука
«Любосвіт» (2002), Ю. Дмитренко «Піду до зірок» (1995), «Небо
душі» (1998), «Білокрила дорога»
(2003), І. Притики «Чорнобиль»
(2003), «Хто ти, людино? Психодіагностичні тести» (два випуски – 1994, 1997), А. Дмитренка,
Л. Захаріяш «Основи почерко
знавства» (2004), А. Дмитренка
«Психологія кохання» (2007),
«Загадки з математики для малят» (упорядник О. Яловська,
2001), «Український політичний
лор» (упорядник Є. Пафольк
щенко, 2008) та ін.
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ло Панасович Стельмах» (1986),
«На крилах народної пісні»
(у співавторстві, 1986), «Олексій
Іванович Дей» (1987), «Збирачі
народних перлин» (1989), «Гнат
Танцюра: До 100-річчя від дня
народження» (2001), «Наталя
Сергіївна Шумада: Бібліографічний покажчик праць» (у співупорядкуванні, 2010); статей в енциклопедіях, словниках: «Восточнославянский фольклор: Словарь научной и народной терминологии» (1993), «УЛЕ» (1988–
1995), «Українська фольклористика: Словник-довідник» (2008),
«Шевченківська енциклопедія»
(2012), ЕСУ, УМЕ, «Українська
фольклористична
енциклопедія». Співавтор навчальних посібників: «Уроки з народознавства» (1995), «Як писати твори»
(1996; 2-ге видання 1997). Автор
прозових книг: «Допит: Повісті,
оповідання» (1989), «Чорна вів
ця: Роман» (1999), поезії: «Мандрівник» (1994), «Материк і
море» (1998), «Люблю твій усміх
загадковий», «Квіти добра» (обидві – 2005), «Іноді…» (2012), «Поезії» (2017). Перші публікацій поезій – 1971 (газета «Трибуна праці», м. Гайсин Вінницької обл.),
дебют прозаїка – публікація новели «Лише пішов…» в альманасі «Вітрила» (Київ, 1980). Поетичні, прозові, літературно-критичні, публіцистичні твори публікуються в журналах «Вітчизна», «Дніпро», «Україна», «Київ»,
«Радуга», «НТЕ», «Слово і Час»,
«Українська культура», «Наука і
суспільство»,
«Дивослово»,
«Український церковно-історичний журнал», газетах «Літературна Україна», «Культура і життя», «Урядовий кур’єр», «Голос
України», «Слово Просвіти»,
«Освіта», «Освіта України»,
«Сільські вісті», «День», «Вісті з
України», «Шлях перемоги»,
«Українське слово», «Демократична Україна», «Молодь України», «Україна молода», «Газета
по-українськи» та ін. Упорядник
збірок фольклору, антологій:
«Українські народні пісні в запи-

Праці: Збирачі народних перлин.
Київ, 1989. 48 с.; Українські символи.
Київ, 1994. 140 с. (у співавторстві);
Словник символів. Київ, 1997. 156 с.
(у співавторстві); Українська фольклористика: історія, теорія, практика. Київ, 2001. 576 с.; Актуальні
проблеми сучасної фольклористики: досвід і перспективи. МУЕ. 2002.
Вип. 2. С. 369–371; Українська фольклористика другої половини ХІХ
ст.: школи, постаті, проблеми. Київ,
2004. 384 с.; Українська фольклористика: акценти сьогодення. Київ, 2008.
236 с.; Символи українського фольклору. Київ, 2011. 400 с.; Олександр
Потебня як фольклорист. Київ, 2012.
536 с.; Фольклор: категорія жанру
(Огляд дефініцій та коментарі). НЗ.
2014. Вип. 4. С. 698–703; Українська
фольклористика: проблеми методології. Київ, 2014. 364 с.; Актуальна
фольклористика: Академічний дискурс і навчально-освітній процес.
Київ, 2019. 349 с.; Ідеальний народний герой Тарас Шевченко. З іменем Кобзаря: Вінничани про Тараса
Шевченка: До 200-річчя від дня народження поета / упоряд. А. Подо-
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Культурологічні джерела. Ужгород,
2006. № 2. С. 62–68; Чабаненко В.,
Павленко І. Невтомний трудівник.
Нова філологія. Запоріжжя, 2006.
Вип. 24. С. 206–207; Сокіл В. Дмит
ренко Микола. Мала енциклопедія
українського народознавства. Львів,
2007. С. 726–727; Астаф’єв О. Г.
Дмитренко Микола Костянтинович.
ЕСУ. 2008. Т. 8. С. 10–11; Дмитренко
Микола Костянтинович. Словенски фолклористи: лични подаци и
адресе / приредио Л. Раденковиħ; сарадници Л. Вахньина и др. Београд,
2008. С. 98; Качкан В. Він шукає казкового птаха (Микола Дмитренко).
Качкан В. Віщі знаки думки, серця і
руки: Антологія українського автографа. Львів ; Івано-Франківськ ;
Коломия. Т. 1. С. 134–149; Шутенко Ю., Ніколаєва Т. Унікальне видання українських народних дум.
Народознавство. 2011. № 80. С. 2–3;
Маховська С. Фундаментальна книга
про Олександра Потебню. КС. 2012.
№ 5–6. С. 217–218; Сучасні письменники України: Біобібліографічний
довідник. Біла Церква, 2012. С. 132;
Гальчак С. Дмитренко Микола Костянтинович. Гальчак С. Розвиток
краєзнавства у Східному Поділлі:
ХІХ – початок ХХІ століття. Видання 2-е, доповнене. Вінниця, 2013.
С. 546–547; Хланта І. У кожну справу
вкладає душу (Микола Дмитренко).
Хланта І. Літературно-мистецьке
життя Копашнова. Статті. Нариси : у 2 кн. Кн. 1. Ужгород, 2014.
С. 216–221; Хланта І. Микола Дмитренко і Закарпаття, 2016. № 1. С. 6;
Подвижник. Ювілейний наук. зб. на
пошану доктора філологічних наук,
професора Миколи Дмитренка (До
60-річчя від дня народження) / упоряд. Ю. Шутенко. Київ, 2015. 492 с.;
Сулима М. Талановита присутність.
ЛУ. 2016. 21 січ. С. 12, 14; Дмитренко Ж. Уроки народознавства від
Миколи Дмитренка. Світлиця. 2016.
№ 3. С. 26–29; Лисенко І. Дмитренко
Микола Костянтинович. Лисенко І.
Енциклопедія української пісні. Житомир, 2017. С. 76; Малюта І. Аксіо
ми від Миколи Дмитренка. КіЖ.
2017. 16 черв. № 24. С. 14.
Юлія Шутенко

інститут у Санкт-Петербурзі.
З 1853 працював учителем російської мови у дворянському училищі, потім директором гімназії
в м. Новогрудок. Він був першим
директором Гродненської Дирекції народних училищ (1867–
1873). Збирати фольклор Д. почав з 50-х ХIХ ст. Уперше його
матеріали з’являються в друці в
60-х . Д. належить рукопис Імператорської Академії наук «Алфавитный указатель особенных
слов и сказок крестьян Новогрудского уезда. Составлен старшим
учителем Новогрудского дворянского училища М. Дмитриевым»
(1858). Робота Д. як фольклориста-збирача була дуже плідною. Він видав велику кількість
статей, його роботи друкувалися
в регіональних губернських відомостях, зокрема і в Гродненських
губернських відомостях. 1867 у
м. Вільно було відкрито Північно-Західний відділ Російського
географічного товариства, який
об’єднав краєзнавців Білорусі і
надалі збільшив їх кількість. Членами цього товариства були відомі білоруські етнографи М. Дмитрієв, П. Шейн, А. Сементовский,
Ю. Крачковський, І. Носович,
І. Берман, Є. Романов, Н. Никифоровський та ін. Учений досліджував матеріальну і духовну
культуру білоруського народу,
збирав білоруський фольклор,
описував народний побут, звичаї, обряди. Великого резонансу
набули його роботи: «Свадебный
обряд в деревнях Новогрудского
уезда» (1867), «Несколько сведений о домашнем быте крестьян
Северо-Западных
губерний»
(1869) (дана робота цікава детальним описом селянського
побуту), «Обряды и обычаи западно-русских крестьян» (1867),
«Собрание песен, сказок, обрядов и обычаев крестьян СевероЗападного края» (1869), де, крім
білоруських пісень, вміщено також українські та російські пісні
і фольклористично-етнографічні
описи різних обрядів і звичаїв.
Останнє зібрання Д. відрізняєть-
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линний. Вінниця, 2013. С. 146–149;
Фольклор і менталітет (деякі спостереження І. Франка). Франкознавчі студії. Збірник наукових праць.
Дрогобич, 2015. Вип. 6. С. 31–43; Іван
Франко: методологія досліджень
фольклору. Іван Франко в сучасних
вимірах та осягах (до 160-річчя з
дня народження). Івано-Франківськ,
2016. С. 96–107; Українська фольклористика: академічний дискурс і навчально-освітній процес. Традиційна
культура України ХХІ століття як
складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи :
у 2 т. Т. 1 / заг. ред. О. Буценка; упоряд. З. Босик; відп. ред.. В. В. Телеуця. Київ, 2016. С. 14–16; «Не вмре,
не загине…». Наука і суспільство.
2017. № 1–2. С. 50–54; Подвижницька
місія Василя Доманицького в історії
української фольклористики. Наука
і суспільство. 2017. № 3–4. С. 23–30;
Михайло Стельмах – збирач і дослідник фольклору. Наука і суспільство.
2017. № 7–8. С. 31–34.
Твори: Допит: Повісті, оповідання.
Київ, 1989. 358 с.; Мандрівник: Поезії. Київ, 1994. 102 с.; Материк і море:
Поезії. Київ, 1998. 98 с.; Чорна вівця:
Роман. Київ, 1999. 264 с.; Люблю твій
усміх загадковий: Лірика. Київ, 2005.
56 с.; Квіти добра: Лірика. Київ, 2005.
144 с.; Іноді…: Поезії. Київ, 2012.
80 с.; Поезії. Київ, 2017. 252 с.
Літ.: Бібліографія українського народознавства : у 3 т. / зібрав і впоряд.
М. Мороз. Львів, 1999. Т. 1. С. 1006;
Медведик П. Дмитренко Микола
Костьович. Українська журналістика в іменах. Львів, 2001. Вип. 8.
С. 69–72; Дунаєвська Л. Ф. Обшири
фольклористики. Українська мова
й література в середніх школах,
гімназіях, ліцеях. 2002. № 2. С. 182;
Дунаєвська Л. Ф. Нове ґрунтовне дослідження з історії української фольклористики ХІХ ст. НТЕ. Київ, 2004.
№ 5. С. 118–119; Подолинний А. М.
Дмитренко Микола Костянтинович.
З-над Божої ріки: Літературний
біобібліографічний словник Вінниччини / упоряд. і заг. ред. А. Подолинного. Вінниця, 2001. С. 101–102;
Подолинний А. М. Дмитренко М. К.
Вінниччина фольклорна. Довідник /
упоряд. А. Подолинний, Т. Цвігун.
Вінниця, 2004. С. 27–28; Подолинний А. М. Тарас Шевченко і Вінниччина: Іменний словник: До 200-річчя
від дня народження Тараса Шевченка. Вінниця, 2012. С. 26–27; Малюта І. Добротворець Миколай. Народознавство. 2005. № 69–70. С. 2–3;
Хланта І. Українська фольклористика у європейському контексті.
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ДМИТРІЄВ Михайло
Олексійович
(1832, м. С. Петербург, Російська
імперія – 26. 05. 1873, м. Гродно,
Білорусь) – білоруський і російський фольклорист, етнограф,
педагог. Закінчив Педагогічний
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обычаев крестьян северо-западного
края. Вильно, 1869.
Літ.: Слов’янська фольклористика / відп. ред. В. А. Юзвенко. Київ,
1988; Фольклорная практика : пособие / Л. В. Камлюк-Ярошенко. Гродно, 2008.
Леся Халюк

ДОБРОВСЬКИЙ
(Dobrovský)
Йосеф (Josef)
(17.08.1753, м. Дярмат, Угорщина – 06.01.1829, м. Брно, Чехія) – чеський славіст, лінгвіст,
літературознавець, фольклорист,
історик. Закінчив філософський
факультет Празького університету (1776). Працював приватним учителем математики і
філософії (1776–1786), потім у
семінарії в Градіще (нині частина
м. Оломоуць). У 1792 Королівське товариство науки відрядило його для пошуку і вивчення
слов’янських рукописів у Петербурзі і Москві. Д. член Королівського товариства наук у Празі
(з 1784), почесний член Російської академії наук (з 1820), діяч
чеського національного відродження, основоположник славістики. Основні праці Д. – «Історія
чеської мови і літератури» (1792),
«Глаголиця» (1807), «Основи
старослов’янської мови» (1822),
«Кирило і Мефодій – слов’янські
апостоли» (1823). Одним із перших у Чехії він звернувся до культури України, зокрема Буковини
й Галичини. Д. належать перші
на чеських землях публікації про
українську етнографію і фольк
лор у загальнослов’янському
контексті, що вийшли у науковому збірнику «Славин» (1806,
2-е вид. 1808) і «Слованка»
(вип. 1–2, 1814–1815). В Україну
Д. потрапити не вдалося, отже,
уявлення про українську мову
і усну народну творчість у нього сформувалося під впливом
іноземних джерел – російських,
польських, німецьких. Фольк
лорні твори цікавили Д. як матеріал для лінгвістичного аналізу. Дані про українську мову та
культуру він отримував із листів

А. Бачинського, В. Компакевича,
І. Лаврівського, А. Стойковича.
1815 Я. Бандтке передав йому
збірку українських історичних
пісень і дум М. Гошовського,
усього 65 творів. Цю збірку використав Ф. Челаковський, узявши з неї 9 пісень для свого видання. Інші зберігалися в архіві
Д. і були надруковані 1923. Як
мовознавець Д. цікавився також
українськими народними приказками. М. Гошовський зібрав
170 приказок, які переслав йому
в перекладі польською і німецькою мовами.

Праці: Die Bildsamkeit der slawischen Sprache, an der Substantive und
Adjective in der böhmischen Sprache
dargestellt. Prag, 1799; Geschichte der
böhmischen sprache und ältern literatur. Prag, 1818; Slovanka. Zur kenntniss der alten und neuen slawischen
literatur. Prag, 1814–1815; Dobrowsky’s
Slavin. Bothschaft aus Böhmen an alle
slawischen Völker, oder Beiträge
zu ihrer Charakteristik, zur Kenntniss
ihrer Mythologie, ihrer Geschichte
und Alterthümer, ihrer Literatur und
ihrer Sprachkunde nach allen Mundarten. Mit einem Anhange: Der böhmiche
Cato, vollständige Ausgabe in vier Buechern. Prag, 1834; Dobrowsky’s Slavin;
Bothschaft aus Böhemen an alle slawischen Völker, oder Beiträge zu ihrer
Charakteristik ... Mit einem Anhange:
der böhmische Cato, vollständige Ausg.
in vier Büchern. Prag, 1834.
Літ.: Гайдай М. М. Український
фольклор в працях і перекладах
чеських і словацьких культурних
діячів (І пол. ХІХ ст.). Слов’янське
літературознавство і фольклористика. 1965. Вип. 1. С. 144–159; Галенко П. В. Иосиф Добровский в
трудах русских ученых XIX–XX вв.
Сборник трудов конференции «Иосиф Добровский – основоположник
славяноведения». Прага, 2005; Коломієць В. Т., Полєк В. Т. Добровський
Йосеф. УЛЕ : у 5 т. Київ, 1990. Т. 2 :
Д–К. С. 78; Нудьга Г. Українська дума
і пісня в світі. Львів, 1997. Кн. 1.
427 с.; Francev A. Maloruské narodní
pisnĕ v pozustalosti Dobrovského. Narodopisný vĕstnik česko-slovenský. 1923.
T. XVI. Р. 33–64.
Ірина Огієнко
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ся від збірників його попередників увагою до необрядової поезії,
а також залученням усіх різновидів білоруського казкового епосу. У передмові автор писав про
класифікацію пісенного матеріалу, виділяючи любовні, сімейні, обрядові, танцювальні та ін.
пісні і охарактеризував тематику
кожної з цих груп. Д. розкрив багатоманітність змісту народних
пісень, звернув увагу читача на
духовний світ селянина, відображений в цих творах. У своїй класифікації вчений виділив «Пісні,
перероблені з великоруських» і
«Пісні запозичені з Малоросії»,
відбивши, таким чином, як і деякі його попередники, факт активної взаємодії і взаємозбагачення
уснопоетичної творчості споріднених народів. При цьому він
не тільки навів факти безпосереднього засвоєння білорусами
пісенної творчості росіян і українців, а й спробував визначити
особливості цього процесу. Крім
пісень і казок, у збірнику представлені також фольклорно-етнографічні описи обрядів і звичаїв: весілля, похорон, Радуниця,
Купала, дожинок і т. д. Іноді опис
обрядів супроводжують цікаві
замальовки народного побуту,
для повнішої характеристики
якого Д. подав свідчення про деякі марновірства, забобони та засоби лікування хвороб. За наукову діяльність М. Дмитрієва було
нагороджено срібною медаллю
Російського Імператорського географічного товариства.

Праці: Алфавитный указатель особенных слов и сказок крестьян Новогрудского уезда / Сост. старшим учителем Новогрудского дворянского
училища М. Дмитриевым, 1858; Несколько сведений о домашнем быте
крестьян Северо-Западных губерний. Виленский Вестник. 1869. № 8;
Обряды и обычаи западно-русских
крестьян. Гродненские губернские
ведомости, 1867. № 30–40, 42–43;
Опыт собрания песен и сказок крестьян Северо-Западного края. Гродно, 1868; Свадебный обряд в деревнях Новогрудского уезда. Минские
Губернские Ведомости. 1867. № 9;
Собрание песен, сказок, обрядов и

ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКИЙ
Митрофан Вікторович
(14.06.1867, м. Рєчиця, тепер
Гомельської обл. – 30.09.1934,
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верситеті. Історико-етнографічний гурток став організаційною
структурою історико-економічної школи професора. Сприяв
активізації наукових контактів
з Московським університетом.
Часто студенти працювали у
московських архівах, мали можливість консультуватись у московських професорів. Фольклор
входив до комплексу дослідження студентами як функціональне
явище української, білоруської,
російської, загалом слов’янської
культури. Майбутні фахівці досліджували фольклор у контексті економічних, історичних,
культурологічних процесів. Цей
підхід актуалізувався у науковофольклористичному середовищі
майже через століття – на межі
XX–XXI ст.

(тепер Логойського р-ну Мінської обл., Білорусь) – 29.11.1825,
с. Петровське Тверської губ.
(нині Тверської обл.), Російська
імперія) – археолог, етнограф,
діалектолог, фольклорист. Член
Варшавського товариства друзів наук (1819), Петербурзького
вільного товариства любителів
словесності (1819), Московського товариства історії та старожитностей російських (1920).
Автор досліджень з історичної географії, культури давніх
слов’ян. Народився в сім’ї бідного шляхтича Якуба Чарноцького. 1800 (за ін. даними 1801) закінчив Слуцьке повітове училище. 1809 підозрюваного у намірі
вступити до нелегального польського війська Д.-Х. ув’язнили в
петербурзькій тюрмі, засудивши
до довічної солдатської служби, а згодом відіславши до Омська Тобольської губ. 1811 втік
у Польщу, де 1812 брав участь
у походах наполеонівської армії. Перебуваючи у відставці,
1814 переїхав в Україну (на Волинь) і розшукував матеріали зі
слов’янсьої історії. 1817 відвідав
Польщу. 1818 працював у Синяві, де вивчав фольклор, цього ж року видав розвідку «Про
слов’янщину перед християнством» («O Słowiańszczyżnie przed
chrześcіjaństwem»), у якій порушив проблеми слов’янського
етногенезу, здійснив загальний
огляд народної поезії як цінного
джерела історії слов’янства. Праця дала активний поштовх до
формування слов’янофільського
романтизму та народництва.
Збирав фольклор в Галичині, де
познайомився із записувачами
І. Могильницьким, Ф. Файгелем,
Г. Червінським. У пошуках матеріалів подорожував Білоруссю,
після чого прибув до Петербурга, де міністерство освіти матеріально підтримало його мандрівку Північною Росією. Д.-Х.
називали «піонером української
етнографії» (В. Доманицький),
«піонером слов’янської фольклористики» (О. Дей), Він – один
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м. Москва) – доктор історичних
наук, професор, основоположник білоруської історіографії, завідувач кафедри російської історії, професор теперішнього КНУ
імені Тараса Шевченка (1801–
1919), засновник вищих жіночих вечірніх курсів (1905), вищих комерційних курсів (1906),
ініціатор створення Київського
археологічного інституту, Таврійської філії Університету Св.
Володимира у Криму (пізніше
Боспорський університет у Керчі), Спілки істориків, археологів і
архівістів у Києві, один із засновників Білоруського державного
університету у 1920‑х. Курси і
спецкурси: курс давньої російської історії, практичні заняття з
вивчення джерел XVIII–XIX ст.,
історіографія, джерелознавство.
Основні праці: «Белорусская
свадьба и свадебные песни: этнографический очерк» (1888), «Чародейство в Северо-Западном
крае в XVII–XVIII вв.» (1891),
«Заметки о белорусских говорах»
(1983), «Белорусская свадьба в
культурно-религиозных
пережитках» (1893), «Солнышко и
месяц в белорусской свадебной
поэзии» (1894), «Белорусское Полесье: Сборник этнографических
материалов» (1895), «Украинские
староства в первой половине
XVI в.» (1908) та ін. Наукові зацікавлення акумулювалися навколо проблем етнографії, соціально-економічної та політичної
історії Білорусі, Росії, Польщі,
України (понад 200 праць). Підтримував традицію комплексного дослідження усної народної
творчості слов’ян. Засновник і
керівник історико-етнографічного гуртка на історико-філологічному факультеті Університету св.
Володимира, у якому підвищували професійний рівень більше
100 майбутніх учителів-філологів та істориків. Студенти готували наукові реферати з проблем
джерелознавства,
економіки,
соціології, етнографії, народної
словесності, брали участь в організації музею старовини при уні-
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Праці: Очерк истории Кривичской и Дреговичской земель до конца ХІІ столетия. Киев, 1891; Тайное
общество декабристов. Москва,
1906; Украинские староства в первой
половине ХVI в. Киев, 1908; Русская
история в очерках и статьях. Москва, 1909–1912. Т. 1–3; Весь Юго-Западный край: справочная и адресная
книга по Киевской, Волынской и Подольской губернии. Киев, 1913.
Літ.: Довнар-Запольський Митрофан Вікторович. УРЕ. Київ, 1979.
Т. 3. С. 421; Денисенко Г. Г. Довнар-Запольський Митрофан Вікторович.
ЕІУ. Київ, 2004. Т. 2. С. 427; Карпусь Д. Завершальний етап наукової
школи М. В. Довнар-Запольського
(1915–1919 рр.). Університет. 2011.
№ 2. С. 43–55.
Архіви: Державний історичний
архів України. Ф. 262. Оп. 1. Арк. 19–
20 (Заявление и докладная записка
председателя Историко-этнографического кружка при Киевском университете М. В. Довнар-Запольского
в деканат историко-филологического факультета о деятельности
кружка).
Мирослава Вовк
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(DOŁĘGA CHODAKOWSKI)
Зоріан ( Zorian)
справжнє ім’я та прізвище
Адам Чарноцький
(Adam Czarnocki)
(15.04 (за ін. даними 5.01).1784,
с. Гайна Мінського воєводства
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маганням точно відтворити діалектні риси українських говірок,
бо збирач прагнув передати не
лише лексичні, синтаксичні, а й
фонетичні особливості почутого. Він, очевидно, фіксував пісні
переважно не зі співу, а зі «слів
виконавців», оскільки у багатьох
піснях помітне порушення ритміки і строфічної будови. Мають
наукову вартість і «Проект ученого путешествия по России для
объяснения древней славянской
истории» (1820) та «Донесение
о первых успехах путешествия в
России Зорияна Доленга-Ходаовского» (1821) – як програма збирання ентографічного матеріалу
під час чотирирічної подорожі
Д.-Х. Росією та звіт про його спостереження, а також діалектологічні, топонімічні, етнографічні
відомості, які дослідник зібрав
для картографування. Звіт не
схвалили російські вчені – і державну субсидію на подорож було
припинено. Багато записів Д.-Х.
досі перебуває в рукописах.

записи. Українськi народнi пiснi в записах Зорiана Доленги-Ходаковського / Упоряд., текстол. iнтерпр. та
передм. О. I. Дея. Київ, 1974. С. 19–60;
Гримич М. З історії польових досліджень в Україні: Зоріан Доленга-Ходаковський. Історія народів Європи.
2012. Вип. 38. С. 15–21; Маслянка Ю.
Народознавчі дослідження З. Д. Ходаковського. Київські полоністичні
студії. Київ, 2012. Т. 23. С. 26–90;
Підгорна Л. Початки «романтичної
доби» української фольклористики: збирацька діяльність Зоріана
Доленґи-Ходаковського та Ніколая
Цертелєва. Мандрівець. 2013. № 2.
С. 45–49; Пастух Н. А. Доленга-Ходаковський Зоріан. Українська фольклористична енциклопедія. Львів,
2018. С. 229–230; Gawroński R. F. Zoryan Dolęga-Chodakowski, jego życie i
prace. Lwów, 1898. 207 s.
Архіви: ІЛ ВР. Ф. 99. Од. зб. 188. Записи З. Доленги-Ходаковського (автограф); Там само. Ф. 99. Од. зб. 199.
Записи З. Доленги-Ходаковського
(автограф).
Оксана Шалак
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із зачинателів не тільки української, а й польської, білоруської
та російської науки про традиційну культуру. Життєвий шлях,
наукову спадщину докладно висвітлено в дослідженнях О. Пипіна, Р. Гавронського, М. Сумцова, В. Доманицького, В. Юзвенко,
О. Дея, Л. Малаш. Цінна колекція
народних пісень, збережена донині (2012 зразків українських
пісень), уже на початку ХІХ ст.
вирізнялася жанровим пісенним
розмаїттям та кількістю зразків, зафіксованих на величезній
території. Окремі дослідники
(Р. Гавронський, В. Доманицький, В. Юзвенко) вважають, що
Д.-Х. подорожував Поділлям,
Волинню, Київщиною та Полтавщиною у 1812–1818. Записані
без певної системи, пісні, найімовірніше, відтворюють хронологію фіксації. Окремі паспорти
зразків містять не лише вказівку
на місце запису, а й рік та ім’я
виконавця: «Пісня в Меджибожі 1795 року»; «У Куні од Марисі, молочної сестри Миколая
Ярошинського», що демонструє
прогресивні методологічні засади записування фольклориста.
О. Дей назвав й інші позитивні
аспекти методики фіксації Д.-Х.:
запис безпосередньо з уст народу
на широких етнографічних теренах, врахування «етнографічного елемента» (а, власне, інтерес
збирача до контексту виконання), розкриття окремих сторін
функціональності пісень в обрядах і побуті, увага до варіантів,
комплексний підхід у вивченні
народної культури. Характерною рисою методики запису
фольклориста стала практика
фіксації не тільки завершених,
цілісних зразків, а й уривків пісень, а також варіантів, що було
виявом плідних текстологічних
тенденцій. У різних рукописах
неоднаково відтворював зразки
українських пісень: латинкою
(ІЛ ВР, ф. 99, од. зб. 199) і російською т. зв. «гражданкою» (ІЛ ВР,
ф. 99, од. зб. 188). О. Дей справедливо називав фіксацію Д.-Х. на-
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Праці: O Słowiańszczyżnie przed
chrześcіjaństwem. Cwiczenia naukowe:
oddział literatury. T. 2. № 5. Krzemeniec. 1818. S. 3–33 (Про слов’янщину
перед християнством [фрагмент
праці у перекладі Л. Підгорної.
Фольклористичні зошити. 2007.
Вип. 10. С. 191–201]); Українськi
народнi пiснi в записах Зорiана Доленги-Ходаковського / [упоряд., текстол. iнтерпр. та передм. О. I. Дея].
Київ, 1974. 781 с.; Зорыян ДалэнгаХадакоўскі. Выбранае / уклад. Л. Малаш; коментар К. Цвіркі. Мінск, 2007.
488 с.
Літ.: [Пыпин А. Н.] История русской этнографии А. Н. Пыпина.
Санкт-Петербург, 1891. Т. 3. Этнография малорусская. С. 38–87; Доманицький В. Піонер української етнографії ЗНТШ. 1905. Т. LXV. С. 1–43;
Сумцов Н. Ф. Дiячi українського
фольклору. Харків, 1910. С. 2; Юзвенко В. А. Українська народна поетична творчість у польській фольклористиці ХІХ ст. Київ, 1961. С. 29–38;
Малаш Л. А. Пионер славянской
фольклористики З. Я. Доленга-Ходаковский: автореф. дис. ... канд. филол. наук : спец. 10.01.07 «Фольклористика». Київ, 1967. 17 с.; Дей О. І.,
Малаш Л. А. Піонер слов’янської
фольклористики та його українські

ДРАГОМАНОВ
(ДРАГОМАНІВ)
Михайло Петрович
(псевдоніми і криптоніми: Волинець, Кирило Василенко, М. Галицький, П. Петрик,
Українець та ін., 30.09.1841,
м. Гадяч, нині Полтавської
обл. – 02.07.1895, м. Софія, Болгарія) – український історик,
фольклорист, літературознавець,
публіцист, філософ, економіст,
громадський діяч. Походив із
дворянської родини, відомого
роду Драгоманових, брат письменниці Олени Пчілки, дядько
Лесі Українки й Оксани Драгоманової. У 1849–1853 навчався в
Гадяцькому повітовому училищі,
далі в Полтавській гімназії. 1859
вступив на історико-філологічний факультет Київського університету св. Володимира. 1870
університет відрядив Д. на три
роки до Європи. Згодом Д. обійняв посаду приват-доцента на
кафедрі загальної історії історико-філологічного факультету
університету. Доцент Київського
університету (1864–1875). 1870
захистив дисертацію на ступінь
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вченого, у його публіцистичних
працях. Статті Д. зібрав, переклав українською мовою і видав у чотирьох томах у Львові
М. Павлик під загальною назвою
«Розвідки Михайла Драгоманова
про українську народну словесність і письменство» (1899–1907).
Видання «Исторические песни
малорусского народа» є найповнішим зводом української історичної пісенності і до сьогодні,
надто в плані добору матеріалу
та його наукового коментування.
З рецензіями на нього виступали М. Костомаров, Я. Новицький, О. Веселовський, О. Міллер,
О. Котляревський та ін. Логічним
продовженням збірника є дослідження «Нові українські пісні
про громадські справи (1764–
1880)» (1881) та «Політичні пісні
українського народу XVIII–XIX
ст.» (з двох частин: 1883; 1885).
Тут Д. згрупував фольклорні записи за тематичними циклами,
прив’язавши їх до тих суспільних явищ, якими ці твори були
покликані до життя. Пісні ці відбили трагічний період в історії
України, коли вона була поділена «між загребущими сусідами». Фундаментальний збірник
Д. «Малорусские народные предания и расказы» став значним
внеском у вивчення української
народної прози, першою спробою її наукової класифікації. З великої кількості прозових творів
(казок, легенд, переказів, притч,
оповідань тощо), нагромаджених
в архіві Південно-Західного відділу Російського географічного
товариства у Києві (1873–1876)
та взятих ним з окремих приватних колекцій (І. Новицького,
А. Димінського, М. Мурашка,
С. Руданського та ін.), дослідник
відібрав найкращі зразки, згрупував їх у тринадцяти відділах.
Д. висунув тезу про інтернаціональність усної народної творчості будь-якого народу, він генералізував напрям історико-культурних контактів, розглядаючи
схожі сюжети і мотиви у фольк
лорі різних народів як результат

запозичення на шляхах історії
(міграційна школа). До таких
його праць належать: «Шолудивий Буняка в українських народних оповіданнях», «До оповідань
про Шолудивого Буняка», «Песиголовці в українській народній
словесності», він писав про характер втілення мандрівних сюжетів в українському фольклорі:
«Корделія – Замурза», «Турецькі
анекдоти в українській народній словесності», «Байка Богдана
Хмельницького», «Два українські
„фабльо” та їх джерела», «Байки
Лафонтена та східні оповідання»,
«Фатальна вдова (карно-психологічна тема в українській народній пісні)», «Слов’янські оповідання про пожертвування власної
дитини», «Слов’янські варіанти
одної євангельської легенди»,
«Слов’янські перерібки Едіпової
історії» та ін. Д. зазначав, що між
фольклором росіян та українців
дуже мало подібності, а більше –
з сербським; що 60–70% пісень
білорусів – українські. У випусках болгарського «Сборника за
народни умиротворения, наука и
книжнина» (1889–1895) Д. вмістив свої праці про усну народну
творчість болгар, високо оцінені
М. Арнаудовим та І. Франком.
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магістра загальної історії на тему
«Питання про історичне значення Римської імперії та Тацит».
Д. був одним із організаторів
товариства «Стара громада» у
Києві (1863). Після звільнення
за політичну неблагонадійність
емігрував до Женеви (1875), де
очолював осередок української
політичної еміграції (1876–1889).
Професор кафедри загальної історії
історико-філологічного
факультету Софійського університету (1889–1895), де працював
до своєї кончини. Восени 1876
Д. створив у Женеві громадсько-політичний збірник «Громада», де публікував матеріали
про Україну. Похований у Софії.
Д. автор низки публіцистичних
та літературознавчих праць («Література російська, великоруська, українська і галицька», 1873–
1874; «Листи на Наддніпрянську
Україну», 1893–1894 та ін.). Він
розробляв концепцію народності літератури як історичної категорії. Одним із перших звернувся
до аналізу романтизму як напряму в мистецтві. Досягнення
реалізму в українській літературі
вчений пов’язував з творчістю
Т. Шевченка, Марка Вовчка, Панаса Мирного, І. Нечуя-Левицького та ін. Працював у царині порівняльного літературознавства.
Д. вивчав також український
театр (народний і професійний),
віршування. Під авторством Д.
укладено правопис – т. зв. «драгоманівка». Фольклористичний
доробок Д. –численні статті, розкидані в різних вітчизняних та
зарубіжних часописах, які друкували російською, українською,
французькою, італійською та
болгарською мовами, двох томів
«Исторических песен малорусского народа. С объяснениями
Вл. Антоновича и М. Драгоманова» (1874, 1876), класичного збірника української народної прози
«Малорусские народные предания и рассказы» (1876). Численні
міркування, висловлювання Д.
про фольклор, містяться також
у багатій епістолярній спадщині
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Праці: Исторические песни малорусского народа с объяснениями
Вл. Антоновича и М. Драгоманова:
В 2 т. Київ, 1874–1875; Малорусские
народные предания и рассказы.
Київ, 1876. 436 с.; Нові українські
пісні про громадські справи (1764–
1880). Женева, 1881. 133 с.; Політичні
пісні українського народу XVII–XIX
ст. Женева, 1883–1885. 137 с.; Розвідки Михайла Драгоманова про
українську народну словесність і
письменство / укл. М. Павлик. Львів,
1899–1907. Т. 1–4; Літературно-публіцистичні праці: У 2-х т. Київ, 1970.
Т. 2. 281 с. ; Вибрані праці: Фольклористика та літературознавство. Київ,
2007. Т. ІІ. 439 с.
Літ.: Грушевський М. П’ятдесят літ
«Исторических песен малоруського
народа Антоновича і Драгоманов».
Україна. 1924. № 1–2. С. 97; Франко І. Я. Болгарські праці М. Драгоманова. Франко І. Зібрання творів : у 50 т. Київ, 1986. Т. 46. Кн. 2.
С. 24–42; Мишанич С. До 150-річчя
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ку у виданні наукової спадщини
М. Драгоманова. Розібрала і впорядкувала архів Драгоманова,
виявивши бл. 100 ненадрукованих творів покійного чоловіка
різними мовами. Листувалася з
І. Франком (листи вміщено у т. 50
його «Зібрання творів», 1986).

Праці: Народні говірки й місцевий
елемент в освіті. Вестник Европы.
1874.
Літ.: Пчілка Олена. Автобіографія.
Олена Пчілка. Оповідання. Xарків,
1930; Ротач П. Лицарка з роду Драгоманових [Текст] : (Про дружину
М. Драгоманова – Л. М. Кучинську).
СіЧ. 1999. № 8; Двірна К. Людмила
Михайлівна Кучинська – дружина та
соратник М. П. Драгоманова. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Зб.
наукових праць. Київ, 2010. Вип. 6.
Леся Халюк

у Болгарії; 1878–1879 – міністр
освіти Болгарії. Брав участь у
створенні першої болгарської
конституції. Автор першої болгарської орфографії. Заснував
у Софії національну бібліотеку.
Заклав основи болгарської історичної науки (праці «Заселение
Балканского полуострова славянами», 1873; «Южные славяне и
Византия в X веке», 1876 та ін.)
і теорію болгарської лексикографії. Вивчав питання розвитку
болгарської літературної мови,
болгарського літературного відродження; досліджував давньоболгарські літературні пам’ятки
(зокрема рукописи Паїсія). Д. –
один з організаторів журналу
«Периодическо списание» («Періодичний журнал»). У цьому
журналі опублікував «Български
народни песни» (1876, кн. ХІ–
ХІІ), статті з проблем мовознавства, фольклору. На формування
світогляду Д. значний вплив мали
праці О. Бодянського, О. Потебні (з яким його єднали дружні
стосунки). Серед учнів Д. – такі
і видатні вчені, як М. Сумцов,
М. Халанський, акад. Б. Ляпунов,
Д. Матов. Розробляв засади збирацької роботи, записував і досліджував фольклорні твори. Вимоги до збирачів народної творчості виклав у статті «Писмо до
Българските читалища» («Лист
до Болгарських читалень», 1869).
Д. заохочував своїх співвітчизників до збирання й публікації
сучасного фольклору, видав збірник «Болгарская народная песня об освобождении» (Xарків,
1904). Сприяв появі фольклорних збірників В. Чолакова (1872).
К. Шапкарьова (1891–1894) та ін.
Д. писав рецензії на праці українських і російських вчених про
болгарський фольклор (на збірку
В. Качановського «Памятники
болгарского народного творчества», вып. І, 1882, на збірник
В. Ястребова «Обычаи и песни
турецких сербов»). Свої записи
народних пісень він передавав
до різних видань, чимало з них
увійшло до збірника Милади-
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від дня народження Михайла Драгоманова. Фольклористична спадщина видатного українського вченого. НТЕ. 1991. № 4. С. 3–12; Федченко П. М. Михайло Драгоманов:
Життя і творчість. Київ, 1991. 362 с.;
Наумовська О. В. Фольклористична
діяльність Михайла Драгоманова:
автореф. дис....к. ф. н. Київ, 1999.
19 с.; Дмитренко М. Михайло Драгоманов – дослідник фольклору.
СіЧ. 2005. № 6. С. 12–24; Михайло
Драгоманов: автожиттєпис / уклад.
Гриценко І. С. та ін. Київ, 2009. 444 с.;
Михайло Драгоманов: бібліографія
(1861–2011) / упоряд. Мороз М. О.
та ін. Дрогобич, 2011. 738 с.; Качкан В. А., Качкан О. В. Великий
полтавець європейського овиду.
Нев’януча галузка калини: Українські літератори, вчені, громадські
діячі – в діаспорі. Київ, 2011. С. 4–11;
Луньо Є. А. Драгоманов Михайло
Петрович. Українська фольклористична енциклопедія. Київ, 2018.
С. 235–236.
Леся Мушкетик

IM

ДРАГОМАНОВА
(КУЧИНСЬКА)
Людмила Михайлівна
(криптонім – Л. Д.; 1842, м. Гадяч, нині Полтавської обл. –
16.05.1918, м. Київ) – українська
громадсько-культурна
діячка,
перекладач, актриса. Одружившись 1864 з М. Драгомановим,
стала членом Київської Старої
громади. У першій половині
1870-х Д. організувала Товариство денних початкових шкіл у
Києві, перекладала і популяризувала в російських журналах твори українських письменників,
займалася дослідженнями в галузі українського мовознавства.
Разом з чоловіком опрацювала
розвідку «Народні говірки й місцевий елемент в освіті». В 1876
разом з ним емігрувала за кордон, була першим співробітником і помічником в літературнонауковій та громадсько-культурній праці чоловіка. Від 1889 вони
разом жили в м. Софія (Болгарія), а після смерті М. Драгоманова повернулася до м. Києва,
опікувалася збереженням його
творчого доробку та бібліотеки.
Саме Д. допомагала М. Павли-

ДРИНОВ
Марин Стоянов
(ДРИНОВ Марин Степанович,
псевдонім Д. Божков)
(2.11.1838, Панагюрище (нині
Болгарія) – 13.03.1906, м. Харків,
Російська імперія) – болгарський
і український історик-славіст,
лінгвіст, фольклорист, етнограф.
В юнацькі pоки працював учителем у рідному селі, збирав фольклорні твори, частина з яких
потрапила в збірник Миладинових. З 1858 життя Д. зв’язане
з Україною, 3 вересня 1858 по
березень 1861 жив у Києві, навчався у філософському класі
Київської духовної семінарії. Закінчив 1865 історично-філологічний факультет Московського
університету. Один із засновників, із 1869 – голова «Българско
книжовно дружество» («Болгарське літературне товариство» у
Браїлі (Румунія). Дійсний член
Петербурзької АН (з 1898), почесний член ряду слов’янських
академій. З 1875 професор
слов’янознавства Харківського
університету. З 1877 засновник,
секретар, з 1890 – голова Історико-філологічного товариства
при Харківському університеті.
У період російсько-турецької
війни 1877–1878 Д. перебував
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нова на Україні. НТЕ. 1964. № 1.
С. 49–56; Горина Л. В. Марин Дринов – историк и общественный деятель. Москва, 1986.
Тетяна Руда

ДУНАЄВСЬКА
(ГОВОРЕЦЬКА)
Лідія Францівна
(28.06.1948. с. Воробіївка Немирівського р-ну Вінницької обл. –
16.05.2006, м. Київ) – фольклористка, літературознавець, поетеса. Доктор філологічних наук
(1998), професор (2001). Лауреат премії ім. Ф. Колесси (2001).
Мати фольклористки, доцента
кафедри фольклористики Інституту філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка О. Наумовської. Д.
1971 закінчила філологічний факультет Київського державного
університету ім. Тараса Шевченка, відтоді працювала в ньому:
старшим лаборантом, асистентом, доцентом кафедри української літератури. У 1992 – заснов
ник та завідувач кафедри фольк
лористики. Паралельно читала
курси в Київському медичному
університеті, працювала з 1994 в
Інституті українознавства, брала
участь у багатьох міжнародних
наукових симпозіумах, конференціях. У 1982 захистила кандидатську дисертацію «Поетика
української народної казки»,
у 1997 – докторську дисертацію
«Українська народна проза (легенда, казка): еволюція епічних
традицій». Авторка понад 20 навчальних програм, кількох сценаріїв науково-навчальних фільмів. Під науковим керівництвом
Д. захищено 27 кандидатських і
3 докторських дисертації (зокрема, Д. була науковим керівником
кандидатської дисертації про
українсько-японські фольклорні
зв’язки аспіранта з Японії Хіросі
Катаоки). Д. була заступником
голови Спеціалізованої вченої
ради із захисту докторських дисертацій Інституту філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, член

експертної ради ВАК України та
ДАК при Міністерстві освіти та
науки України, член редакційних
колегій видавництва «Веселка»,
журналу «КСт», збірок наукових
праць. Завдяки Д. відкрито спеціальність
«фольклористика»,
створено в Університеті спеціальну навчальну лабораторію,
започатковано видання збірок
наукових праць «Література.
Фольклор. Проблеми поетики»
(з 1992, виходить і нині). Д. досліджувала українські народні
казки, літературні казки, неказкову народну прозу, історію
української
фольклористики,
фольклорно-літературні зв’язки.
Вивчала фольклорні універсалії,
з’ясовувала міфооснови фольк
лору, типологію та еволюцію народної епіки, відтак розглядала
український фольклор у європейському і світовому контексті.
Була уважною до сучасних змістоформ усної традиції, очолювала експедиції, фольклорну практику студентів. Д. – авторка понад
160 наукових праць, із них понад
30 – окремо видані підручники,
посібники, монографії, збірки.
До основних праць належать:
підручник «Українська народнопоетична творчість» (у спів
авторстві з М. Грицаєм та В. Бойком, 1983), монографії «Українська народна казка» (1987),
«Українська народна проза (легенда, казка»): еволюція епічних традицій» (1997; вид. 2-ге,
зі змінами – 2009), «Персонажна
система української народної
міфологічної прози. Аспекти поетики» (1999), низка статей про
казкознавство, з історії фольк
лористики (про такі постаті, як
брати Грімм, М. Максимович,
М. Костомаров, А. Коціпінський,
М. Номис, В. Антонович, М. Драгоманов, П. Чубинський, брати
Рудченки, І. Франко, П. Мартинович, А. Кримський, Марко
Грушевський та ін.). Д. упорядкувала майже 20 збірок фольклору
(переважно казок): «Українські
народні казки» (1986; 2-ге вид.
1988; 3-є вид. 1990), «Золота кни-

IM

FE

нових. В 90 х Д. переходить від
описової роботи до історико-порівняльних фольклористичних
досліджень, що ввійшли до видання «Дринов М. Съчинения
в три тома» («Дринов М. Твори
у трьох томах», 1911). У статтях
«Сказание о Святогоре и Земной
Тяге в южнославянской народной словесности» (1895), «Медно (бъкарно) гумно, меден ток
в словенските и гръчки умотворения» («Мідний тік у словенських і грецьких творах», 1900),
«Этнографические наблюдения
А. Р. Музыченка над болгарскими колонистами Феодосийского
уезда» (1902) Д. визначив спільні
мотиви, образи, паралелі у звичаях і обрядах слов’янських (зокрема болгарського і українського) народів. Постать Д. вважають
однією з центральних фігур болгарської і української славістики.
Після його смерті в Харківському університеті було встановлено щорічну премію імені М. Д.
(присуджували по черзі студентам Софійського і Харківського університетів), організовано
«Дриновські читання». Іменем
Д. названо академічне видавництво БАН, Центр болгаристики
та балканських досліджень Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Праці: Сказание о Святогоре и
Земной Тяге в южнославянской народной словесности. Труды VIII
Археологического съезда в Москве,
1890 г. Москва, 1895. Т. 2. С. 10–19;
Медно (бъкарно) гумно, меден ток
в словенските и гръчки умотворения. Сборниче за юбилея на проф.
Марин Дринов 1869–18899. София,
1900; Этнографические наблюдения
А. Ф. Музыченка над болгарскими
колонистами Феодосийского уезда. Записки Императорского Харьковского университета. 1903. Кн. 1.
С. 34–40.
Літ.: Почесть: Сб. ст. по славяноведению, посвященных проф. Марину
Степановичу Дринову его учениками и почитателями. Харьков, 1908.
83 с.; Шумада Н. С. Україно-болгарські фольклористичні зв’язки (період Болгарського відродження). Київ,
1963. С. 123–134; Шумада Н. С. Фольклористична діяльність М. С. Дри-
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га казок», «З живого джерела»
(обидві – 1990), «Летючий корабель» (1994), «Українські народні
казки» (2001) та ін. Багато українських дітей виросло із казками,
що їх упорядкувала, написала
передмови чи післямови, прокоментувала Д. В Інституті філології Київського національного
університету ім. Тараса Шевченка 2011 побачило світ видання
«Бібліографія праць. Автографи
до портрета професора Лідії Дунаєвської (1948–2006)».

саних Д., опубліковано у збірці
О. Кольберга. Близько 20 перекладених ним зразків українського фольклору надруковано в
чеській періодиці. Д. автор багатьох статей про історію, географію Галичини, життя її нацменшин, опублікованих у чеських
газетах і журналах. Д. належать
статті про народні звичаї та обряди Галицького краю («Різдвяна
картинка з Галичини», «Свято
Йордану», «Картини і квіти з духовного і поетичного життя східних слов’ян», «Нариси з життя
українців»). Є в нього праці з музичної фольклористики («Пісні
народні слов’янські», «Погляд на
стан музики на Україні»). Д. цікавився українською літературою, першим із чеських дослідників проаналізував творчість
Т. Шевченка (1860). Перекладав
твори українських письменників
чеською мовою (М. Устиянович
«Месть верховинця»). Д. тісно
контактував з Я. Головацьким,
А. Петрушевичем.

FE

Праці: Міський фольклор, легенди Києва / розмову записала С. Бондаренко. Вечірній Київ. 01.02.1985; До
проблеми розмежу
вання легенди і
казки. Література. Фольклор. Проб
леми поетики. Київ, 1996. Вип. 4.
С. 10–22; Єгипетські джерела «Казки про Правду і Кривду». ФЗ. 1997.
Вип. 2; Післямова. Видатні зачинателі європейської фольклористики. Казки братів Грімм. Київ, 2000;
Обшири фольклористики. Українська мова й література в середніх
школах, гімназіях, ліцеях. 2002. № 2.
С. 182; Видання українських паремій М. Номисом в оцінці І. Франка.
Фольклор. Література. Проблеми
поетики. Київ, 2003. Вип. 15; Нове
ґрунтовне дослідження з історії
української фольклористики ХІХ ст.
НТЕ. 2004. № 5. С. 118–119; Образ
меншого сина в богатирській казці
(за записами П. Чубинського). Матеріали ІІІ Всеукаїнської науковопрактичної конференції «Фольклор і
література в історичному розвитку
та державотворенні». Бориспіль,
2005.
Літ.: Мороз М. Бібліографія.
Фольклористика. Т. 1. Кн. 2: Іменний покажчик: Дунаєвська Л. Ф.
С. 1008; Хоменко Б. В. Дунаєвська
Лідія Францівна. Вінниччина фольклорна. Довідник / упоряд. А. Подолинний, Т. Цвігун. Вінниця, 2004.
С. 29; Дмитренко М. «Десь тут була
подоляночка…». Народознавство.
2006. № 72–73. С. 16; Малюк А. Жива
душа Учителя. СВ. 2006. 30 трав.;
Скопенко В., Цвих В., Третяк О.

та ін. Лідія Францівна Дунаєвська.
СіЧ. 2006. № 7. С. 96 [некролог];
Лісніченко Л. Історія казкової жінки. Українська газета плюс. 2007.
№ 42, 6–12 груд. С. 8–9; Сокіл В. Дунаєвська Лідія. Мала енциклопедія
українського народознавства. Львів,
2007. С. 730–731; Семенюк Г. Слово
про Лідію Дунаєвську. Література.
Фольклор. Проблеми поетики. Київ,
2008. Вип. 30. С. 7–8; Астаф’єв О. Г.
Дунаєвська Лідія Францівна. ЕСУ.
Т. 8. С. 536–537; Іваннікова Л. Лідія Дунаєвська: від серця до серця.
Слово Просвіти. 2009. Чис. 32; Борисенко В. Лідія Дунаєвська. Казка,
що стала життям. Українки в історії:
нові сторінки. Київ, 2010. С. 91–95;
Автографи до портрета професора
Лідії Дунаєвської (1948–2006). Київ,
2011. 63 с. С. 47–49.
Микола Дмитренко

IM

ДУНДЕР
(DUNDER)
Вацлав (Vaclav)
(11.08.1817, м. Бржістві, нині Чехія – 1879, м. Болехів, нині Івано-Франківської обл., Україна) –
літературознавець,
публіцист,
фольклорист. Закінчив Карловий
університет. З 1840 жив у Львові,
слухав лекції з математики, історії, філософії у Львівському університеті (1840–1841). Працював у Крайовому статистичному
управлінні у Львові (1840–1855,
1860–1873) та Кракові (1855–
1860). З 1873 – у Дирекції державних маєтків і лісів у Болехові.
Багато зробив для популяризації
слов’янського фольклору. Автор
праць про слов’янську народну
поезію, українську усну та літературну творчість. Автор перших перекладів українських казок чеською мовою. Перекладав
також українські народні пісні,
приказки, прислів’я. Автор «Збірки пісень слов’янських» (1851,
Брно), до якої ввійшло й 4 українські пісні. П’ять пісень, запи-

Праці: Obrazy a květy z duševného
a básnického života Slovanův východních. Koleda, 1853. № 3. Р. 163–178;
Velkonoční svátky v Polště. Koleda,
1853. № 3. Р. 184–187; Přísloví a pořekadla dílem z bajesloví Rusínův. Koleda.
№ 4, 1854. Р. 280–283; Nástin ze života
Rusínův. Koleda, 1854. № 4. Р. 194–207;
Ruské národní kazky a prykazočky
(Prostonárodní pohádky a anekdoty
Rusínův). Koleda. 1854. № 4; Vánoční
obrázek z Haliče. Koleda. 1855. № 5.
Р. 115–118;
Літ.: Кріль М. М. Вацлав Дундер і
Україна. Проблеми слов’янознавства.
Львів, 1989. Вип. 40. С. 104–110;
Гримич В. Г. Дундер Вацлав. УЛЕ :
у 5 т. Київ, 1990. Т. 2: Д–К. С. 126–127;
Кріль М. М. Український фольклор у
дослідженнях В. Дундера. Фольклор
у духовному житті українського народу. Регіональні наукові читання.
Львів, 1991. С. 31–32.
Ірина Огієнко

91

www.etnolog.org.ua

Е

ціо
нальні меншини в Україні»
було створено Головну спеціалізовану редакцію літератури
мовами національних меншин
України, яка з 2004 отримала
назву «Етнос» і діяла до 2011.
Упродовж багатьох років «Е.»
очолювала кавалер ордена княгині Ольги ІІІ ступеня, заслужений працівник культури України
Любов Головко (З 1992 – головний редактор, з 2004 – директор). Головним редактором з
2004 працювала Тетяна Мизгаєва. До складу колективу входили досвідчені фахівці видавничої справи: редактори І. Савлук,
Л. Гримальська, Ж. Малишевська, художній редактор Ж. Присяжна, верстальник К. Качуровський. Невеликий колектив видавництва за весь період діяльності опублікував 313 книжок.
Діяльність видавництва була
спрямована на випуск офіційних
видань, творів класиків світової
літератури, авторів різних національностей, що мешкають в
Україні й пишуть материнською
мовою, навчальної літератури,
розмовників, посібників, словників, науково-популярних книг
з історії та культури різних етносів. Майже всі видання також
україномовні. Найкращі з них
адресовані дітям. Велика увага
приділялася перекладам з кримськотатарської та караїмської
мов. Навколо «Е.» було згуртовано високопрофесійний актив –
понад 100 знавців мов, науковців, творчих діячів, представників ділових кіл. Співробітники
редакції підтримували тісні контакти з національно-культурними товариствами, бібліотеками,
посольствами, іншими осередками та організаціями. Серед його
авторів – відомі вчені-славісти
В. Наулко, Н. Шумада, В. Юзвенко, М. Гайдай, А. Багмут, Л. Мушкетик, Л. Вахніна, О. Микитенко, музикознавці Л. Єфремова,
О. Щербак, кінознавець В. Ав
ксентьєва та ін. Спільно з ІМФЕ
НАНУ було опубліковано цілу
низку книжок, присвячену дослі-
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ЕРБЕН (ERBEN)
Карел Яромір (Karel Jaromír)
(07.11.1811, м. Мілетин, нині Чехія – 21.11.1870, м. Прага, нині
Чехія) – чеський поет, фольклорист, етнограф, історик, літературознавець, перекладач. Представник чеського романтизму і
міфологічної школи. Закінчив
гімназію у Карловому Граді. Навчався в Празькому університеті. Працював секретарем і архіваріусом Національного музею;
архіваріусом м. Праги. Членкореспондент Російської академії
наук (з 1856). Почесний член Харківського університету (з 1861).
Входив до складу РГТ (з 1862)
і Московського археологічного
товариства (з 1864). Вивчав народну поезію, збирав пісні, казки,
міфи, легенди ще зі шкільних років. Упродовж 1841–1845 вийшло
три томи «Чеських народних пісень» (усього 550 текстів), Пісенний матеріал надихнув Е. на вивчення звичаїв, обрядів, повір’їв.
У 1840‑х Е. літературно обробив
кілька народних казок і опублікував їх у журналах («Про трьох
прях», «Добре, що є смерть на світі»). Е. перекладав українські колядки і написав про них статтю
(альманах «Букет», 1852). У 1853
вийшла збірка його віршів «Букет
з народних переказів» (Kytice z
pověstí národních) (1853, 2‑е доп.
вид. 1861), в якій у поетичній
формі переспівано давньочеські
перекази. Е. зібрав і упорядкував
збірку «Простонародні чеські пісні і прислів’я» (у 2 т., 1862–1864)
У 1865 видав збірку «Сто простонародних слов’янських казок і
переказів в оригіналі», до якої залучив українські казки з видань
«Записки о Южной Руси» П. Кулі-

ша (1857, т. 2) і «Вінок русинам на
обжинки» І. Головацького (1847,
вип. 2). Важливою працею Е. є
«Слов’янська читанка» (Slovanská
čítanka), до якої увійшли українські казки, надіслані йому Я. Головацьким та В. Ковалевським.
Великий вплив на Е. мала міфологічна школа братів Грімм. Е. упорядкував видання «Вибрані народні легенди та перекази інших
слов’янських народів» (1869), яка
містила 19 українських народних
казок у його перекладі. Написав
низку статей про казки, звичаї і
міфологію слов’ян до журналів
«Музейник» і «Науковий словник», у студії «Про слов’янську
міфологію» (журнал «Російська
бесіда», 1857) проаналізував
українські легенди, замовляння,
загадки і колядки. Е. переклав
чеською мовою «Повість временних літ» (1867), «Слово о полку
Ігоревім» (1869), «Задонщину»
(1869). Контактував з О. Бодянським та І. Срезневським.
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Праці: Die Primatoren der kön. Altstadt Prag / von Karl Jaromír Erben.
Prag, 1858; Prostonárodní české písně a
říkadla s přílohou nápěvů. Prag, 1864;
Dvé zpěvů staroruských, totiž о výpravě Igorově a Zádonština. Prag, 1869;
Kytice z básní Karla Jaromíra Erbena.
Prag, 1871; Pjsně národni w Čechách
(s nápěwy). Prag, 1842–1845; Vybrané
báje a pověsti národní jiných větvi slovanských. Prag, 1869.
Літ.: Cтудинський К. Карло Яромір Ербен і Яків Головацький. ЗНТШ,
1937. Т. 155. С. 6–28; Скрипка В. М.
Чеський фольклорист К. Я. Ербен і
його зв’язки з російськими вченими.
НТЕ, 1961. № 4. С. 108–110; Гайдай М.
Ербен Карел Яромір. Художня культура західних і південних слов’ян
(ХІХ – початок ХХ століття). Енциклопедичний словник. Київ, 2006.
С. 20; Bechyňová V., Černý M., Kaleta P. Karel Jaromír Erben: Slovanské
bájesloví. Praha, 2009. 511 р.; Horak J.
Lidové podani ukrajinské v dile Jos. Hanuse a K. J. Erbena. Narodopisny sbornik československy, 1921. XIV.
Ірина Огієнко

92

«ЕТНОС»
спеціалізоване видавництво літератури мовами національних
меншин України. 1992 на виконання закону України «Про на
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«ЕТНОС»

мовою оригіналу та 7 мовами,
«Кавказ» (20 мов), збірка творів
«Думи мої...», вперше опубліковані циганською, цикл «Вінок
Кобзареві мовами народів світу», «Кобзар» киргизькою, книга вірменського поета Левона
Міріджаняна «Мій Шевченко».
До відкриття Року Польщі було
видано у перекладі «Кримські
сонети» А. Міцкевича, роман
З. Доміно «Сибіріада польська»,
автобіографічну книгу А. Вайди
«Кіно і решта світу». Книжки
видавництва було представлено на міжнародних виставках у
Франкфурті-на-Майні, Лейпцигу, Варшаві. Деякі з них пошановані престижними відзнаками
та нагородами. Так, за краще видання співробітники «Етносу»
здобули диплом І ступеня на
XІV Мінській міжнародній виставці-ярмарку «Книги Білорусі – 2007».

російською, сербохорватською, словацькою, угорською мовами); Під одним небом. Фольклор етносів України. Збірник наукових праць / упор.
Л. Вахніна, Л. Мушкетик, В. Юзвенко. Київ, 1996. 252 с.; Стежками премудрих казок. Народні казки (Українською, гагаузькою, грузинською,
івритом, караїмською, литовською,
молдавською, німецькою, румунською, турецькою, циганською мовами). Київ, 1998; Бехштайн Людвіг.
Казки. Переклад з німецької А. Багмут. Київ, 2000; Нємцова Божена.
Казки / переклад з чеської А. Багмут.
Київ, 2002; Пісенна культура польської діаспори України / вступне
слово, упоряд. та прим. Л. Вахніної.
Київ, 2002. 288 с.; Словацькі народні
казки / переклад зі словацької Алли
Багмут. Київ, 2004; Польські народні
казки / переклад з польської, вступне
слово та примітки Л. Вахніної. Київ,
2004; Казки: Для домашнього читання у німецькій недільній школі /
упоряд. В. Тутик. Київ, 1996; Угорські народні казки рідкісної краси /
уклад., вступна стаття, переклад з
угорської Л. Мушкетик. Київ, 2002.
212 с.; Угорські казки / переклад з
угорської Л. Мушкетик. Київ 2010.
128 с.; Головко Л. Н. Майстер перекладу Алла Йосипівна Багмут. На
хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут /
упоряд. О. Іщенко, ред. П. Гриценко.
Київ, 2011. 280 с.
Лариса Вахніна
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дженню фольклору та етнографії
національних меншин України.
Актуальним до нашого часу залишається перший збірник наукових праць з нацменшин Украї
ни «Під одним небом: фольклор
етносів України. Упорядники
Л. Вахніна, Л. Мушкетик, В. Юзвенко» (1996), куди увійшло й чимало зразків різномовних уснопоетичних творів. За сприяння
програми «Українська книга»
побачило світ видання «Пісенна культура польської діаспори
України» (2002, упорядник, автор
передмови та приміток Л. Вахніна). Цінним інформативним виданням стала книжка відомого
етнолога В. Наулка «Хто і відколи живе в Україні» (1998) та ін.
В «Е.» було видано серію казок
різних народів України, перекладачами та упорядниками яких
стали Л. Вахніна, Л. Мушкетик.
А. Багмут та ін. Згадані науковці
входили і до складу громадської
редакційно-видавничої ради видавництва. Отже, діяльність «Е.»
була унікальною, деякі видання
стали раритетними, серед них,
зокрема, Шевченкіана: «Заповіт»
56 мовами, поеми «Катерина»
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Літ.: Закон України «Про національні меншини в Україні». Київ,
1993. 14 с. (Українською і словацькою мовами, перекладач А. Багмут);
Жили собі...: Народні казки. Київ,
1995. 239 с. : іл. (Українською, білоруською, болгарською, кримськотатарською, чеською, польською,
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Є

ЄФИМЕНКО (СТАВРОВСЬКА)
Олександра Яківна
(30.05.1848, c. Варзуга Мурманської обл. – 18.12.1918, х. Любочка, с. Писарівка, нині с. Верхня
Писарівка Вовчанського р-ну
Харківської обл.) – російський і
український історик, етнограф.
Викладачка, громадська діячка, перша жінка, яка одержала
ступінь доктора історії (присуджено Харківським університетом 1910). Народилася в сім’ї
службовця на півночі Російської
імперії, здобула освіту в гімназії,
учителювала. У 1870 вийшла заміж за політичного репресованого з України, студента, етнографа та історика Петра Єфименка.
У 1877 подружжя переїхало до
Чернігова, потім до Харкова, де
Є. стала активним членом Історично-філологічного товариства
при Харківському університеті, організаторкою історичного
гуртка. Читала публічні лекції,
виступала за емансипацію жінок
у суспільстві. Завдяки наполегливій праці та самоосвіті стала провідним тогочасним фахівцем з історії та культури України. Уклала
популярні на той час підручники
з історії України та російської історії. З 1910 викладала історію на
Бестужевських вищих жіночих
курсах у Петербурзі. Померла від
рук бандитів у своєму будинку на
х. Любочка. Є. відома передусім
як автор робіт з історії. Однак

для викладу історичного матеріалу, змалювання історичного
фону розгортання певних подій,
для підтвердження достовірності
своїх поглядів авторка активно
послуговувалася й фольклорним,
а також етнографічним матеріалом. У її підручниках епоху Київ
ської Русі подано із залученням
фольклорних деталей. У змалюванні подій козацької епохи, Гайдамаччини, Коліївщини авторка зверталася до фольклорних
джерел, завдяки чому їй вдалося
відкинути тогочасну негативну
оцінку подій, що превалювала
в історичній науці. Є. – авторка
праць, написаних на ґрунті народницького підходу до історичних явищ. В її творчому доробку
особливе місце посідає «Історія
українського народу», у якій висвітлено історичний процес в
Україні з найдавніших часів до
XIX ст. Окрім того, Є. досліджувала традиційні поховальні церемонії давніх слов’ян, орнаменти
на посуді, побутові предмети, роблячи висновки про особливості
міфологічного світосприйняття
давніх народів. За власними спостереженнями характеризувала
підневільне становище жінки в
селянській родині, розпад сім’ї як
соціального інституту, активно
підтримувала ідею виокремлення
української мови, її право на самостійне існування не лише в побуті селян, а й у літературі.
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ЄДЛІЧКА (JEDLICZKA)
Алоїз (Alois) Венцеславович
(14.12.1819 (або 1821), c. Куклени, тепер у складі м. ГрадецьКарлове, Чехія – 27.09.1894,
м. Полтава) – композитор, піа
ніст, диригент, фольклорист,
педагог, музичний фольклорист. Чех за походженням. Випускник Празької консерваторії
(1837–1842). Працював піаністом
в Італії. 1843 проживав у Львові,
працював учителем співу. Викладач співу та гри на фортепіано у Полтавському інституті
шляхетних дівчат та приватних
школах (1848–1892). Член Галицького музичного товариства.
Організував хор, який виконував
пісні українською, російською,
чеською і польськими мовами.
Записував, обробляв і видавав
українські народні пісні. Видав
збірку «Зібрання малоросійських
народних пісень» (1861), «Сто
малоросійських пісень» (1869).
Основні праці: фортепіанне попурі «Квітонька України»; фантазія «Спогади про Полтаву»;
мазурки, польки, романси, хори.
Редагував музику до «Наталки
Полтавки» І. Котляревського.

ціональних зв’язках: тези доповідей
і повідомлень Восьмої славістичної
конференції. Київ, 1971; Митці України: Енциклопедичний довідник.
Київ, 1992. С. 238; Муха А. Єдлічка А.
Українська музична енциклопедія.
Київ, 2008. Т. 2. С. 55; Правдюк О. А.
Українська музична фольклористика. Київ, 1978; Якименко Н. Д. Єдлічка Алоїз Венцеславович. УЛЕ : в 5 т.
Київ, 1990. Т. 2 : Д–К. С. 182; Ротач П.
Рояль Алоїза Єдлічки. Наука і культура. Україна. Щорічник. Київ, 1986.
Вип. 20. С. 427–429; Ротач П. Сини
Чехії і України – брати Єдлічки. Пороги, 1997. № 1; Энциклопедический
словарь Брокгауз и Ефрон : Биографии. Москва, 1995. Т. 5. С. 48.
Ірина Огієнко

Праці: Собрание малороссийских
народных песен. Полтава ; СанктПетербург, 1861. Ч. 1, 2. Сто малороссийских народных песен. СанктПетербург, 1869.
Літ.: Дрбал О. Єдлічка Алоїз.
Чехи в Галичині: Біографічний довідник. Львів, 1998. С. 38; Єдічка Алоїз. Енциклопедія українознавства.
Репринтне відтворення видання
1955–1984 років. Перевидання в
Україні. Київ, 1994. Т. 2. С. 651; Мартусь В. І. Музично-фольклористична
діяльність Алоїза Єдлічки на Україні. Українська культура в її інтерна-
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Праці: Исследования народной
жизни. Вып. 1. Обычное право. Москва, 1884. 382 с.; История украинского народа / сост. и авт. ист.-биогр.
очерка В. Смолий ; примеч. Н. Яковенко. Киев, 1990; Южная Русь.
В 2-х тт. Санкт-Петербург, 1905.
Літ.: Kappeler A. Russland und die
Ukraine: verflochtene Biographien und
Geschichten. Wien, 2012; Багалій Д. I.
Олександра Яківна Єфименко. Некролог. Оцінка її наук. праць. Записки Історико-філологічного віділу
Української академії наук. Київ, 1919.
№ 1. С. 104–113; Багалій Д. I. Харківська доба діяльності О. Я. Єфименкової. Наукові записки Харківської
науково-дослідної кафедри історії
української культури. Харків, 1930.
Т. 10. С. 5–15; Білик П. Огляд головних праць О. Я. Єфименко. 3бірник
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активно друкував свої записи й
дослідження. В «Архангельских
губернских ведомостях» було
надруковано 115 статей Є., у «Памятной книжке Архангельськой
губернии» (1864) і в «Трудах Архангельского статистического комитета за 1865 год» – 9 фольклорно-етнографічних статей. Є. склав
програму з народного побуту, а
також вірувань і уявлень українців (1866). У 1869 видав «Сборник
народных юридических обычаев
Архангельськой губернии». До
розвідки «О Яриле, языческом
божестве русских славян» (1868)
Є. додав статтю про народне свято Георгія (Георгевден) молодого
болгарського дослідника, який на
той час був семінаристом у Києві,
у майбутньому видатного болгарського вченого Марина Дринова.
У 1877–1878 вийшла друком праця Є. «Материалы по этнографии
русского населения Архангельской губернии». У 1878 Є. повернувся в Україну, жив і працював
у Чернігові й Харкові, як секретар Статистичного комітету видавав «Харьковский календарь»,
пізніше став ініціатором видання фольклорно-етнографічного
збірника «Харьковский сборник»
(1884–1887). Як представник міфологічної школи, витоки народної міфології вбачав у індоєвропейській релігії. Вивчав побут і
фольклор старців, українців-переселенців у Росії. 1874 вийшов
друком укладений Є. збірник замовлянь «Сборник малорусских
заклинаний», що до сьогодні є
важливим джерелом для вивчення цього жанру. Як бібліограф
Є. уклав покажчики праць П. Чубинського та професорів Харківського університету.

Літ.: Разумова А. П. Из истории
русской
фольклористики.
П. Н. Рыбников, П. С. Эфименко.
Москва ; Ленинград, 1954. 144 с.;
Михайло Возняк. З років заслання
Пера Єфименка на Архангельщину.
ХІ листів його до Кониського. За
сто літ, ІІ. Харків, 1930. С. 110–121;
Козловський В. І. Єфименко Петро
Савич. Українська фольклористична
енциклопедія / керівник проекту, науковий редактор, упорядник Василь
Сокіл. Львів, 2018. С. 263–264.
Олена Чебанюк

ЄФРЕМОВА
Людмила Олександрівна
(19.08.1953, м. Прокоп’євськ Кемеровської обл., Росія) – українська фольклористка, етномузиколог, провідний науковий співробітник ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, старший
науковий співробітник, доктор
мистецтвознавства, лауреат премії ім. В. Гнатюка (2012). Народилась у м. Прокоп’євськ Кемеровської обл. Батько – шахтар,
мати – службовець. Перехворіла
на поліомієліт (1955), отримала
інвалідність. У сім років пішла в
школу. Після переїзду родини у
м. Горлівку Донецької обл. (1962)
навчалася в школах № 55, № 34 та
№ 16. У 1970–1974 була студенткою музично-теоретичного факультету Артемівського державного музичного училища (Донецька обл.). У 1974–1979 навчалась
в Одеській державній консерваторії ім. А. В. Нежданової (історико-теоретичний факультет), обидва заклади закінчила з відзнакою. Разом із групою студентів
перший раз (1976) взяла участь
у фольклорній експедиції на півночі Одеської обл. У 1978–1979
працювала концертмейстером та
викладачем в Одеській консерваторії та Донецькому муз.‑пед. інституті. У 1979–1982 перебувала в
аспірантурі ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України (науковий
керівник – доктор мистец
тво
знавства О. Правдюк). Дисертацію на здобуття ступеня кандидата мистецтвознавства «Генетична
єдність та регіональна специфіка
мелодики українських весільних

FE

науково-дослідної кафедри історії
української культури. Харків, 1930.
Т. 10. С. 17–31; Ильинская В. Н. Автобиографии П. С. и А. Я. Ефименко.
Из истории русской фольклористики. Ленинград, 1978. C. 93–106; Каппелер А. Самоучка, жінка, кацапка:
Олександра Єфименко та Київська
історична школа. Україна модерна.
Київ, 2010. С. 46–76; Марков П. Г.
А. Я. Ефименко – историк Украины.
Киев, 1966; Смолий В. А. А. Я. Ефименко: очерк жизни и научного
творчества. Ефименко А. Я. История украинского народа. Киев, 1990.
С. 403–426; Сурман Я. Александра і
Петро Єфименки: iмперські біографії та histoire croisée. Україна модерна. URL : http://www.uamoderna.com/
book/242‑242.
Лідія Гайдученко
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ЄФИМЕНКО
Петро Савич
(1835, м. Великий Токмак Бердянського пов. Таврійської губ.,
нині м. Токмак, Запорізька обл. –
20.05.1908, м. Петербург, Російська імперія) – фольклорист, етнограф, бібліограф. Народився в
сім’ї військовослужбовця. Закінчив Катеринославську гімназію,
навчався в Харківському та Московському університетах (1855–
1860). Член Російського географічного товариства, Московського археологічного товариства, Товариства любителів природознавства, антропології та етнографії,
Товариства Нестора-літописця,
Харківського історико-філологічного товариства. Записувати фольклор почав під впливом
вражень від поезій Т. Шевченка
ще навчаючись у гімназії, продовжив під керівництвом А. Метлинського під час навчання в Харківському університеті. Здійснив
етнографічно-фольклористичну
подорож до Чернігівщини (1858),
матеріали якої опублікував у періодиці. 1860–1873 за участь у
таємному товаристві перебував
на засланні в Пермській та Архангельській губерніях. Тут, за
підтримки засланого до м. Архангельська П. Чубинського, збирав
російський фольклорно-етнографічний матеріал. Під час заслання

Праці: О Яриле, языческом божестве русских славян. СанктПетербург, 1868. 36 с.; Сборник
малороссийских заклинаний. Москва, 1874. 70 с.; Материалы по
этнографии русского населения Архангельской губернии. Москва, 1877.
230 с.; Библиографический указатель
трудов П. П. Чубинского. КС. 1884.
Т. 8. С. 138–142.
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сілля в селі Зятківцях» (1997) та
«Українські народні пісні в записах Гната Танцюри» (2001), у співавторстві з Л. К. Вахніною – «Пісенна культура польської діаспори України» (2002). У 2004–2007
перебувала в докторантурі ІМФЕ
ім. М. Т. Рильського НАН України
(науковий консультант – доктор
мистецтвознавства А. Іваницький), працювала над дисертацією, присвяченою каталогізації
українського пісенного фольклору. У цей період вийшли друком
збірки «Ігрові веснянки» (2005)
та «Народні пісні: Записи Людмили Єфремової» (2006), монографія за матеріалами кандидатської
дисертації «Наспіви українських
весільних пісень» (2006). Наслідком перебування в докторантурі
стало фундаментальне видання
«Частотний каталог українського пісенного фольклору» у трьох
частинах (2009–2011) та захист
докторської дисертації (2011) на
тему «Теоретичні засади систематизації українського пісенного
фольклору. Частотний каталог».
На посаді провідного наукового
співробітника (2010–2019) Є. взяла участь у виданні збірок «Українські народні пісні в записах Михайла Гайдая» (2010), «Зеркало
жизни» (2012), заснувала серію
регіональних видань «З колекцій збирачів фольклору», у якій
вийшла низка збірок: «Народні пісні Житомирщини» (2012),
«Народні пісні Хмельниччини»
(2014, у співавторстві), «Народні
пісні Чернігівщини» (2015), «Народні пісні Полтавщини» (2016),
«Народні пісні Київщини» (2017),
«Народні пісні Волині» (2018),
«Народні пісні Вінниччини»
(2019), засновані переважно на
архівних джерелах та власних записах упорядника. Є. багато років очолює журі з фольклористики на загальноукраїнському етапі
захисту учнівських робіт МАН,
є членом двох спеціалізованих
рад із захисту кандидатських та
докторських дисертацій, була науковим керівником трьох канди-

датських дисертацій із фольклористики та музикознавства.

Праці: Українські народні пісні в
записах М. В. Лисенка. Ч. 1 / упоряд.,
вступ. ст. та прим. Л. О. Єфремової.
Київ, 1990. 352 с.; Подільські наспіви / Поділля. Історико-етнографічне
дослідження. Київ, 1994. С. 385–402;
Танцюра Г. Весілля в селі Зятківцях /
упоряд. М. К. Дмитренко, Л. О. Єфремова. Київ, 1997. 399 с.; Українські
народні пісні в записах Гната Танцюри (До 100‑річчя з дня народження) /
упоряд., передм. та прим. М. К. Дмитренко, муз. упоряд. Л. О. Єфремова.
Київ, 2001. 543 с.; Стиль народних
пісень Подніпров’я (За матеріалами сучасних експедиційних досліджень). НТЕ. 2003. № 5–6; Ігрові веснянки / упоряд., вступ. ст. та прим.
Л. О. Єфремової. Київ, 2005. 208 с.;
Народні пісні: Записи Людмили
Єфремової. Київ, 2006. 575 с.; Наспіви українських весільних пісень.
Київ, 2006. 191 с.; Частотний каталог
українського пісенного фольклору.
В трьох частинах. Ч. 1. Опис. Київ,
2009. 720 с.; Частотний каталог українського пісенного фольклору. Ч. 2.
Антологія-хрестоматія. Київ, 2010.
480 с.; Частотний каталог українського пісенного фольклору. Ч. 3. Покажчики. Київ, 2011. 511 с.; Теоретичні
засади систематизації українського
пісенного фольклору. Частотний
каталог : автореф. дис. … д‑ра мист.
Київ, 2011. 40 с.; Серія «З колекцій
збирачів фольклору»: Народні пісні
Житомирщини / упоряд. та вступ.
ст. Л. О. Єфремової. Київ, 2012. 723 с.;
Щедрий вечір. Ой радуйся, земле,
Син Божий народився (новорічноріздвяні співи з Житомирщини) /
записи Л. В. Адамович та ін. ; упоряд. та вступ. ст. Л. О. Єфремової ;
передм. Л. В. Адамович. Київ, 2013.
200 с.; Народні пісні Хмельниччини / упоряд. та вступ. ст. М. К. Дмитренка, Л. О. Єфремової. Київ, 2014.
722 с.; Народні пісні Чернігівщини /
упоряд. та вступ. ст. Л. О. Єфремової. Київ, 2015. 758 с.; Народні пісні
Полтавщини / упоряд. та вступ. ст.
Л. О. Єфремової. Київ, 2016. 720 с.;
Народні пісні Київщини / упоряд. та
вступ. ст. Л. О. Єфремової. Київ, 2017.
696 с.; Народні пісні Волині / упоряд.
та вступ. ст. Л. О. Єфремової. Київ,
2018. 596 с.; Народні пісні Вінниччини / упоряд. та вступ. ст. Л. О. Єфремової, післям. М. К. Дмитренка. Київ,
2019. 680 с.
Літ.: Єфремова Людмила Олександрівна. УФЕ. Львів, 2018. С. 264–265.
Валентина Пономаренко
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пісень» захистила у жовтні 1982.
Перебуваючи в аспірантурі, здійснювала експедиційні виїзди до
Житомирської, Одеської, Харківської та Донецької областей,
публікувала статті у журналах
«НТЕ» та «Музика». Подальша
наукова робота пов’язана з ІМФЕ
ім. М. Т. Рильського НАН України, де працювала на посадах молодшого наукового, старшого наукового та провідного наукового
(теперішній час) співробітника.
Перебуваючи на посаді молодшого наукового співробітника відділу фольклористики (1982–1989)
працювала над підготовкою до
друку збірок «Народні пісні в записах Івана Нечуя-Левицького»
та «Народні пісні в записах Миколи Гоголя» (у співавторстві).
Опрацювала архів М. В. Лисенка
в НАФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України та музеї
композитора. Було опубліковано низку статей у періодиці, а у
тві «Музична Україна»
видавниц
вийшла друком перша частина
збірки «Українські народні пісні
в записах М. В. Лисенка» (1990).
Разом із Г. Т. Рубай у 1989 взяла
участь в експедиційному виїзді
до Вінницької та самостійно – до
Хмельницької обл. для запису подільського пісенного фольклору,
написання статті «Подільські наспіви» для колективної монографії (1994). На посаді наукового
співробітника відділу фольклористики (1989–1996) працювала в
архівах ІМФЕім. М. Т. Рильського НАН України над створенням
картотеки українського пісенного фольклору, публікувала статті
з мелотипології, каталогізації та
регіональних досліджень. У 1992
здійснила низку експедиційних
виїздів до Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської обл. За
результатами експедицій опуб
ліковано статтю «Стиль народних пісень Подніпров’я» (2003).
На посаді старшого наукового
співробітника (1996–2003) у співавторстві з М. К. Дмитренком
підготовлено до друку та видано
збірки записів Г. Т. Танцюри: «Ве96
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Жаткович Юрій-Кальман Юрійович.
Українська фольклористична енциклопедія. Львів, 2018. С. 269.
Леся Мушкетик

ЖИВКОВ
Тодор
(1938, с. Митровци, Болгарія –
31.12.2001, м. Софія, Болгарія) –
болгарський етнолог, фольклорист. Закінчив факультет болгарської філології Софійського
університету. 1963 обійняв посаду
наукового співробітника Етнографічного музею при БАН. Кандидатську дисертацію «Болгарський антифашистський пісенний
фольклор» захистив 1971. Разом з
П. Динековим брав участь у заснуванні Інституту фольклору БАН
(1972), директором якого був у
1982–1992. Докторську дисертацію захистив 1978. Один із заснов
ників журналу «Български фолк
лор», головним редактором якого
був у 1983–2001. Досліджував
проб
леми сучасного фольклору,
взаємодії між фольклорною і «неофольклорною» культурами. Член
редколегій журналів «Художествена самодейност», «Език и литература», «Фолк панаир». Автор 8 монографій, серед яких: «Български
антифашистски песенен фолклор»
(«Болгарський антифашистський
пісенний фольклор», 1970), «Народ и песен. Проблеми на фольк
лорната песенна традиция» («Народ і пісня. Проблеми фольклорної
пісенної традиції», 1977), «Фолк
лор и съвременност» («Фольклор і
сучасність», 1981), «Етнокултурно
единство и фолклор» («Етнокультурна єдність і фольклор», 1987),
«Увод в етнологията» («Вступ до
етнології», 2000), «Локус и универсум» («Локус і універсум»,
2001), кількасот статей, упорядкування збірки гайдуцьких пісень
та ін. Викладав фольклористику в
Шуменському і Софійському університетах, етнологію – в університетах Пловдива і Благоєвграду.
Був заступником голови і членом
Національного Комітету славістів
Національної комісії Міжнародної
асоціації дослідження розвитку
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ЖАТКОВИЧ Юрій Кальман
(псевдоніми: Zs. Dénes atya, Zsatkovic Dénes; 14.10.1855, c. Дравці, нині в межах м. Ужгород –
25.09.1920, Стройне, нині Свалявського р-ну Закарпатської обл.) –
священик, історик, етнограф,
письменник, літературознавець,
перекладач. Народився в сім’ї учителя. Навчався в Ужгородській
і Великоварадинській гімназіях,
закінчив Ужгородську богословську семінарію (1881). Служив
парохом у сс. Великий Раковець,
Іза, Стройне. Член НТШ у Львові
(з 1898) та Угорського історичного
товариства (з 1884). Писав угорською мовою та язичієм. Вивчав
церковну історію й етнографію
Закарпаття. («Історія історіографії
українських русинів», 1890; «Нісколько слов о русских, живущих
в Угорщині», 1889; «Монографія
села Стройна», 1900). Праці друкував у тогочасних періодичних
виданнях «Листок», «Місяцoслов»
(Ужгород) «ЗНТШ» (Львів), угорській періодиці, сам редагував
часопис «Русинъ». 1899 у часописі «Наука» Ж. опублікував статтю з текстами пісень під назвою
«Русскія співанки из Стройны».
Переклав угорською мовою твори І. 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. Йому належить переклад «Протесту галицьких русинів
проти мадьярського тисячоліття»
(«І ми в Європі»), німецькою, а потім угорською мовою і публікація

його в газеті «Kelet». Ж., окрім історії Угорської Русі, цікавився
також народною творчістю, етнографією, фольклором краю, у чому
йому багато допомагав В. Гнатюк,
для якого він записував фольклор.
Ж. листувався також з І. Франком, М. Грушевським, С. Томашівським, Є. Перфецьким, Г. Стрипським, М. Враблем, С. Цамбелем,
О. Ашботом. Ф. Вовк назвав його
«найбільш ученим і найбільш компетентним в етнографічних справах священиком-русином у цілій
Угорщині». Основну свою працю
«Етнографическій очерк угрорусских» він написав угорською
мовою (повний текст не зберігся),
її частково було опубліковано в
угорській періодиці (1895, Будапешт), а також українською мовою
стараннями В. Гнатюка (Львів, ЕЗ.
1896, т. 2). У своїй книзі Ж. подав
характеристику локальних груп
закарпатців, зазначаючи, що «русини підлягають впливови ріжних
сусїдних народів і приймають від
них не лиш дещо з мови, ноші, але
і з звичаїв» (Жаткович, 2007, с. 83).
Тут він умістив також опис обрядів – народний календар, звичаї,
пов’язані з народженням та лікуванням дитини, поховання, зокрема ігри біля покійника, народні
вірування та ін. Є в нього дані про
одяг, харчування, господарювання
закарпатців. Ж. свідчив, що русини знають багато пісень, казок,
приповідок та ін., однак пісні вже
публікували, а прозові твори –
лише невеликим числом. Він умістив у цій праці також тексти казок,
легенд, прислів’я та приказки.

Праці: Русскія співанки из Стройны. Наука. Унгвар, 1899. № 7; Етнографическій очерк угро-русских /
упоряд. О. С. Мазурок. Ужгород,
2007. 392 с.; Праці з історії Угорської
Русі / упоряд. і передм. О. С. Мазурка.
Ужгород, 2008. 450 с.
Літ.: Мазурок О. С. «...Найбільш
учений і найбільш компетентний в
етнографічних справах священик-русин у цілій Угорщині» (до 155‑річчя
з дня народження Юрія Жатковича).
Ужгород, 2010. 184 с.; Мушкетик Л.
Федір Михайлович Потушняк. Фольклор українсько-угорського порубіжжя. Київ, 2013. С. 71–72; Качмар Б. М.
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слов’янських культур, членом Адміністративної ради Міжнародної
асоціації етнології і фольклору.
Наукова біографія Ж. пов’язана і з
Україною: 1972 він спеціалізувався
з фольклористики в Києві. Підтримував наукові взаємини з українськими вченими. Брав участь
у підготовці видання «Народни
песни на българите от Украинска
и Молдавска ССР» («Народні пісні
болгар з Української і Молдавської
РСР», 1982) – разом з Н. Кауфманом і Н. Шумадою.

тюркських народів «Сорок богатирів», герої якого мали реальних
прототипів серед знаті Ногайської
орди. Ці дослідження були важливими не лише для гуманітарних
наук, а й для вивчення історії Ногайської орди. Ж. також був талановитим організатором науки, за
його ініціативи в 1950–1960 було
проведено низку конференцій, видано збірники статей з проблем
теорії граматики, морфологічної
типології, аналітизму та ін. Серед
його учнів багато відомих петербурзьких лінгвістів молодшого
покоління (Ю. Маслов, Г. Торсуєв,
М. Мур’янов). В аспірантурі у Ж.
навчалась Н. Мандельштам.

Праці: Немецкий романтизм и современная мистика. Санкт-Петербург,
1914; Байрон и Пушкин. Из истории
романтической поэмы. Ленинград,
1924; Введение в метрику. Теория
стиха. Ленинград, 1925; Узбекский
народный героический эпос (в соавторстве с X. Т. Зарифовым). Москва,
1947; Введение в изучение «Манаса».
Фрунзе, 1948; Эпическое творчество
славянских народов и проблемы сравнительного изучения эпоса. Москва,
1958; Сказание об Алпамыше и богатырская сказка. Москва, 1960; Народный героический эпос. Сравнительно-исторические очерки. Москва ; Ленинград, 1962; Огузский героический
эпос и «Книга Коркута». Книга моего
деда Коркута: Огуз. героич. эпос / сост.
В. М. Жирмунский и А. Н. Кононов.
Москва ; Ленинград, 1962; Творчество
Анны Ахматовой. Ленинград, 1973;
Тюркский героический эпос. Избранные труды. Ленинград, 1974.
Літ.: Жирмунский Виктор Максимович. Писатели современной эпохи: Био-библиографический словарь
русских писателей XX века / под ред.
Б. П. Козьмин. Москва, 1928. Т. 1.
С. 129–130. 287 с.; Мелетинский Е. М.
Жирмунский. Краткая литературная энциклопедия. Москва : Советская
энциклопедия, 1962. Т. 2; Жирмунский
Виктор Максимович. Большая советская энциклопедия : в 30 т. / под ред.
А. М. Прохорова. 3‑е изд. Москва, 1969.
Оксана Ковальова
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Праці: Български антифашистски
песенен фольклор. София : Издател
ство на БАН, 1970. 294 с. Народ и пе
сен. София : Издателство на БАН,
1977. 252 с.; Народни песни на бъгарите от Украинска и Молдавска ССР.
Т. 1–2. София, 1982. Т. 1. 700 с.; Етнокультурно единство и фолклор. София :
Наука и изкуство, 1987. 200 с.; Локус и
универсум. Троян : Аля, 2001. 224 с.
Літ.: Микитенко О. Проблема ідентичності в сучасних фольклористичних дослідженнях у Болгарії, Македонії та Сербії. Наукові студії ІМФЕ.
Київ, 2012. Вип. І. С. 177–178.
Тетяна Руда

літератур. Професор кафедри
германської міфології Ленінградського університету (з 1956). Кілька разів був арештований (1933,
1935, 1941), під час сфабрикованої
справи у боротьбі з космополітизмом у 1949 був звинувачений
у єврейському буржуазному націоналізмі і звільнений з Ленінградського державного університету. З 1957 і до смерті – завіду
вач сектору індоєвропейських
мов Інституту мовознавства АН
СРСР. Член-кореспондент (1939),
дійсний член (1966) АН СРСР.
Ж. – один з найвідоміших представників Ленінградської граматичної школи, яка приділяла значну увагу (здебільшого на матеріалі
германських мов) проблемам історичних змін граматичної будови,
граматичної варіативності, аналітизму, синтетизму та ін. У його
працях висловлена низка ідей, які
передують основним положенням
«теорії граматикалізації» К. Лемана і Б. Хайне, яка набула поширення за останні десятиліття XX ст.
Йому належать фундаментальні
дослідження з німецької діалектології (цікаві плани соціолінгвістичних спостережень); особливо
цінним є його внесок до вивчення
німецьких діалектів на території
Російської Імперії («Мовних островів»). У кінці 1930-х Ж. опублікував дослідження діалектів ідіш
на території СРСР. У сфері літературознавства Ж. плідно працював
над дослідженням німецького і
тюркського епосу, творчістю Гете,
Байрона та ін. класиків німецької
та англійської літератур, а також
історією германо-російських літературних зв’язків (йому належить класична праця «Байрон і
Пушкін» про російську байронічну поему із залученням великої кількості маловідомих творів
пушкінської доби). Істотний внесок Ж. в теорію російського вірша.
Ж. – відомий дослідник творчості
А. Ахматової, увів у вжиток щодо
старших акмеїстів відому формулу «ті, що подолали символізм».
Одним з напрямів досліджень
Ж. стало вивчення епічного циклу
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Віктор Максимович
(21.07.1891, м. Санкт-Петербург,
Російська імперія – 31.01.1971,
м. Ленінград (нині м. СанктПетербург), СРСР) – російський
літературознавець, мовознавець,
доктор філологічних наук, професор, академік АН СРСР, почесний член низки європейських
академій. Автор праць з німецької
та загальної діалектології, історії
германських мов, теорії граматики, тюркології, історії німецької
та англійської літератури, порівняльного літературознавства,
теорії епосу, віршування. Низка
праць Ж. написана німецькою мовою чи опублікована в німецьких
перекладах. Закінчив Тенишевське училище і Петербурзький
університет (1912). Викладав у
Саратовському і Петербурзькому інституті імені Герцена та ін.
Працював в Інституті мови і мислення ім. Марра, Інституті літератури АН СРСР (Пушкінський
дім), де керував відділом західних
98

ЖИДЛІЦЬКИЙ (Židlický)
Вацлав (Vаclav) Ярославович
16.04.1931, с. Купичів, Турійський р-н Волинська обл. –
18.08.2000) – чеський літературознавець, перекладач, україніст,

www.etnolog.org.ua

ЖИТЕЦЬКИЙ

знавства; йому належать глибокі
дослідження з історії української
мови, літератури, фольклору.
У 1857–1860 навчався в Київській
духовній академії, 1864 – закінчив
Київський університет. У 1865–
1868 – викладач російської мови
та словесності у Кам’янецьПодільській гімназії. 1868–1880 і
1882–1893 викладав у навчальних
закладах Києва, зокрема в колегії
Павла Ґалаґана. Досліджував історичну фонетику української мови,
мову Пересопницького євангелія
1556–1561 з Пересопницького
монастиря на Волині. Першим
показав значення «Енеїди» І. Котляревського для формування
нової української літературної
мови. Автор шкільних підручників «Тео
рія твору з хрестоматією» (1895), «Теорія поезії» (1898),
«Нариси з історії поезії» (1898),
які не раз перевидавали. Ж. був
активним учасником українського політичного руху, членом Київської громади, співробітником
«Киевской Старины». У дискусії з
приводу «теорії» М. Погодіна про
нібито російськість княжого Києва обстоював думку, що Київська
Русь – це держава українського
народу, що традиції культури й
побуту тут не переривалися в усі
часи, а риси української мови наявні ще у писемних джерелах ХІІ–
ХІІІ ст. Автор монографії «Думки
про народні малоруські думи»
(1893), у якій аналізував питання
походження і розвитку дум. Жанрову специфіку розкривав через
характеристику стилю, мотивів,
образів. Слушно наголошував,
що творці дум послуговувалися
вже наявним матеріалом, указав
на поширені мотиви. С. Грица зазначила, що Ж. «висловив думку
про походження українських дум
із середовища мандрівних школярів та зі старцівського «шпитального» середовища, але вже
в пізніші часи, тобто в козацьку
добу і після неї. Думи він віддав
на відкуп убогій братії – «малим
старцям». Не важко помітити
непослідовність у його концепції. Спочатку він зауважував, що

«поетичні барви дає не шкільна
наука сама по собі в її відірваності від життя, а власне саме життя,
що відтворюється в чарівних звуках рідного слова, яке знаходиться у нерозривному зв’язку з природним методом народної думки і
народного почуття», однак потім
стверджує: «По всьому видно, що
творці дум самі були безпосередніми свідками подій». Отже, чи
були вони мандрівними школярами, чи учасниками військових
подій, чи старцями вбогої братії –
незрозуміло. Але Ж. мав рацію в
тому, що національна епіка «була
створена ініціативою і силами самого народу не заради пустої прихоті, а заради високих моральних
інтересів, не позбавлених суспільного значення». У додатку
до монографії було надруковано
унікальний рукописний збірник
дум В. Ломиковського. Архів Ж.
зберігається в НБУВ.
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білорусист, славіст. З 1955 асистент кафедри русистики Карло
во
го університету, професор
(1996), науковий працівник Чехословацької академії наук. Почесний доктор Білоруського державного університету (1996). Досліджував історію білоруської та
української літератур, їх взаємо
зв’язки з чеською літературою.
Перекладав чеською мовою твори білоруських класиків. Вільно
володів трьома східнослов’ян
ськи
ми мовами. Ж. виступав з
літературно-критичними статтями на сторінках видань «Дукля»,
«Дружно вперед», «Нове життя»,
на шпальтах празьких славістичних видань. Ж. порушував у своїх
працях окремі аспекти творчості
Йозефа Вацлава Фріча у розвитку
українсько-чеських літературних
зв’язків. За популяризацію білоруської літератури в ЧССР Ж. був
відзначений Почесною грамотою
Верховної Ради Білоруської РСР,
медаллю Ф. Скорини.
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Праці: Іван Франко і слов’янство.
З історії чехословацько-українських
зв’язків. Братислава, 1959; До питання про вплив чеського відродження
на розвиток українського національного руху. З історії чехословацькоукраїнських зв’язків. Братислава,
1959; Грозієнчик Й, Гондор Ф., Жідліцький В., Мольнар М., Неврлі М.
Короткий огляд історії чехословацько-українських зв’язків. З історії
чехословацько-українських зв’язків.
Братислава, 1959.
Літ.: Республика Беларусь : энциклопедия. Минск, 2006. Т. 3. С. 38; Беларуская энцыклапедыя. Мінск, 1998.
Т. 6. С. 42.
Леся Халюк

ЖИТЕЦЬКИЙ
Павло Гнатович
(23.12.1836, м. Кременчук, нині
Полтавської обл. – 05.03.1911,
м. Київ) – філолог, фольклорист,
педагог, громадський діяч. Доктор російської словесності (1908),
член-кореспондент Петербурзької академії наук (1898), дійсний
член Історичного товариства
Нестора Літописця (1879), Член
НТШ (1903). Один з основоположників українського мово

Праці: Мысли о народных малорусских думах. Киев, 1893. 249 с.;
Очерк звуковой истории малорусского наречия. Киев, 1876. 376 с.; Описание Пересопницкой рукописи XVI в.
с приложением текста Евангелия от
Луки, выдержек из других евангелистов и 4-х страниц снимков. Киев,
1876. 79+4 с.; Словарь книжной малорусской речи. Рукописи XVII века.
Киев, 1888. 103 с.; Очерк литературной истории малорусского наречия в
XVII веке. Киев, 1889. 162 с.; «Енеїда»
Івана Котляревського і найдавніший
список її у зв’язку з оглядом малоруської літератури XVIII ст.». Київ,
1900; Теория поэзии. Киев, 1902;
Очерки из истории поэзии. Киев,
1902; О переводах Евангелия на малорусский язык. Киев, 1906. 65 с.; Нарис з літературної історії української
мови в XVII віці: з додатком словника
книжної української мови за рукописом XVII віку / вступ. ст. Л. Булаховського. Львів, 1941. XXIV, 202 с.
Літ.: Грушевська К. Українські народні думи. Київ ; Харків, 1927. Т. 1.
С. 141–150; Їжакевич Т. П., Плачинда В. П. Житецький Павло Гнатович.
УЛЕ. Т. 2. Kиїв, 1990. C. 202–203; Побірченко Н. Павло Житецький –
український вчений, педагог, громадський діяч. Київ, 1997; Грица С. Думи
в синтезі слова, музики та виконавства. Українські народні думи : у 5 т.
Київ, 2009. Т. 1. С. 33–118.
Ірина Коваль-Фучило
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Літ.: Горбань І. Фольклор і фольк
лористика болгар в Україні. Львів,
2004. 256 с.
Валентина Головатюк
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ЗАДОРОЖНЮК
Наталія Іванівна
(26.11.1968, м. Дзержинськ Донецької обл., тепер м. Торецьк) –
фольклорист-славіст, кандидат
філологічних наук. 1986 закінчила середню школу, вищу освіту
здобула в Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка (1986–1991) З 1991 до 1994 –
навчалася в аспірантурі ІМФЕ
НАНУ. Захистила кандидатську
дисертацію «Семантика символічно-обрядової системи болгарської весільної поезії» (1994).
1994–1999 працювала молодшим
науковим співробітником відділу мистецтва та народної творчості зарубіжних країн ІМФЕ
НАНУ. Досліджувала обрядовий
фольклор болгар з метрополії
та болгарської діаспори в Україні, зокрема весільну пісенність.
З 1997 – державний службовець,
з 1999 – на дипломатичній роботі, з 2017 – Надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Македонія.

ЗАЛЕСЬКИЙ (ZALESKI)
Вацлав Міхал (Wacław Michał)
(псевдонім Wacław z Oleska;
18.09.1799,
Олесько,
тепер
Буський р-н Львівської обл. –
24.02.1849, м. Відень, Австрія) –
фольклорист, поет, драматург,
театральний критик, громадський і політичний діяч. Член
літературного об’єднання «Конкордія». Народився в селянській
родині. Протягом 1818–1825
студіював право і філософію
у Львівському університеті та
заробляв на життя репетиторством. Від 1825 публікував статті
про театр у «Rozmaitościach» –
додатку до «Gazety lwowskiej».
Писав драматичні твори, частину з яких утрачено: «Болеслав»
(1820) «Богдан Хмельницький»
(збереглися лише фрагменти),
віршована трагедія «Молодий
адвокат» (1821–1822), «Дума драматична в 5‑ти діях», «Юстина».
1828–1829 працював у Новому
Сончі (Польща). У 1831–1832
викладав математику у Львівському університеті. 1835 одружився з Антоніною Болоз Антоневич. 1845 – радник двору,
а від 1846 – комісар, викладав
польську мову для австрійського престолонаслідника архікнязя
Франца Йосифа. Ініціював створення у Львові Галицького земельного кредитного товариства.
1848–1849 – губернатор Галичини. Мав призначення на посаду
директора департаменту міністерства внутрішніх справ у Відні,
але через раптову смерть посаду
не обійняв. Помер у Відні. Похований у Львові на Личаківському
цвинтарі, поле № 6. Збирати пісні, казки, прислів’я та приказки
З. почав за студентських часів.
Здійснивши самозапис 20 пісень,
започаткував майбутню збірку
«Pieśni polskie i ruskie ludu Galicyjskiego» (Lwόw, 1833). Р. Кирчів
зауважив, що до збірки, крім за-

писів самого З., увійшли матеріали М. Шашкевича, Г. Ількевича,
К. Блонського та І. Білинського.
І. Брик стверджував, що допомагав упорядковувати збірку
Я. Головацький. З. зазначав, що
залучав також кореспондентів
на місцях. Збірка містила передмову, де не тільки оглянуто
фольклорний матеріал, що увійшов до видання, а й окреслено
найважливіші принципи, на
яких ґрунтувалася публікація.
«Rozprawa wstępna» («Вступні
наукові зауваги») містила низку
положень, які виявляли ставлення З. до фольклору, що, на його
думку, відігравав провідну роль
у розвитку не тільки літератури, мови, а й історії. Дослідниця
українсько-польських фольклористичних зв’язків В. Юзвенко
зазначала, що у збиранні фольк
лорного матеріалу З., подібно до
своїх сучасників, дотримувався
географічного методу. Зразки у
збірці здебільшого не містили
паспортів, але до українських
весільних пісень упорядник подав окремі вказівки на місце запису. Дат фіксації не зазначено,
утім, К. Бородін – дослідниця
фольклористичної
спадщини
З., на підставі його біографічних
даних припускає, що збирацька
діяльність фольклориста найінтенсивніше тривала 1820–1831.
Систематизацію пісень здійснено за поширеною класифікацією
Вука Караджича: жіночі («pieśni
żеńskie») і чоловічі («pieśni męskie»). У польській та українській
фольклористиці таку класифікацію свого часу активно застосовували (приміром, М. Максимович). У збірці З. до «жіночих»
пісень увійшли «пісні при різних
урочистостях», які відповідно
були поділені на пісні «при заручинах», «весільні», «з хрестин» та
«з поминок». Гаївки також були
підрозділом пісень «жіночих» із
вужчою класифікацією: «Пісні
при різних обрядах і святках».
Ще один підрозділ «жіночих» –
«Пісні при різних сільських роботах і забавах, а також різних

Праці: Символіка болгарської весільної обрядовості. Третьи Волковские научные чтения. Материалы
научной конференции. Одесса, 1993.
С. 23–25; Символіка обрядової творчості болгар України. Міжвузівська
науково-практична
конференція
«Актуальні проблеми відродження
мов і культур західних та південних слов’ян в Україні». Одеса, 1993.
С. 141–143; Атрибутивна символіка
болгарського весілля. Початкова
школа. 1994. № 8. С. 40–46; Хліб у
болгарському весіллі. Народознавство. 1994. № 7. С. 4; Весільна обрядовість болгар, що живуть в Україні.
Під одним небом. Фольклор етносів
України. Київ, 1996. С. 45–55.
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Rozmmaitości. 1831. № 45. S. 353–359;
[Zaleski Wacław] Pieśni polskie i ruskie
ludu Galicyjskiego. Z muzyką instrumentowaną przez Karola Lipińskiego.
Zebrał i wydał Wacław z Ołeska. Lwów,
1833. LIV, 516 s.;
Літ.: Bieliowski A. Literatura krajowa [Omόwienie «Pieśni polskie i ruskie ludu Galicyjskiego»]. Rozmaitości.
1833. № 3. S. 25–29; Wόjcicki K. W.
[Rec. na «Pieśni polskie i ruskie ludu
Galicyjskiego»]. Rozmaitości. 1833.
№ 35; Ostaszewski-Barański K. Wacław
Michał Zaleski (1799–1849). Zarys
biograficzny. Lwόw, 1912. S. 358–363;
Юзвенко В. Вацлав Залеський. НТЕ.
1957. № 4. С. 65; Кирчів Р. Україніка
в польських альманахах доби романтизму. Київ, 1965. 53–80; Бородін К.
Внесок Вацлава з Олеська у розвиток слов’янського народознавства.
Проблеми слов’янознавства. 2005.
Вип. 55. С. 116–125; Кріль М. Залеський Вацлав. Енциклопедія Львова /
за редакцією А. Козицького та І. Підкови. Львів, 2007. Т. 2. С. 362, 363;
Бородін К. «Pieśni polskie i ruskie ludu
Galicyjskiego» Вацлава з Олеська в
рецепції західнослов’янських учених
ХІХ ст. Проблеми слов’янознавства.
2007. Вип. 56. С. 39–46; Бородін К. А.
Збірник «Pieśni polskie i ruskie ludu
Galicyjskiego» Вацлава з Олеська в
історії української фольклористики:
автореф. дис. …канд. філол. наук:
спец. : 10.01.07 «Фольклористика».
Львів, 2009. 18 с.; Шалак О. Український фольклор Поділля в записах
і дослідженнях ХІХ – початку ХХ
ст. Київ, 2014. С. 272–276; Ковальчук О. І. Вацлав з Олеська. Українська фольклористична енциклопедія.
Львів, 2018. С. 92.
Оксана Шалак

Праги, де працював учителем історії та географії. Зацікавлений
ідеєю слов’янської єдності, З. вивчав культуру і побут місцевих
українців і поляків (публікації
«Зі Львова», «З Галичини», «Повідомлення зі Львова», «Останній день у Львові» у чеських
часописах «Kvety», «Vlastymil»
та ін.). З. видав книгу нарисів
у 3-х частинах «Дзеркало життя Східної Європи» (1843–1844,
2‑е вид. 1863), що були написані
під час службових поїздок Тернопільщиною і Львівщиною. До
перших двох частин зі спільною
назвою «Замальовки, повісті,
анекдоти з національного і суспільного життя» (1843) увійшли
оповіді про суспільне життя поляків та українців, нариси з побуту міських жителів, жарти.
Третя частина – «Дороги і подорожі по Галицькій землі» (1840–
1841; 1844; 1863) – складається з
11 розділів, де детально описано
населені пункти Східної Галичини, побут, звичаї, пісні, архітектуру, церковні співи, ярмарки та
ігри. Змальовано святкування
Різдва в українців і поляків, весільного обряду, є записи переказів, пісень, коломийок. Особливу увагу З. приділив музиці
і ритміці коломийок. Цінними
працями про західноукраїнський
край є «Детальний географічний
опис Австрійської держави з використанням найкращих джерел
і найновіших відомостей» (1837),
«Допис зі Львова» (1842), «Вістки
зі Львова» (1845). З. належать
статті й рецензії, присвячені виданням українських народних
пісень. 1838 у «Часописі чеського
музею» він зробив огляд збірки
українських пісень, упорядкованої Ж. Паулі, згадавши польський альманах «Боян», на сторінках якого друкувалися українські думи, а ще опублікував
статтю про польського збирача
українських пісень З. ДоленгуХодаковського («Про духовне
життя і поезію польського народу»). З. цікавився колядками і
зв’язком цього жанру з історією
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станів» містив пісні землеробські та при обжинках. Пісні до
різних танків (танцювальні):
польського, мазура, краков’яка,
козака, шумки і коломийки увійшли до «жіночих» пісень «при
сільських розвагах». До «жіночих» упорядник зарахував і пісні про кохання, зокрема «думки
та інші всякого змісту і різного складу». «Чоловічі» пісні не
мали такої розгалуженої системи
й містили два підрозділи: ті, що
«стосуються подій вітчизняних,
або властиво історичні» та пісні, що «стосуються подій у житті окремих осіб». З 1496-ти опублікованих зразків українських
пісень у збірці З. значно більше,
ніж польських (за підрахунками різних дослідників кількість
їх різна). Збірка вперше в історії
польської й української фольклористики містила нотний додаток,
укладений відомим польським
скрипалем і композитором К. Ліпінським (1790–1861). Упорядник задекларував найважливіші
принципи запису й осмислення
народних пісень. Зокрема, він
визначив місце історичної правди та вигадки в пісні, яку вважав
своєрідним ключем від «святині
народності» (S. VІІІ). Щодо точності відтворення виданих З. пісень В. Юзвенко зазначала, що
вони зберігають діалектні особливості української мови, хоч і
«під впливом польської мови перекручені деякі флексії в українських словах» (с. 54). У передмові
до збірки упорядник просив фіксувати фольклор усіх, хто виїздив у села, а його стаття «O pieś
niach ludu polskiego i ruskiego»
(Про пісні польського і руського
люду»,1927), що передувала збірці, містила коротку інструкцію
для тих, хто прагнув записувати
зразки народної творчості. Збірка З. викликала захоплені відгуки М. Гоголя, М. Максимовича, І. Франка, К. Бродзінського,
К. Вуйціцького, Ф. Челаковського, І. Срезневського.

Праці: [Zaleski W.] O pieśniach ludu
polskiego i ruskiego / Wacław z Oleśka.

ЗАП (ZAP)
Карел Франтішек Владислав
(Karel František Vladislav)
(08.01.1812, м. Прага, нині Чехія – 01.01.1871, м. Бенешов, Чехія) – чеський письменник, етнограф, фольклорист, історик, журналіст. Початкову освіту здобув
при церкві св. Петра та німецькій
гімназії піарів. Зі студентських
часів цікавився мовою, літературою, культурою Чехії. Був знайомий та контактував із Й. Юнгманом, В. Ганкою, Ф. Челаковським,
Ф. Палацьким, К. Ербеном та ін.
З 1836 до 1845 жив у Львові, працював обліковцем з фінансового
контролю. У 1845 повернувся до
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ЗБІРНИК «КОМПАРАТИВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ І ЛІТЕРАТУР

народу, опублікував також праці
з чеської історії, географії і археології, досліджував польську
літературу та фольклор. З. був
посередником між українськими діячами, фольклористами
Я. Головацьким, І. Вагилевичем,
І. Срезневським та чеськими й
словацькими П. Шафариком,
Я. Коларом та ін. Переклав чеською мовою повість М. Гоголя «Тарас Бульба» (1838), твори П. Куліша, діячів «Руської трійці».

тижневик, з 1926 – двотижневик,
з 1932 – місячник, з 1965 – річник.
З 1950 – орган Польського туристично-краєзнавчого товариства,
виходить у Варшаві. На сторінках
часопису друкували свої розвідки
такі відомі дослідники, як: З. Глогер, М. Федеровський, К. Мошинський, Я. Ст. Бистронь, Ю Кшижановський та ін. Серед українського фольклорно-етнографічного матеріалу варто виокремити
публікації з Київської губернії:
К. Мошинського «З України»
(1913, № 36–48); В. Пйотровського «Шопка українська» (№ 38,
1911), «Запусти на Україні» (№ 15,
1912), «Новий рік на Україні»
(№ 1, 1912), «День Юрія на Україні» (№ 28, 1912), «Дожинки на
Україні» (№ 33, 1912), «Вігілія Нового року на Україні» (№ 52, 1913),
«Два звичаї українські» (№ 49,
1913), «Поховальний обряд на
Україні» (№ 4, 1913); І. Семірадського «Зі спогадів про чумацтво»
(№ 51, 1913); І. Савіцької «Святкові звичаї в період Різдва в Грудку
(на Волині)» (№ 7, 1927); С. Вінценза «Рештки архаїчної культури в гуцулів» (№ 10, 1935) та ін.
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Праці: Česko-moravská kronika.
Složil Karel Vladislav Zap. Prahа, 1862–
1905. Кn.I.; 1906. Kn.2; Připominky ze
Lvova. Časopis Českého Muzea. 1845.
Р. 556–557; Vypsání Husitské války (Vyňato 2 Česko-moravské kroniky). Praha, 1868.
Літ.: Ярема Я. Я. Українсько-чехословацькі літературні взаємини і початок літературного відродження на Галицькій Україні (30–40‑і рр. ХІХ ст.).
Слов’янське літературознавство і
фольклористика. 1965. Вип. 1. С. 60–
95; Моторний В. Зап Карел Франтішек Владіслав. Чехи в Галичині:
біографічний довідник. Львів, 1998.
С. 42; Кость С. «Стежки і прогулянки
по Галицькій землі» К. Запа як джерело досліджень з української етнографії. Проблеми слов’янознавства. 2009.
Вип. 58. С. 151–157; Horak J. Tři češti
spisovatele v Haliči. Narodopisny věstnik
československy. Praha, 1915. Р. 109–114;
Paul K. Několik poznamek k pobytu K.
Zapa a L. Rittensberga ve Lvově. Časopis
pro moderni filologii a literatury. Praha.
1948. № 6. Р. 301–309; Hostička V. Karel Vladislav Zap a haličšti Ukrajinci.
K česko-ukrajinske vzajemnosti v prvni
polovině devatenacteho stoleti. Kapitoly
z dějin mezinarodnych vztahů narodů
ČSSR a SSSR. Praha, 1958. Р. 69–115.
Ірина Огієнко

та функціонування слов’ян
ських мов, а також різні аспекти
слов’янського
літературознавства і фольклористики, етнографії слов’янських народів. Залучено матеріали з української, російської, чеської, польської, болгарської, сербської, хорватської
та інших мов і літератур, а також
слов’янського фольклору. Видання розраховане на науковців, викладачів вишів, гімназій, ліцеїв,
учителів середніх шкіл, студентів. З. виходить з 1999. Більшість
робіт, опублікованих у збірнику,
апробовані на щорічних Міжнародних читаннях пам’яті академіка Л. Булаховського, що
відбуваються у квітні (місяць
народження і смерті Л. Булаховського), співорганізатором яких
є і ІМФЕ НАНУ, а співробітники
Інституту беруть активну участь
у засіданнях конференції, виступають із доповідями з питань
теорії і практики дисципліни
«фольклористика», діє спеціальна секція. Враховуючи специфіку
конференції і наукового видання,
увага у доповідях концентрується
навколо розв’язання проблем сучасної славістичної фольклористики. Серед доповідачів – співробітники відділу української і зарубіжної фольклористики ІМФЕ
НАНУ. На сьогодні побачили світ
понад 30 випусків видання. Відповідальний редактор – кандидат
філологічних наук, професор, завідувачка кафедри слов’янських
мов і літератур О. Паламарчук,
науковий секретар видання – доцент кафедри слов’янської філології Н. Білик.

ЗБІРНИК «КОМПАРАТИВНІ
ДОСЛІДЖЕННЯ
СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ
І ЛІТЕРАТУР:
Пам’яті академіка
Леоніда Булаховського»
Кафедра слов’янської філології
КНУ ім. Тараса Шевченка видає
збірник наукових праць «Компаративні дослідження слов’ян
ських мов і літератур: Пам’яті
академіка Леоніда Булаховського». У З. висвітлюються актуальні проблеми динаміки розвитку
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Літ.: Паламарчук О. Л. Компаративні дослідження слов’янських мов
і літератур пам’яті академіка Леоніда
Булаховського. СіЧ. Київ, 2010. № 2.
С. 123.
Мирослава Карацуба

«ЗЕМЛЯ» («ZIEMIA»)
Орган Польського краєзнавчого
товариства, видавався з різною
періодичністю у Варшаві (1910–
1947, 1949–1950), Кракові (1947–
1949, 1956–1958) спочатку як

Праці: Piotrowski W. Nowy rok na
Ukrainie. Ziemia. 1912. № 1. S. 14; Zapusty na Ukrainie. 1912. № 15. S. 242–
243; Dożynki na Ukrainie. 1912. № 33.
S. 542; Kult wróżek i znachorek Ukrainie. 1913. № 33. S. 542–546; Wigilia
Nowego roku na Ukrainie. 1913. № 52.
S. 841–842; Siemiradski J. 1913. № 51.
S. 830–832; Moszyński K. Z Ukrainy.
1913. № 36–48; Sawicka I. Zwyczaje
świateczne w okresie Bożego Narodzenia w Gródku (na Wołyniu). 1927. № 7;
Vincenz S. Resztki archaicznej kultury u
Hucułów. 1935. №10. S. 211–217.
Літ.: Ziemia w latach 1910–1946. Informacja Bibliograficzna. Ziemia. 1947.
T. 39. Nr. 1/2; S .2–3; Słownik folkloru
polskiego. Pod redakcją J. Krzyżanowskiego. Warszawa, 1965. S. 470–471.
Валентина Головатюк

ЗІБРАННЯ ВІДОМОСТЕЙ
ДО АНТРОПОЛОГІЇ КРАЮ
(ZBIÓR WIADOMOŚCI DO
ANTROPOLOGII , ZWAK)
(1877–1895) – наукове видання,
друкований орган Антропологічної комісії Академії знань у
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ЗІБРТ

Частина праць, що надійшли до
Антропологічної комісії, залишилася в рукописах, що нині зберігаються в Архіві науки Польської
академії наук і Польської академії
мистецтв у Кракові.

Праці: Moszyńska J. Zwyczaje, obrzędy i pieśni weselne ludu ukraińskiego z okolic Białej Cerkwi. ZWAK.
1878. T. 2. S. 183–208; Kupajło. Tudzież
zabawy doroczne z dodatkiem niektórych obrzędów i pieśni weselnych u
ludu ukraińskiego z okolic Białej Cerkwi. ZWAK.1881. T. 5. S. 24–101; Bajki i zagadki ludu ukraińskiego. ZWAK.
1885. T. 9 S. 73–173. Rokossowska Z.
Wesele i pieśni ludu ruskiego ze wsi
Jurkowszczyzny w pow. Zwiahelskim na
Wołyniu. ZWAK.1883. T. 8. S. 150–243;
Przyczynek do etnografji ludu ruskiego na Wołyniu. Z materiałów, zebranych przez p. Zofię Rokossowską we
wsi Jurkowszczyźnie w powiecie Zwiahelskim, opracowal prof. dr. J. Kopernicki. ZWAK. 1887. T. 11. S. 130–228;
O świecie roślinnym. Wyobrażenia,
wierzenia i podania ludu ruskiego na
Wołyniu w Jurkowszczyżnie. ZWAK.
1889. T. 13. S. 163–199; Malinowska W.
Obrzędy weselne ludu ruskiego we wsi
Kudynowcach powiecie złochowskim.
ZWAK. 1883. T. 7. S. 244–264; Szablewska S. Wesele i krzywy taniec u ludu ruskiego z okolicy Zbarażu. ZWAK. 1883.
T. 7. – S. 120–134; Popowski B. Pieśni
ludu ruskiego ze wsi Zalewańszczyzny.
ZWAK.1884. T. 8. S. 3–61; Neyman C.
Materiały etnograficzne z okolic Pliskowa w pow. lipowieckim zebrane przez
Z. D. ZWAK. 1884. T. 8. S. 115–246;
Stadnicka L. Pieśni i obrzędy weselne
ludu ruskiego z okolic Niemirowa na
Podolu rosyjskiem. ZWAK. 1888. T. 12.
S. 103–116; Tomaszewska M. Obrzędy
weselne ludu ruskiego we wsi Winnikach powiatu Drohobyckiego. ZWAK.
1888. T. 12. S. 60–80; Zemba J S. Zwyczaje pogrzebowe w okolicach Uszycy,
na Podolu rosyjskiem. ZWAK. 1888.
T. 12. S. 227–229;
Літ.: Słownik folkloru polskiego.
Warszawa, 1965. S 463; Болтарович З. Є. Україна в дослідженнях
польських етнографів ХІХ ст. Київ,
1976. С. 109–116; Jaworska E. Działalność folklorystyczna Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności w
Krakowie. Dzieje folklorystyki polskiej.
1864-1918. Warszawa, 1982. S. 140–226;
Ф. Колесса Історія української етнографії. Київ, 2005. С. 118–121; Шалак
О. Польські періодичні видання про
фольклор Поділля. Український фольклор Поділля в записах і дослідженнях
ХІХ – початку ХХ століття. Київ,

2014. С. 226–239. Рак М. Рутеніка в
зібраннях Антропологічної комісії
Польської академії мистецтв. Українська мова. 2012. № 2. С. 104–111.
Валентина Головатюк

ЗІБРТ (ZIBRT)
Ченек (Čenek)
(справжнє ім’я – Джон Вінсент
Зібрт; псевдоніми – Ян Соулек,
Вацлав Соулек, Еміль Горський
та ін. – 12.10.1864, нині Костелець
над Влтавою, Чехія – 14.02.1932,
м. Прага, Чехія) – чеський етнограф, фольклорист, історик культури, філософ. Закінчив філософський факультет Празького
університету (1887), навчався в
університетах Мюнхена, Берліна,
Кракова, Львова та ін. З 1891 був
доцентом Карлового університету, читав лекції з історії культури.
Паралельно працював у бібліотеці
Народного музею в Празі, згодом
став її директором (1904–1927).
Один із засновників і редакторів
журналу «Český lid» («Чеський народ», 1891–1932»), присвяченого
етнографічним, фольклорним і
антропологічним дослідженням.
Був членом Антропологічної комісії Польської академії наук,
Народознавчого товариства у
Львові, у 1912 його було обрано
член-кореспондентом Російської
академії наук. Дійсний член НТШ
(1923). У Львові спілкувався з
І. Франком, В. Гнатюком, М. Грушевським та ін., листувався з
М. Сумцовим та Ф. Колессою. Серед наукових зацікавлень З. – історія культури, етнографія і фольк
лористика, історія ремесел, музика та ін. Багато досліджень З. були
порівняльного характеру, чеський фольклорний матеріал він
зазвичай аналізував у контексті
європейського фольклору. Серед
монографічних праць найвідомішими є «Seznam povĕr a zvyklostÍ
pohanských z XVIII vĕku» («Опис
повір’їв і звичаїв поганських з
18 ст.» (1894, перевидана в 1995),
«Staročeské výročnÍ obyčeje, povĕry, slavnostÍ a zabavy prostonarodnÍ, pokud o nich vypravujÍ pÍsemné
pamatky až po naš vĕk» («Старо-
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Кракові. Одним із завдань Комісії
було опрацювання етнографічної
карти Галичини. Антропологічну комісію було поділено на три
секції:
археологічно-антропологічну, фізичної антропології
та етнології, останньою керував
Оскар Кольберг. Видано 18 томів.
Відповідно до секцій комісії часопис поділявся на три розділи:
археологічний, антропологічний,
етнологічний. Функції редактора
всіх розділів видання виконував
І. Коперницький (1877–1891),
редактора етнологічного розділу – Р. Завілінський (1891–1895).
Для полегшення і вдосконалення
збирання народознавчих матеріалів опиралися на «Інструкцію
для дослідження народних властивостей» (Instrukcja do badania
właściwości ludowych) підготовлену 1874 Я. Н. Садовським, а три
роки пізніше подібну працю опублікував Коперницький. У цих
інструкціях було підкреслено, що
предмет народознавчих досліджень становлять: будівництво,
одяг, говір, музика, фольклор
(поезія, пісні) і обрядовість. Коперницький сам добирав матеріали, опрацьовував їх, робив
коректуру, листувався з численними дописувачами, заохочуючи їх до співробітництва у часопису. Поряд з іменами відомих
дослідників культури та побуту
українського народу З. Глогера,
О. Кольберга, І. Коперницького, Е. Руліковського, І. Франка,
О. Рошкевич, І. Колесси популяризаторами української народної
творчості на сторінках часопису виступали теренові збирачі:
Ю. Мошинська, С. Рокоссовська,
В. Маліновська, С. Шаблевська,
Б. Поповський, А. Брикчинський,
А. Подберезький, Л. Стадницька, М. Томашевська, Ч. Нейман,
Й. Земба та ін. Їхні публікації
містили описи весільних звичаїв
та обрядів з долученням пісенних
текстів, також зразки історичної
поезії, народної лірики, прози,
міфології, записані в різних регіонах України, переважно в Галичині, на Поділлі, Волині, Поліссі.
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чеські простонародні річні звичаї,
повір’я, свята та ігри, про які розповідають писемні пам’ятки аж до
наших часів» (1889) та ін. З. належать наукові студії з історії, культури, народознавства, фольклору
Закарпатської України. В історико-порівняльних дослідженнях
він також звертався до українських матеріалів.

конференції, симпозіуми, круглі
столи. Так, до 60-ліття з дня народження вченого видано монографію М. Мушинки «Науковець
з душею поета» (1983), з нагоди
його 70-річчя відбулася наукова
конференція в Музеї української
культури у Свиднику (1993), до
90-ліття – науковий симпозіум
«Внесок Ореста Зілинського в
дослідження чесько-українських
відносин у літературній науці та
фольклорі» в Слов’янській бібліотеці Праги (2013). Спадщину З.
було поновлено в ІМФЕ НАНУ,
до 90-річчя з дня народження
вченого опубліковано написані
різними слов’янськими та німецькою мовами його «Вибрані
праці з фольклористики» у двох
книгах (2013) та розлогу збірку
народних балад краю під назвою
«Українські народні балади Східної Словаччини» (2013), що її
упорядкував М. Мушинка.
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Праці: Dějiny hry šachové v Čechách
od dob nejstarších až po náš věk; studie kulturně-historicka. Praha, 1888;
Kulturní historie: její vznik, rozvoj a
posavadní literaturu cizí českou. Praha,
1892; Jak se kdy v Čechách tancovalo;
dějiny tance v Čechách, na Moravě, ve
Slezsku a na Slovensku z věkŭ nejstarších až do nové doby se zvláštním Zřetelem k dějinám tance vŭbec. Praha, 1895;
Veselé chvíle v životě lidu českého. Praha, 1909–1911.
Літ.: Франко І. Фольклорні праці
д-ра Ченька Зібрта. Франко І. Зібр.
творів : у 50 т. Київ, 1981. Т. 29 : Літературно-критичні праці (1893–1895).
С. 258–270; Вельмезова Е. В. К 140‑летию Ченека Зибрта (1864–1932). Живая старина. 2004. № 4. С. 39–41; Гайдай М. Ченек Зібрт. Художня культура західних і південних слов’ян
(ХІХ – початок ХХ ст.). Енциклопедичний словник. Київ, 2006. С. 42; Dolenský A. Bibliografie praci Dra Čenka
Zibrta. Český lid. 1932. № 32. Р. 197–
255; Niederle L. Založení Českeho lidu.
Český lid. 1932. № 32. Р. 81–107.
Ірина Огієнко

ського і слов’янського фольклору на філософському факультеті
Університету імені Ф. Палацького в Оломоуці (1949–1958), у науково-освітніх установах Чеської
академії наук у Празі (1958–1976).
З. брав участь в укладанні підручників, хрестоматій, навчальних
програм, методичних довідників з української літератури для
українських шкіл Пряшівщини.
На сторінках української пряшівської преси учений опублікував десятки статей з літератури,
фольклору,
суспільно-громадської тематики. Із царини фольклористики досліднику належать
обсягові збірники балад, студії з
історії науки, обрядового фольклору, народних ігор, пісень, дум,
слов’янської компаративістики
тощо («Про взаємовідносини між
українськими, чеськими та словацькими народними піснями»,
1959; «Народні балади в західнокарпатському регіоні. Міжетнічна група», 1978 та ін.), де вчений
обґрунтовував цілісність національної культури й фольклору на
території історичного розселення українців у всьому його регіонально-локальному розмаїтті.
Учений досліджував творчість
І. Котляревського, Т. Шевченка,
І. Франка, І. Нечуя-Левицького,
М. Коцюбинського, М. Рильського, Ю. Яновського та ін. Йому належить упорядкування першої
книги про літературний процес
Пряшівщини періоду після Другої світової війни («Література
чехословацьких українців. Проблеми й перспективи», 1968). Видавництво Академії наук Чехії та
Словаччини посмертно опублікувало дві монографії З.: «Lidové
balady v oblasti západních Karpat»
(Народні балади Західних Карпат, 1976) у Празі та «Slovenská
ľudová balada v interetnickom kontexte» (Словацька народна балада в міжетнічному контексті,
1978) у Братиславі. Остання була
відзначена почесною грамотою
Словацького етнографічного товариства при Академії наук. На
пошану З. організовують наукові

ЗІЛИНСЬКИЙ
Орест
(12.04.1923, с. Красна, нині Кросненський пов. Підкарпатського
воєводства, Польща – 14.07.1976,
м. Свидник, Словаччина) – учений світового рівня, замовчуваний за радянських часів літературознавець, фольклорист, славіст.
Вищу освіту здобув на філософському факультеті Українського
вільного університету в Празі
(1943), навчався на факультеті
слов’янської філології Карлового
університету в Празі (1948–1949),
де захистив малу докторську дисертацію (1949). В Інституті мови й
літератури Чеської академії наук
захистив кандидатську дисертацію (1966). Працював викладачем
польської мови, давньоруської
та радянської літератури, росій-
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Праці: Хрестоматія з української
літератури ХІХ – початку ХХ ст. Братислава, 1952. 166 с.; Література чехословацьких українців. Проблеми
й перспективи. Пряшів, 1968. 158 с.;
Вибрані праці з фольклористики: У
2 кн. Київ, 2013; Літературознавчі
праці. Київ, 2013. 671 с.; Українські
народні балади Східної Словаччини. Київ, 2013. 727 с.; Lidové balady v
oblasti západních Karpat: interetnická
skupina. Praha, 1978, 140 р.; Slovenská
ľudová balada v interetnickom kontexte.
Bratislavа, 1978. 440 р.
Літ.: Мушинка М. Науковець з
душею поета. До 60-річчя від дня
народження Ореста Зілинського.
Саунд-Баунд-Брук, 1983. 58 с.; Мушинка М. Мала мати сина. Народні
балади русинів-українців Пряшівщини із знищеної збірки О. Зілинського. Пряшів, 1993. 45 с.; Кирчів Р.
Орест Зілинський і розробка проблеми загальнонаціонального контексту
фольклору українців Карпат. НТЕ.
1994. № 1. С. 3–9; Неврлий М. Орест
Зілинський як літературознавець.
Сучасність. 1994. № 11. С. 156–164;
Скрипник. Г. Видатний україніст із
Чехії. Зілинський О. Вибрані праці з
фольклористики: У 2 кн. Кн. 1. Київ,
2013. С. 5–23; Вархол Н. «Українські
народні балади Східної Словаччини»
Ореста Зілинського – неоціненний
скарб у загальнослов’янську фольк
лористику. НТЕ. 2014. № 3. С. 111–115.
Олександра Лісова
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ЗУБКОВ

уковим співробітником відділу
фольклористики ІМФЕ. Дослідник історії української літератури
дожовтневого періоду (творчості
Г. Квітки-Основ’яненка, Є. Гребінки, П. Мирного, М. Старицького, І. Карпенка-Карого, Л. Глібова),
українсько-російських
літературних зв’язків, проблем
текстології. Як директор ІМФЕ
всіляко сприяв розвитку фольклористичних та етнологічних
досліджень, очолював спеціалізовану раду із захисту кандидатських та докторських дисертацій
зі спеціальності «фольклористика». Був організатором та учасником міжнародних симпозіумів

та конференцій, підтримував
наукові зв’язки із зарубіжними
фольклористами.

Праці: Драма Панаса Мирного
«Лимерівна». Київ, 1957; Ранні драматичні спроби Панаса Мирного. Київ,
1958; Євген Павлович Гребінка. Київ,
1962; Григорій Квітка-Основ’яненко:
Життя і творчість. Київ, 1978; Русская проза Г. Ф. Квитки-Основьяненко и Е. П. Гребинки в контексте
русско-украинских
литературных
связей. Киев, 1979.
Літ.: Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України
1926–2001. Київ, 2003. 585 с.; Сікорська І. М. Зубков Сергій Дмитрович.
ЕСУ. Київ, 2011. Т. 11. С. 28.
Лариса Вахніна
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ЗУБКОВ
Сергій Дмитрович
(25.09.1919, с. Орчикова Чернещина, нині Чернещина Зачепилівського р-ну Харківської обл. –
16.07.2007, м. Київ) – літературо
знавець, доктор філологічних
наук (1978). Учасник Другої
світової війни. У 1948 закінчив
Київський педагогічний інститут. 1953–1973 – науковий співробітник Інституту літератури
ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР, завідувач відділу рукописів цієї
ж установи (1959–1973). 1974–
1987 – директор ІМФЕ АН УРСР,
головний редактор журналу
«НТЕ». Працював головним на-
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І

народних училищ. На початку
80‑х ХІХ ст. розпочав глибоке і
систематичне вивчення фольклору й етнографії Куп’янського пов.
Харківської губ., зокрема пісень,
казок, легенд, замовлянь, повір’їв,
дитячих ігор, а також календарних звичаїв і вірувань, міфологічних уявлень, архаїчних побутових звичаїв (обряду оборювання
та вивезення старих), знахарства
тощо. Близько 30 жанрових збірників та окремих досліджень з додатком власних фольклорних записів надрукував він на сторінках
«Сборника Харьковского историко-филологического общества»,
журналів «Этнографическое обозрение», «Киевская старина»,
а також окремими виданнями.
Найголовніші з них – «Жизнь и
поверья крестьян Купянского уезда Харьковской губернии» (1907);
«Этнографические
материалы,
собранные в Купянском уезде
Харьковской губернии» (1897);
«Народные рассказы о кладах»
(1890); «Игры крестьянских детей
в Купянском уезде» (1890); «Из области малорусских народных легенд» (1894); «Народные рассказы
о ведьмах и упырях» (1891); «Народные рассказы о домовых, леших, водяных и русалках» (1893);
«Народные рассказы о доле»
(1892) тощо. Збірники І. були
належно оцінені сучасниками –
М. Ф. Сумцовим, В. М. Гнатюком,
позитивні рецензії на них друкували журнали «Вестник Европы»
та «Wisła». Зокрема, М. Ф. Сумцов
зауважував, що «всі його збірники означені повнотою і новизною
зміста», що «П. В. Іванов вніс в науку народознавства масу нового
матеріалу й зайняв видатне місце
серед етнографів-збирачів». Унікальність І.‑збирача полягає, насамперед, у тому, що він, обмежившись територіальними рамками одного Куп’янського пов.,
прагнув глибокого, всебічного
вивчення цього регіону у фольклорно-етнографічному аспекті.
Для об’єктивного висвітлення
народного життя вважав доцільним записувати все, що побутує
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ІВАННІКОВА
Людмила Володимирівна
(10.05.1963, с. Губча Старокостянтинівського р‑ну Хмельницької обл.) – фольклористка, етнограф, педагог, кандидат філологічних наук, старший науковий
співробітник відділу української
та зарубіжної фольклористики
ІМФЕ НАНУ, лауреат літературної
премії ім. Олени Пчілки (2000). Закінчила Київський державний університет ім. Т. Шевченка, філологічний факультет (1988), аспірантуру (1994) та докторантуру (2011)
при відділі фольклористики ІМФЕ
НАНУ. 1996 захистила кандидатську дисертацію на тему «Фольк
лористична діяльність Я. П. Новицького». Авторка першої в
Україні програми і методичного
посібника з народознавства (1989,
1992, 1993, 1995). З 1994 – співробітниця ІМФЕ. Авторка і упорядниця понад 20 книг: фольклорних
збірників, науково-методичних
розробок, монографій. Л. Іваннікова – автор понад 600 наукових
та науково-популярних статей на
народознавчу та релігієзнавчу тематику, рецензій, фольклорних
та археографічних публікацій,
нарисів, сценаріїв свят, методичних розробок уроків народознавства. Важлива сфера дослідження
Л. Іваннікової – запис і публікація усних спогадів про голодомор
1932–1933, зібраних упродовж
1989–2009 у різних регіонах України (Звенигородщина, Уманщина,
Бориспільщина, Білоцерківщина,
Старокостянтинівщина).

світи». 2008. № 12 (441). 20–26 берез.
С. 11); Т. 3. / упоряд. Л. Іваннікова,
І. Павленко. Запоріжжя, 2009. 440 с.;
Фольклористика Півдня України: сторінки історії. Запоріжжя, 2008. 292 с.
(Рецензії : Сокіл Г. НЗ. 2009. № 1–2.
C. 292; Павленко І. Я. Актуальне й
нове дослідження. НТЕ. 2010. № 3.
С. 133–134; Коваль-Фучило І. М. Увага до історії науки. МіФ. 2010. № 3–4.
С. 126–127; Мицик Ю. А. Цінне фольклористичне дослідження. Краєзнавство. 2011. № 2. С. 336); Яків Новицький. Фольклорист, історик, педагог /
наук. ред. С. В. Мишанич. Запоріжжя,
2010. 388 с. (Рецензії : Бойко А. В. Музейний вісник. Науково-теоретичний
щорічник. Запоріжжя, 2010. № 10.
С. 255–258; Дяків В. Перше монографічне історико-фольклористичне
дослідження про Якова Новицького.
НЗ. 2011. Зош. 3 (99). С. 552–555; Кирчів Р. Ф. Дослідницька рецепція подвижництва вченого. МіФ. 2012. № 1.
С. 106–108; Вахніна Л. К. У дусі актуальних проблем сучасної фольклористики. НТЕ. 2012. № 1. С. 121–123);
Поліські перлини. Українські народні
пісні села Михалин Березнівського
району Рівненської області в записах
Йосипа Федаса (1965–1968) / упоряд.,
передмова, коментарі та примітки
Людмили іваннікової. Київ ; Рівне,
2018. 540 с.
Літ.: Лауреати премії ім Олени
Пчілки. Літературна Україна. 2000.
9 листоп. С. 2; Чабаненко В. А. Праця
про Я. Новицького як фольклориста.
Віктор Чабаненко. Народознавчі роботи. Запоріжжя, 2010. С. 246–248;
Коваль Г. В. Іваннікова Людмила
Володимирівна. Українська фольклористична енциклопедія / кер. проекту, упоряд., наук. ред. Василь Сокіл.
Львів, 2018. С. 310–311.
Ірина Коваль-Фучило

Праці: Новицький Я. П. Твори у
5 томах. Т. 2 / упоряд., передмова, коментарі Л. Іваннікової. Запоріжжя,
2007. 510 с., 16 іл. (Рецензія : КовальФучило І. М. Історія Запорозької Січі
в народній інтерпретації. Слово «Про-
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ІВАНОВ
Петро Васильович
(1837, м. Чугуїв Харківської губ. –
1931, м. Куп’янськ) – фольклорист, етнограф, збирач і дослідник фольклору Слобожанщини.
Член Харківського історико-філологічного товариства (1884),
Товариства дослідників природи
при Харківському університеті
(1871). Закінчив Харківську губернську гімназію (1856). Служив
у Кримському піхотному полку
на Кавказі. З 1862 учитель і доглядач Куп’янського повітового
училища, а в 1877–1884 інспектор
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ІВАНОВСЬКА

могилы. Часть вторая. Сказки.
Собрал Петр Иванов» (1069 с.),
що зберігався в Науковому архіві
Інституту антропології та етнографії Російської Академії Наук
(фонд Імператорського товариства любителів природознавства, антропології та етнографії,
од. зб. 331, 331 а, 331 б, 331 в.)
2003 опублікувала І. Неїло. Найбільшу кількість казок записав
у м. Куп’янську сам І. та вчителі:
Х. Сільченкова в слободі Преображенській та І. Войтов у слободі Нижня Дуванка. Зразки казок
вражають повнотою деталей,
оригінальністю образів, точністю
фіксації мови оповідачів, свіжістю й оригінальністю варіантів відомих сюжетів.

1909. Т. 88. С. 232–235); Очерк возрений крестьянского населения Купянского уезда на душу и на загробную
жизнь. Харьков, 1909. 12 с.; «Народні
казки», зібрані Петром Івановим /
упоряд. Ірина Неїло. Київ, 2003.
506 с. (Рецензія : Завадська В., Шалак О. НТЕ. 2004. № 5. С. 119–120).
Літ.: Сумцов Н. Ф. Современная
малорусская этнография. Киев, 1893.
Ч. 1; Сумцов Н. Ф. П. В. Иванов (украинский фольклорист). Южный край.
1907. 15 декаб. № 9261; Сумцов Н. Ф.
Діячі українського фольклору. Харків, 1910; Айзеншток И. Я. Фольклорно-этнографическая
деятельность
П. В. Иванова. Очерки истории русской этнографии, фольклористики и
антропологии. Москва, 1971. Вып. 5.
С. 102–110; Боряк О. О. П. В. Іванов.
Українці: народні вірування, повір’я,
демонологія. Київ, 1991. С. 612–614;
Неїло І. Петро Іванов – збирач та дослідник куп’янських казок. «Народні казки», зібрані Петром Івановим.
Київ, 2003. С. 5–12.
Людмила Іваннікова
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в усній традиції, а не суб’єктивно
відібрані зразки. Тому друкував усі, навіть художньо недосконалі варіанти (І. Неїло). Усе
життя працював над підготовкою повного монографічного
опису усної традиції мешканців
Куп’янського пов. – «Сборником
материалов по этнографии Купянского уезда. От колыбели до
могилы». Опубліковані збірки –
окремі тематичні цикли цього
задуму, вони об’єднані спільним
підзаголовком: «Материалы для
характеристики миросозерцания
крестьянского населения Купянского уезда». Перший цикл – прикмети та повір’я, пов’язані з вагітністю жінки й народженням
дітей, колискові пісні, дитячі пісні, примовки, ігри, дражнилки;
другий – демонологія, третій – народний календар, четвертий – міфологічні та апокрифічні легенди.
Крім опублікованих, учений готував до друку збірники весільних
обрядів і пісень, поховальних
обрядів і псальм, жартівливих та
«п’яницьких» пісень, казок, замовлянь. Організовуючи на збирацьку роботу народних учителів,
складав запитальники й анкети,
розробляв методику опитування
населення, впорядковував зібрані
матеріали. Уперше в українській
фольклористиці зафіксував народні звичаї, обряди й вірування, пов’язані з хатою, комплекс
вірувань про дні тижня, зробив
докладний опис родильної обрядовості і дитячого фольклору,
уявлень про людську душу як міфологічний образ, його розвідки
про вовкулаків, відьом, домовиків та ін. – найрідкісніша добірка
демонологічного фольклору Східної України (О. Боряк). Учений не
допускав будь-якого втручання у
фольклорний текст, велику увагу
приділяв особливостям говірок
Харківської губ. Починаючи з
1876 збирав казки в Куп’янському
і Старобільському пов., підготував до друку збірку 246 казок та
157 варіантів до них. – «Сборник
материалов по этнографии Купянского уезда. От колыбели до
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Праці: Знахарство, шептанья и
заговоры (в Старобельском и Купянском уездах Харьковской губернии). КС. 1885. № 12. C. 730–744;
Народные представления и верования, относящиеся к внешнему миру.
Харьковский сборник. 1888. Вып. 2.
С. 81–99; Народные обычаи, поверья, приметы, пословицы и загадки,
относящиеся к малорусской хате.
Харьковский сборник. 1889. Вып. 3.
Отд. 2. С. 35–66; Народные рассказы
о кладах. Харьковский сборник. 1890.
Вып. ІV. Отд. ІІ. С. 1–48; Игры крестьянских детей в Купянском уезде
(Собрал П. Иванов. С предисловием
проф. Н. Ф. Сумцова). Харьков, 1890
(Рецензії: ЭО. № 6. С. 165; Каманин И.
КС. 1890. № 6. С. 569–570; Вестник
Европы. 1890. № 8. С. 861–865); Народные рассказы о ведьмах и упырях.
Харьков, 1891. 73 с. (Рецензія : Ляцкий Евг. ЭО. 1892. № 2–3. С. 35–37);
Народные рассказы о доле. Харьков,
1892; Народные рассказы о домовых,
леших, водяных и русалках. Харьков,
1893. 52 с. (Рецензія : Wisła, 1895.
Т. ІХ. С. 434); Современная деревня
в Харьковской губернии. Харьковский сборник. 1893. Вып. VІІ. С. 1–28;
Из области малорусских народных
легенд. Москва, 1894; Этнографические материалы, собранные в Купянском уезде Харьковской губернии.
ЭО. 1897. № 1. С. 22–81; Кое-что из
народных примет, касающихся погоды и урожая. ЭО. 1897. № 2. С. 17–43;
Дни недели (К малорусской этнографии). Харьков, 1905. 16 с.; Жизнь и
поверья крестьян Купянского уезда
Харьковской губернии. Харьков,
1907. 216 с. (Рецензії : Б. Вл. ЭО. 1907.
№ 1–2. С. 176–182; Гнатюк В. ЗНТШ.

ІВАНОВСЬКА
Олена Петрівна
(10.03.1968, м. Кам’янець-Поділь
ський Хмельницької обл.) –
лористка, професор, докфольк
тор філологічних наук, завідувач
кафедри фольклористики КНУ
ім. Т. Шевченка. Закінчила відділення української мови філологічного факультету КНУ, 1995 –
аспірантуру, 2006 – докторантуру
на кафедрі фольклористики КНУ.
У 1996 – захистила кандидатську
дисертацію «Фольклористична
спадщина
Ганни
Барвінок»,
у 2007 – докторську дисертацію «Суб’єктно-образна система
фольклору: категоріальний аспект». З 2007 – завідувач кафедри
фольклористики Інституту філології КНУ, 2010 – професор кафедри фольклористики Інституту
філології КНУ. Основне коло наукових зацікавлень – теорія фольклору, історія фольклористики,
звичаєве право, семіологічні та
наративні особливості фольклорного тексту, статусні та рольові
функції суб’єкта фольклорної
комунікації, ґендерні дослідження фольклору. І. зібрала й видала
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Київ, 2012. 336 с. ; Звичаєве право в
Україні: етно
творчий аспект. Навч.
посіб. Київ, 2014. 393 с. (у співавторстві з П. О. Івановським); Українська
весільна драма: міфологічні витоки.
Звичаєво-правові основи сімейного права. Література. Фольклор.
Проблеми поетики. 2003. Вип. 17.
С. 10–18; Фольклористична спадщина М. Рильського у світлі актуальних
завдань сучасної фольклористики.
Література. Фольклор. Проблеми поетики. 2012. Вип. 36. С. 115–120; Варіативність як функціональна категорія
фольклорного наративу. Література.
Фольклор. Проблеми поетики. 2012.
Вип. 38. С. 110–114; Фольклорні записи Ганни Барвінок. Київ, 1995. 70 с.
Літ.: Астаф’єв О. Г. Івановська
Олена Петрівна. ЕСУ. Київ, 2011.
Т. 11. С. 119.
Олена Чебанюк

П. Куліша, романтичної драми
ХІХ ст., автор трьох монографій,
упорядник багатьох видань, зокрема художніх творів українських класиків, бібліографічних
покажчиків, методичних зауваг
до навчальних курсів. Автор численних статей, рецензій, відгуків у галузі літературознавства і
фольклористики.

Праці: Українська романтична
драма 30–80‑х років ХІХ століття.
Київ, 1990. 142 с.; Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчості П. Куліша.
Львів, 2009. 448 с.; Іван Тобілевич
(Карпенко-Карий). Нарис життя і
творчості. Тернопіль, 2011. 192 с.;
Кропивницький М. Драматичні твори / упоряд. і прим. В. Івашківа. Київ,
1990; Кропивницький М. П’єси /
упоряд. і прим. В. Івашківа. Київ,
1990; Куліш П. Чорна рада. Хроніка
1663 / упоряд. і прим. В. Івашківа.
Київ, 1991; Куліш П. О. Твори : у 2 т. /
упоряд. і прим. В. Івашківа. Київ,
1994. Т. 2. (2-ге вид. 1998). 768 с.;
Куліш П. Повість про український
народ / упоряд. і вст. ст. В. Івашківа. Львів, 2006. 228 с.; Г. Нудьга. Бібліографічний покажчик / упоряд.
В. Івашків, Р. Марків, А. Вовчак.
Львів, 2007. 272 с.; Куліш П. Записки
о Южной Руси : у 2 кн. / упоряд., підгот. текстів, стаття, комент. В. Івашківа; Куліш П. Повне зібрання творів.
Київ, 2014. Т. 3. Наукові праці. Публіцистика. Кн. 1. 416 с.; 2015. Т. III :
Записки о Южной Руси : [у 2 кн.] /
упоряд., комент. В. Івашків. Кн. 2.
388 с.; Методично-аналітичні зауваги до вивчення курсу «Український
фольклор» для студентів першого
курсу заочного відділення філологічного факультету. Львів, 1993. 74 с.;
Український фольклор. Конспект.
1994. № 3–4. С. 100–155; І. Франко
і сербські епічні пісні. Новембра
1996. Нови Сад, 2006. С. 99–107; Кафедра української фольклористики
імені академіка Філарета Колесси ЛНУ ім. І. Франка. Українська
фольклористика. Словник-довідник.
Тернопіль, 2008. С. 185–190; В. Доманицький на сторінках «Записок
Наукового Товариства ім. Т. Шевченка». В. Доманицький: особистість і науково-творча спадщина.
Черкаси, 2011. С. 40–47; Байка. Наукове товариство ім. Т. Шевченка.
Енциклопедія. Київ ; Львів, 2012. Т. 1.
С. 75–376; Балада. Наукове товариство ім. Т. Шевченка. Енциклопедія.
Київ ; Львів, 2012. Т. 1. С. 387–390;
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збірник раніше не опублікованих
фольклорних записів Ганни Барвінок (О. Куліш-Білозерської),
серед яких колядки, щедрівки,
колискові та весільні пісні, казки,
легенди, замовляння, перекази,
прислів’я, приказки (1995). У монографії «Український фольклор
як функціонально-образна система суб’єктності» (2005) дослідниця на широкому фактичному
матеріалі аналізує таку важливу
смислову ознаку фольклору як
суб’єктність, акцентуючи увагу
на побутуванні, природі та функціональності особистісного в
традиційній народній творчості.
Знаковість й прагматика фольклорних творів, наративність й
особлива своєрідність прийомів
збереження й передачі етнокультурних смислів розглядаються І.
в роботі «Український фольклор:
семантика і прагматика традиційних смислів» (2012). У низці
статей дослідниця аналізує звичаєво-правові основи в українській весільній драмі (2003) та
в інших обрядових і позаобрядових фольклорних творах, підкреслюючи автентичність української правничої традиції. Підсумком цих спостережень став
навчальний посібник «Звичаєве
право в Україні: етнотворчий аспект» (2014), де зроблено спробу
проаналізувати зародження й
розвиток звичаєвого права у контексті фольклорної етнотрадиції.
Фольклорно-літературні зв’язки
розглянуті у статтях, присвячених творчості М. Рильського
(2012) та Т. Шевченка (2014), де
з’ясовується питання взаємовпливу колективного мислення й
авторської суб’єктності як професійного поета, так і народного
виконавця фольклорних творів. І. розробила низку програм
з курсів методики викладання
фольклору, звичаєвого права та
етнопедагогіки.

IM

ІВАШКІВ
Василь Михайлович
(29.07.1958, с. Потік Козівського р-ну Тернопільської обл.) –
філолог, фольклорист, літературознавець, доктор філологічних
наук, професор кафедри української фольклористики ім. Ф. Колесси. Закінчив філологічний
факультет ЛДУ ім. І. Франка
(1980). У 1983–1986 навчався в
аспірантурі Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР.
У 1987 захистив кандидатську
дисертацію «Українська романтична драма 30–80‑х років
ХІХ століття», науковий керівник – доктор філологічних наук
М. Яценко. З 1986 по 1990 – молодший науковий співробітник
Інституту літератури. З кінця 1990 по сьогодні працює на
кафед
рі української фольклористики ЛНУ (з 1997 – завідувач
кафедри). У 2010 захистив докторську дисертацію на тему «Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої
творчості Пантелеймона Куліша»
(за спеціальностями «Українська
література» і «Фольклористика»,
науковий консультант – академік М. Жулинський). У ЛНУ
викладає курси «Український
романтизм в європейському контексті», «Фольклор і художня література». Дослідник творчості

Праці: Український фольклор
як функціонально-образна система суб’єктності. Київ, 2005. 228 с. ;
Український фольклор: семантика
і прагматика традиційних смислів.
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Барвінок Ганна. Наукове товариство
ім. Т. Шевченка. Енциклопедія. Київ ;
Львів, 2012. Т. 1. С 423–424; Билини.
Наукове товариство ім. Т. Шевченка. Енциклопедія. Київ ; Львів, 2012.
Т. 1. С. 559–562.
Літ.: Коваль-Фучило І. Ще раз
про Куліша. Слово «Просвіти». 2009.
№ 44 (525). С. 12; Нахлік Є. Ранній
Куліш у комплексному дослідженні.
URL : http://litakcent.com/2009/10/29 ;
Федорук О. П. Куліш у 1840‑ті роки.
Слово і Час. 2009. № 10. С. 122–124;
Крохмальний Р. Фундаментальне
наукове дослідження як важливий
внесок у кулішезнавство. МіФ. 2009.
№ 2–3 (3). С. 113–116.
Ірина Коваль-Фучило

Kwartalniku Kulturalnym». Діалектним особливостям присвячено
працю І. «Українські говірки Південного Підляшшя [опис, тексти,
словничок]» (2013).

Праці: Українські говірки Південного Підляшшя [опис, тексти
і словничок]. Люблін, 2013. 108 с.;
Весільні приспівки з села Янівки.
Наша культура. Варшава, 1972.
№ 10 (174). С. 6–7; Чепуське весілля.
Український календар. 1973. Варшава, 1973. С. 247–252; Про звичаї у
великий піст та підляські веснянки. Наша культура. Варшава, 1973.
№ 4 (180). С. 8–9; Народні звичаї та
обряди на Підляшші. Наша культура. Варшава, 1980. № 1 (261). С. 8–9;
Про українське весілля на зламі ХІХ
і ХХ сторіч. Наше слово. Варшава,
1980. № 21 (1240). С. 4; Підляські щедрівки й колядки. Наше слово. Варшава, 1981. № 2 (1273). С. 5; Весняні
звичаї і обряди на Підляшші Український календар 1984. Варшава, 1984.
С. 245–251; Надбужанське весілля.
Над Бугом і Нарвою. Bielsk Podlaski,
1998. № 2. С. 26–28; № 3–4. С. 54–57;
№ 5. С. 41–43; № 6. С. 36–38; Звичаї
та обряди при народженні дитини на
Підляшші. Над Бугом і Нарвою. Bielsk
Podlaski, 2000. № 6. С. 29; Сіножаття,
жнива та обжинки на Підляшші. Над
Бугом і Нарвою. Bielsk Podlaski, 2001.
№ 4. С. 34–36; Історичні і політичні
пісні, записані на Південному Підляшші. Над Бугом і Нарвою. Bielsk
Podlaski, 2008. № 1. С. 25.
Літ.: Трачук Ю. Закоханий у рідне
Підляшшя. Наше слово. 2008. № 45.
С. 6–7; Головатюк В. Д. Дослідник
української культури Підляшшя.
Слов’янський світ. Київ, 2008. Вип. 6.
С. 241–244; Dudek-Szumigaj J. Jan
Ignaciuk – dokumentalista folkloru pogranicza polsko-ukraińskiego. Twórczość
Ludowa. 2010. № 1–2. S. 52–53; Рощенко М. Іван Ігнатюк 1928–2013. Український альманах 2014. Варшава, 2014.
С. 265–267; Головатюк В. Д. Фольклорно-етнографічні записи І. Ігнатюка в архівних джерелах Інституту
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
НАНУ. Kultura ukraińсόw na Warmii i
Mazurach: Tradycja i współczesność (Studium etnograficzno-kulturowe). Olsztyn,
2016. S. 279–289.
Архіви: АНФРФ ІМФЕ. Ф. 14–3.
Од. зб. 1013, 1014, 1037, 1038, 1039,
1040, 1068, 1069, 1086, 1099, 1157,
1175, 1307, 1375, 1376, 1377, 1378.
Ф. 14–11. Од. зб. 33.
Валентина Головатюк
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ІГНАТЮК
Іван Степанович
(12.10.1928, с. Данці Люблінське
воєводство, Польща – 29.08.2013,
м. Люблін, Польща) – краєзнавець, збирач і видавець фольк
лору, поет, дослідник та популяризатор традиційної культури
українців Польщі. Навчався у
школах с. Данці та м. Славатичі,
закінчив Володавську гімназію
(1947), економічний технікум у
Любліні (1949). З 1955 працював у
воєводському комітеті Польської
робітничої партії. Один із організаторів та засновників воєводського правління УСКТ в Любліні
та повітових правлінь у Володаві
й Білій-Підляській (1956), заступник голови (1956–1957), секретар
(1958–59), голова (1969–75). І. –
ініціатор проведення численних
мистецьких імпрез, організаційний керівник ансамблю пісні
і танцю УСКТ. Член Польського Народознавчого Товариства
(1973), за громадську діяльність
відзначений державною нагородою – Кавалерським хрестом Ордена Відродження Польщі (1979),
Заслужений діяч культури Польщі (1985). Співзасновник літературного об’єднання «Підляшшя»
(1983), співредактор літературного альманаху «Наш голос», член
Об’єднання українців у Польщі
та Союзу українців Підляшшя.
З 1970 розпочав збирацьку діяльність, багато сил і часу присвячуючи польовій роботі з нагрома-

дження автентичного матеріалу.
Перші фольклорно-етнографічні
записи – з рідного села Данці. Разом з експедиційними виїздами
І. практикував стаціонарне обстеження населених пунктів південної частини Підляшшя. Об’єк
том досліджень стали села Білопідляського (нині Люблінського)
воєводства. І. вирізняло особливо
бережне ставлення до народної
спадщини, адже своє головне завдання він вбачав у максимальній повноті представити духовну
культуру української спільноти.
Важливу роль у становленні методики дослідницької роботи
І. відіграла тісна співпраця з Люб
лінським регіональним відділом
Польського народознавчого товариства. Упродовж 1970–2005
зафіксував надзвичайно багатий
та різноманітний у жанровому
плані фольклорний матеріал,
предметом особливої уваги були
пісенні тексти. Зафіксував понад
1200 народних пісень, сотні казок
та загадок, прислів’я та приказки.
Паралельно з фольклором цікавився і матеріальною культурою,
всебічно знайомився з обставинами місцевого життя, зафіксував цінні відомості з народної
медицини і вірувань, народного
будівництва, ткацтва, одягу. Частину фольклорно-етнографічної
колекції І. передав до АНФРФ
ІМФЕ, серед них – 11 копійованих на ксероксі збірок народних
пісень різних жанрів («Підляські веснянки», «Обрядові пісні»,
«Балади та історичні пісні», «Любовні пісні», «Родинно-побутові
пісні», «Кавалірські пісні», «Жартівливі пісні» та ін.). Решту збірок
І. переказав воєводській бібліотеці м. Більська-Підляського, архіву
Музею люблінського села, а магнітофонні плівки та касети – Музичній академії у Львові. Автор
численних розвідок на сторінках
друкованих органів Товариства
українців у Польщі: «Наше слово», «Наша культура», щорічника
«Український календар», органу
Союзу українців Підляшшя –
«Над Бугом і Нарвою», «Podlaskim
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Праці: Беларуская казка ў казачным эпасе славян. Мінск, 1963;
Нарысы па беларускаму фальклору : підручник. Мінск, 1963; Сучасны стан беларускай паэтычнай
творчасці. Мінск, 1973; Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка. Ленинград,
1979; Беларуская народнапаэтычная
творчасць : підручник. Мінск, 1979
(у співавторстві); Беларускі фальк
лор у параўнальным асвятленны:
Гістарычны нарыс. Мінск, 1981;
Узаемадзеянне ў Мінськ сходнеславянскіх фальклорных традыцый на
сучасным этапе. Мінск, 1988; Малыя
жанры беларускага фальклору ў славянскім кантэксце. Мінск, 1998; Народная проза. Минск, 2002.
Літ.: Шумада Н. К. П. Кабашников – дослідник слов’янського фольклору. НТЕ. 1997. № 4; Шумада Н.
Кабашников Костянтин Павлович.
Енциклопедія
сучасної
України.
Київ, 2013. Т. 13; Новак В. Мій учитель. Слов’янський світ. Київ, 2012.
Вип. 10. С. 260–266.
Лариса Вахніна

ли альбоми фотографій народних виконавців, сцен народного
побуту, діячів культури. КМЕ
придбав колекцію народних музичних інструментів – для вивчення технічних засобів гри та
музичних демонстрацій. Була
створена бібліотека, в якій представлені рідкісні видання фольклорних, фольклорно-музичних
творів. При КМЕ був заснований
рукописний архів, де збиралися
музично-етнографічні записи,
ще ненадруковані дослідження
з етномузикології. Серед співробітників КМЕ, крім Квітки і
Гайдая, були ще відомі етномузикознавці – М. Грінченко, В. Харків, з 1928 тут почав працювати
М. Береговський (збирав тексти
та мелодії єврейського фольклору). Велику роботу по збиранню
народних пісень провів М. П. Гайдай; він записував не лише українські, а й білоруські, російські,
єврейські та ін. пісні різних жанрів (побутові, весільні, рекрутські, щедрівки тощо). КМЕ брав
участь у міжнародних виставках
(наприклад, у Міжнародній музичній виставці у Франкфуртіна-Майні, 1927), конференціях,
співпрацював з Кафедрою музичної етнографії ВУАН (очолюваною академіком Ф. Колессою),
Музеєм антропології та етнології
ім. Ф. Вовка, для якого були передані етнографічні матеріали,
зібрані під час експедицій (зокрема, фотографії, дотичні життя і
побуту болгарського населення
України), Комісією історичної
пісенності, Кабінетом примітивної культури та ін. установами. У 1930 рукописне зібрання
фольклорних текстів і мелодій,
зібраних КМЕ, складало близько
4 тис. зразків. На початку 1930‑х
чимало зусиль приділялося фіксації та вивченню робітничих
пісень. 1934 КМЕ очолив В. Харків, який раніше був науковим
співробітником Кафедри музичної етнографії. З 1935 діяльність
установи спрямована на видання
пісенних матеріалів («Українська
народна пісня», 1936 та ін.). Пра-
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КАБАШНИКОВ (КАБАШНІКАЎ)
Костянтин Павлович
(Канстанцін Паўлавіч)
(24.07.1927, м. Гомель – 29.03.2012,
м. Мінськ, Білорусь) – білоруський
фольклорист-славіст,
історик, педагог, доктор філологічних наук (1971), професор
(1980), лауреат Державної премії
Білоруської РСР за підготовку
та видання багатотомної серії
білоруської народної творчості. Закінчив Гомельський педагогічний інститут (1951). Після
завершення навчання працював
науковим співробітником Інституту історії АН Білоруської РСР;
з 1957 – в Інституті мистецтвознавства, етнографії і фольклору
ім. К. Крапиви (нині Центр білоруської культури, мови та літератури НАН Білорусі). З 1972 – завідувач фонолабораторії, 1976 –
завідувач сектору порівняльного
вивчення народної творчості
слов’ян, 1995 – завідувач відділу
славістики, 2003 – головний науковий співробітник. Постійно
співпрацював з відділом слов’ян
ської фольклористики ІМФЕ
НАНУ, був співорганізатором
декількох спільних польових
експедицій проведених разом з
українськими вченими на українсько-білоруському порубіжжі,
зокрема на Чернігівщині та Гомельщині в 70–80 ХХ ст., результати яких викладено у співавторстві у статті «Сучасний фольклор
українсько-білоруського пограниччя» (НТЕ, 1981, № 4). Матеріали зберігаються в архівах обох
інститутів. К. був учасником
міжнародних з’їздів славістів та
міжнародних наукових конференцій. Підготував багатьох ас-

пірантів і докторантів, які стали
відомими білоруськими фольклористами (Г. О. Барташевич,
В. С. Новак, О. В. Морозов та ін.).
Багато років входив до президії
Міжнародної комісії з вивчення
слов’янського фольклору при
Міжнародному комітеті славістів. Коло наукових інтересів К. –
народна проза, казки, проблеми
порівняльного вивчення фольклору. Був співавтором підручника «Слов’янська фольклористика. Нариси розвитку. Матеріали (Київ, 1988), підготовленого
спільно з українськими фольклористами ІМФЕ НАНУ.
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КАБІНЕТ МУЗИЧНОЇ
ЕТНОГРАФІЇ (КМЕ)
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ
НАУК (ВУАН)
Відкритий 20.10.1922 при ВУАН.
Спочатку в ньому був один
штатний працівник (він же і керівник) – К. Квітка, нештатним
став М. П. Гайдай. Лише восени
1928 КМЕ ВУАН отримав окреме приміщення (вул. Короленка, 37). З початку його існування
співробітники збирали, впорядковували, систематизували
фольклорні матеріали; уклада-
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ну увагу до новостворених зразків пропагандистського змісту,
діяльність КМЕ стала значним
внеском у розвиток української
фольклористики і етномузико
знавства.

Літ.: Квітка К. Кабінет музичної
етнографії Всеукраїнської Академії наук. Його здобутки і завдання.
Побут. 1930. Ч. 6–7. С. 5–22; Юзефчик О. Діяльність Кабінету музичної
етнографії ВУАН в контексті розвитку української музичної фольклористики кінця ХІХ – першої третини
ХХ ст. Київ, 2004.
Тетяна Руда

КАБІНЕТ
НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН
Кабінет національних меншин
перебував у структурі ВУАН
при Етнографічній комісії. На
Першій всеукраїнській нараді з
роботи серед національних меншин (8–11 січня 1927, Харків)
з пропозицією про створення такої структури при Етнографічній
комісії ВУАН виступив Є. Рихлік.
До створення Кабінету Етнографічна комісія ВУАН, Кабінет музичної етнографії вже спрямовували увагу дослідників та кореспондентів на студії з дослідження культури, побуту й інших аспектів життя етнічних меншин,
що проживали на території України. У цьому напрямі працювали
М. Гайдай, К. Квітка, О. Курило,
П. Попов, Є. Рихлік. Згідно з переписом 1927 у тодішніх межах
України національні меншини
становили близько 20 % (росіяни, євреї, поляки, чехи, болгари,
греки, білоруси, цигани та ін.)
від загальної кількості населення. Завданням Кабінету стало
вивчення їх історії на теренах
України, культури, економічного
життя. Кабінет очолював Є. Рихлік до свого арешту й заслання
(1931). Він склав плани, програму
збирання матеріалів (українсько,
болгарською та польською мовами), яку було розіслано вчителям
та працівникам культури у регіони України. Діяльність Кабінету
припала на час посилення диктату радянської влади в усіх сферах

наукового життя та її втручання
у діяльність гуманітарних інституцій ВУАН. Кореспонденти на
місцях за відповідними анкетами
надавали інформацію про соціально-економічне становище
національних спільнот, колективізацію, «радянизацію» меншин.
Низка публікацій Є. Рихліка відбивала результати його експедиційних досліджень. У накреслених Є. Рихліком завданнях Кабінету, окрім науково-дослідної
праці, передбачалося складання
бібліографії про національні
меншини, створення архіву усіх
друкованих та рукописних матеріалів, що мають стосунок до
нацменшин, організація Музею
національних меншин України.
Цим планам не судилося здійснитися. 1934 Кабінет припинив
своє існування.
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ці співробітників КМЕ у 20–30‑х
публікувалися в «Етнографічному віснику» (органі Етнографічної комісії), часописі «Музика»,
«Записках Історико-філологічного відділу Української Академії наук», щорічнику «Первісне
громадянство». 1935 складено
Проект організації Інституту народної творчості, що мав бути
створений 1936 на базі КМЕ.
Співробітники КМЕ досліджували народну пісенність не лише в
Україні, а й поза її межами (у Білорусі, на Кавказі), записуючи
фольклор українців та ін. народів. Оскільки штат КМЕ був дуже
малий, К. Квітка та його колеги
залучали до співпраці аматорів
з різних кутків УРСР; розроблялися заходи, які сприяли б цій
роботі (фольклорні курси, практичні заняття). Один з напрямів
роботи КМЕ – вивчення фольклору всіх етнічних груп (і зокрема слов’ян), що проживали
на території України. Так, у січні
1930 К. Квітка побував у болгарських поселеннях біля Азовського моря, де вивчав побут і
народну музику болгар, записав
110 мелодій, тексти до яких зафіксував емігрант з Болгарії Нестеров. Він придбав і етнографічний болгарський матеріал
(музичні інструменти, прикраси
тощо). М. П. Гайдай 1925 записав
у с. Українка Київської області
5 болгарських пісень і опублікував їх в «Етнографічному віснику» (1928, кн. 7), а в 1930 –
у Маріупольському окрузі татарські та грецькі пісні. У 1931–32
В. Харків записував на фонограф
зразки російських народних
мелодій. У 30‑х зі згортанням
політики українізації народознавчі дослідження починають
тлумачитися як націоналістичні.
Багато
вчених-українознавців
зазнали репресій. Так, В. Харків
був заарештований і ув’язнений
на 10 років, після реабілітації
працював у Москві. Незважаючи
на труднощі в науковій роботі,
кон’юнктурний характер деяких
праць ІІ половини 30‑х, надмір-

Літ.: Рихлік Є. Наукова праця
серед нацменів. Бюлетень Етнографічної комісії. 1928. № 10. С. 1–8;
Рихлік Є. Село Вільшанка на Житомирщині в світлі лексики. Записки
Ніжинського ІНО. 1927. Кн. 7. С. 183–
200; Рихлік Є. Кабінет нацменшин.
Вісті ВУАН. 1930. № 2; Історія Націо
нальної академії наук України: Документи і матеріали 1929–1933. Київ,
1989; Київ, 1991.
Галина Довженок

КАЙНДЛЬ (KAINDL)
Раймунд Фрідріх
(Raimund Friedrich)
(31.08.1866, м. Чернівці –
14.03.1930, м. Грац, Австрія) –
етнограф, фольклорист, історик,
професор, ректор Чернівецького університету. К. походить
з австрійської родини, яка ще
на початку ХІХ ст. переїхала до
Чернівців. Змалку перейнявся
любов’ю до народних переказів,
казок, легенд. У 1885 К. вступив
до нещодавно заснованого університету ім. Франца-Йозефа
(нині Національний університет
ім. Ю. Федьковича) на три відділення: історія, географія, німецька мова та література. Вивчав
давню і середньовічну історію Буковини, етнографію та фольклор
русинів. 1891 закінчив навчання
111
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вміщений у тритомній праці.
К. займався також розробкою
теоретичних підходів в етнології.
Відомою стала його народознавча праця «Volkskunde» (1903),
з якої перекладено українською
мовою лише розділ про гуцулів.
За свій внесок в розвиток української етнографії та фольклористики був обраний дійсним членом НТШ.

Праці: Geschichte von Czernowitz:
von den altesten Zeiten bis zur Gegenwart. Czernowitz, 1908; Die Huzulen.
Wien, 1894; Die Ruthenen in der Bukowina. Czemowitz (у 2 т., 1889–1890 у
співавторстві з О. Монастирським);
Die Volkskunde. Leipzig – Wien, 1903;
Geschichte der Bukowina. Czemowitz,
1903; Geschichte der Deutschen in den
Karpathenlandern. Gotha, 1906–1911
(у 3 т.); Ruthenische Märchen und
Mythen aus der Bukowina. Zeitschrift
für Volkskunde. 1899. № 9; Історія
Чернівців від найдавніших часів до
сьогодення / пер. з нім. В. Іванюк. Репринтне вид. 1908 р. Чернівці, 2005;
Гуцули: їх життя, звичаї та народні
перекази. Чернівці, 2000.
Літ.: Гусар Ю. Буковинський календар. Березень. 2010. Літописець
краю. Буковинське віче. 2010. № 16.
3 березня. С. 4; Масан О. Літописець
Чернівців. Масан О., Чеховський І.
Чернівці: 1408–1998: Нариси з історії міста. Чернівці, 1998; Масан О.
Приятель українського народу.
Кайндль Р. Ф. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази. Чернівці,
2000; Мороз М. Етнографічна діяльність Раймунда Кайндля. ЗНТШ.
1991. Т. 223; Мороз М. Кайндль Раймунд Фрідріх. УЛЕ. Київ, 1990. Т. 2;
Юсов С. Кайндль Раймунд-Фрідріх.
ЕСУ. Київ, 2007. Т. 4.
Лідія Гайдученко

Археологічному інституті архівознавство та українську палеографію. Член Історичного товариства Нестора Літописця, Російського військово-історичного
товариства, Українського наукового товариства в Києві, НТШ у
Львові, Київського товариства
старожитностей і мистецтв,
ського товариства охорони
Київ
пам’я
ток старовини і мистецтв
та ін. К. – одна із значних постатей плеяди істориків Київської
історичної школи В. Б. Антоновича, діяльність якого припала
на кінець ХІХ – початок ХХ ст.,
період потужного розвитку української історичної науки. Один
з кращих знавців давніх історичних документів, випрацював
власні методи експертизи їх автентичності. Провадив пошукову роботу в різних містах Украї
ни – виявляв, описував приватні, монастирські, церковні,
відомчі архіви. К. – автор понад
200 документальних публікацій
та досліджень з архівознавства,
палеографії, історії України. Досліджував історію українського
козацтва, українсько-польські
суспільно-політичні, культурні
відносини, магдебурзьке право
в Києві, міське самоврядування.
Одна з найвагоміших праць – дослідження Звіринецьких печер у
Києві (там він і заповів себе поховати). Був учасником археологічних з’їздів. Присвятив українським думам роботу «Українські
богатирі козацької доби», в якій
висловив свій погляд на час створення дум «Маруся Богуславка»,
«Отаман Матяш старий», «Сокіл
і соколя» та їхній зв’язок із історичною реальністю.
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за фахом «учитель історії та географії». Захистив дисертацію «До
страждання мученика Адальберта», за яку отримав ступінь доктора філософії. З 1892 працював
за фахом у Чернівецькій реальній школі, а також приват-доцентом австрійської історії в місцевому університеті. З 1886 К. почав збирати фольклорно-етнографічні матеріали в українських
селах понад р. Сіретом, Прутом
і Черемошем, які лягли в основу його книги «Русини на Буковині» (1889). Наступного року
з’явилося продовження – друга
етнографічна частина, написана спільно з О. Манастирським.
У 1889–1892 здійснив експедиції
в гірські райони Гуцульщини,
збирав там матеріали про побут
і життя місцевих мешканців, які
увійшли до праці «Гуцули, їхнє
життя, звичаї та народні перекази» (1894). Ця робота закріпила
за К. реноме провідного знавця
фольклору та етнографії окресленого регіону. Завдяки своїм
працям, а їх лише з буковинської
тематики написано 308 книг і
статей, учений ще за життя став
відомим. У фаховому етнографічному журналі К. постійно
друкував зібрані ним русинські
казки, вивчав історію своєї малої батьківщини. 1888 написав
краєзнавчу роботу «До історії
міста Чернівців та його околиці»,
а в 1908 доповнив її у фундаментальному виданні «Історія Чернівців від найдавніших часів до
сьогодення», яке й до нині залишається найповнішою працею,
присвяченою історії столиці Буковини. Із вторгненням царських
військ на територію Буковини
в 1914 К. змушений був тікати
до Австрії. Тут в університеті
м. Грац з 1915 по 1930 він очолював кафедру австрійської історії. Займав активну громадянську позицію, багато зробив для
утвердження карпатських німців
як етнічної спільноти Буковини,
до представників якої зараховував себе. Вагомим є його доробок
про німців Карпатського регіону,
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Іван Михайлович
(11.09.1850, м. Димер Київської губ. – 11.01.1921, м. Київ) –
український історик, архівіст,
палеограф, археолог. Народився
в родині військового. Закінчив
Другу київську гімназію (1868).
Навчався на історико-філологічному факультеті Київського
університету (1868–1872). Працював у різних установах (1872–
1883), близько 40 років завідував
Київським архівом давніх актів
(1883–1921). З 1918 викладав у

Праці: К вопросу о козачестве
до Богдана Хмельницкого. ЧИОНЛ.
1894. – Кн. VІІІ. С. 57–115; Палеографический изборник: Материалы
по истории южно-русского письма
ХV–XVІІІ вв. Киев, 1899; Очерк гетманства Петра Сагайдачного. Киев,
1901; К вопросу о козацком землевладении. Киев, 1909; Документы
эпохи Богдана Хмельницкого 1656
и 1657 гг. Киев, 1911; Українські богатирі козацької доби. ЗНТ в Києві.
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ки, перекази, замовляння. Дослідженню
польсько-українського пограниччя присвячено
збірник її наукових праць «O turze złotorogim. Szkice kolędowe»
(1991). К. протягом багатьох
років співпрацювала з відділом
слов’янської
фольклористики
(нині – відділ української та зарубіжної фольклористики ІМФЕ
НАНУ), реалізувала спільні проекти щодо спадщини З. ДоленгиХодаковського та О. Кольберга
з українською фольклористкоюславістом В. А. Юзвенко, була науковим консультантом Л. К. Вахніної під час її стажування в Інституті літературних досліджень
ПАН (1994–1995). К. співпрацювала з українськими виданнями Польщі: додатком до газети
«Наше слово», «Наша культура»
та щорічником «Український календар», де українською та польською мовами виходили її статті.
К. була постійним автором багатьох славістичних наукових часописів «Български фольклор»,
«Русский фольклор», «Fabula».
Вона також автор 70 статей у
«Słowniku folkloru polskiego»
(ред. Ю. Кшижановський, 1957)
та 2 статей у німецькому виданні
«Enzyklopädie des Märchens».

dacz polskiego folkloru, 2013. nr 2;
Głębicka E. Kapełuś Helena (ur. 1927).
Współcześni polscy pisarze i badacze
literatury. Słownik biobibliograficzny
IV / red. Czachowska J., Szałagan A.,
1996; Hernas Cz. Helena Kapełuś
(1927–1999), 1999. nr 6; Kapełuś M.
Bibliografia Heleny Kapełuś. Fascynacje folklorystyczne. Księga poświęcona
pamięci Heleny Kapełuś / red. Kapełuś M., Engelking A., 2002; Michałowska T. Helena Kapełuś (21 maja 1927 –
8 września 1999), 2000. nr 3; Вахніна Л.
Фольклористична діяльність Юліана
Кшижановського та Гелени Капелусь
у контексті польсько-українських
наукових взаємин другої половини
ХХ – поч. ХХІ ст. Слов’янський світ.
Київ, 2017. Вип. 16. С. 48–58; Середницький Антін. Вклад поляків у діяльність УСКТ. Наше слово, 6 липня
2008 р. № 27.
Лариса Вахніна
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1913. Кн. ІХ; Зверинецкие пещеры
в Киеве. Их древность и святость.
Киев, 1918; Водяні знаки на папері українських документів XVІ і
XVІІ вв. (1566–1651). Київ, 1923
(у співавторстві з Вітвіцькою О.).
Літ.: Домарацька К. Каманін Іван
Михайлович. Українські архівісти.
Біобібліографічний довідник. Київ,
1999. Вип. 1; Ємець О. Учень Антоновича – Іван Каманін. Академія
пам’яті проф. Антоновича, 1994.
С. 68–176; Ситник О. Український
історик Іван Каманін. Український
історик. 1991. № 1–2. С. 115–132;
Шевченко Ф. Каманин Иван Михайлович. Славяноведение в дореволюционной России. Москва, 1979. С. 172;
Якубчук Н. Іван Каманін – подвижник української історичної науки (до
160‑річчя від дня народження). Архіви України. 2010. № 5. С. 188–199.
Галина Довженок
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Гелена (Helena)
(21.05.1927 – 08.09.1999) – польський літературознавець та
фольклорист, дослідник польсько-українського фольклорного
пограниччя. У 1967–1997 – керівник відділу народної літератури Інституту літературних
досліджень Польської академії наук (ПАН, Варшава), який
було створено 1963 відомим
польським фольклористом та
літературознавцем Ю. Кшижановським. Доктор габілітований
(1983), професор (1994). Коло
наукових зацікавлень: давньопольська література; романтизм, позитивізм та їхні зв’язки з
фольклором; фольклоризм творчості Яна Кохановського, Адама
Міцкевича, Генрика Сенкевича;
історія польської фольклористики. Відділ, який очолювала
К. спільно з науковцями Польщі,
здійснив підготовку та видання
фундаментальної праці (перший
том «Dzieje folklorystyki polskiej
1800–1863. Epoka przedkolbergowska» (1970) у співавторстві з
Юліаном Кшижановським, після його смерті К. опрацювала та
видала 1982 другий том – «Dzieje
folklorystyki polskiej 1864–1918».
К. досліджувала різні жанри
фольклору: пісні, колядки, каз-

Праці: Badania nad bajką i podaniem w Polsce, 1966. nr. 4–6; Modlnicki raptularz Antoniny Konopczanki.
W świecie pieśni i bajki. Studia folklorystyczne / red. Krzyżanowski J. 1969; Bajka o trzech muzykantach, 1964. nr. 1–2;
O turze złotorogim. Szkice kolędowe,
1991; Okrucieństwo i groza w bajce ludowej. 1979. nr 2; Romantyczny lirnik
(O informatorach ludowych w czasach
romantyzmu. Ludowość dawniej i dziś.
Studia folklorystyczn / red. Górski R.,
Krzyżanowski J., 1973; Bajki Warmii i
Mazur, 1957. nr 2; Sowiźrzał w polskiej
tradycji ludowej. Literatura, komparatystyka, folklor. Księga Poświęcona Julianowi Krzyżanowskiemu / red. Bokszczanin M., Frybes S., Jankowski E., 1968;
Turecka bajka o derwiszach w literaturze staropolskiej, 1957. nr 1/3; Türkische
Volkserzälungen in der polnischen Literatur des XVI. Jhdts, 1964. Т. 6, nr 3.
Літ.: Bokszczanin M. Helena Kapełuś (1927–1999). Słownik badaczy literatury / red. Starnawski J., 2003. Т. 6;
Bokszczanin M. Helena Kapełuś – ba-

КАРАВЕЛОВ
Любен Стойчев
(бл. 1834, м. Копривщиця –
21.01.1879, Русе, Болгарія) – болгарський письменник, фольклорист, громадський діяч. Народився в заможній сім’ї. Навчався
в Пловдивській грецькій гімназії,
пізніше – в Андріанополі. Цікавився ще замолоду народними
звичаями, записував народні
пісні. В 1857 приїхав до Москви,
став вільним слухачем Московського університету. 10 років
перебування в Москві сприяло
формуванню його світогляду,
К. виховувався на творах М. Гоголя, М. Некрасова, Т. Шевченка, І. Тургенєва, Марка Вовчка.
Писав болгарською, сербською і
російською мовами. З 1867 перебував у Сербії, з 1869 – в Румунії.
В 1868 був несправедливо звинувачений в убивстві князя М. Обреновича, потрапив до в’язниці,
на початку 1869 його звільнено.
Восени 1869 став членом Болгарського революційного центрального комітету, з 1872 – його
головою. Під час російсько-турецької війни 1877–78 був перекладачем в Головній квартирі
російської армії. Друкуватися
почав російською мовою в 1860
(повість «Атаман болгарских
разбойников»). 1861 в Москві
113
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болгарських фольклористичних
зв’язків. Тут представлені юнацькі та гайдуцькі пісні, в передмові
містяться твердження про спорідненість фольклору південних
і східних слов’ян, зокрема українців і болгар.

Праці: Памятники народного бы
та болгар. Москва, 1861. Т. І; Болгарские народные песни / собр. Любен
Каравелов ; изданные под наблюдением П. А. Лаврова. Москва , 1905.
Літ.: Шелудько Д. Впливи Шевченка на Любена Каравелова. Записки історико-філологічного відділу
Всеукраїнської Академії Наук. 1928.
Кн. 18; Динеков П. Български фолклор. София, 1959. Ч. 1. С. 99–103;
Воробьев Л. Любен Каравелов. Москва, 1963; Шумада Н. Українськоболгарські фольклористичні зв’язки
(період Болгарського відродження).
Київ, 1963. С. 104–114; Унджиева У.
Любен Каравелов. София, 1968.
Тетяна Руда

що у ньому подано першу класифікацію народних сербських і
хорватських пісень. Справжню
популярність принесло видання народних пісень 1823–1833
(1824 – Кн. 1; 1823 – Кн. 2–3;
1833 – Кн. 4) і казок («Народне
српске приповјетке», 1821; 1853),
а також збірник прислів’їв («Народне српске пословице и друге различите, као оне у обичај
узете ријечи»). К. започаткував
теоретичні студії народної творчості південних слов’ян на підставі глибокого знання її рис,
форм побутування, передачі і
ролі в традиційній культурі, довів необхідність введення живої
народної мови у літературу. Він
створив сучасну азбуку і фонетичний правопис, заснував сучасну літературну мову на основі штокавського (герцеговинського) діалекту («Писменица»,
1814); перший словник сербської
мови («Српски ріечник», 1818,
1852); став першим діалектологом і засновником сербського
мовознавства («О особинама
говора дубровачког, боко-которског и црногорског», 1836),
а також засновником сербської
етнографії та етнології («Montenegro und Montenegriner», 1837),
«Ковчежић за историју, језик и
обичаје Срба сва три закона»
(«Ковчежич з історії, мови і звичаїв сербів усіх трьох законів»)
(1849), «Живот и обичаји народа
српског» («Життя та звичаї народу сербського», 1867). Значним є
доробок К. також у галузі історії.
Він листувався та підтримував
тісні зв’язки з багатьма російськими та українськими ученими й громадськими діячами, зокрема із І. І. Срезневським, який
був першим його біографом,
а також Київським та Харківським університетами. Під час
подорожі по Росії у 1819 К., крім
Петербурга і Москви, відвідав також міста Київ (у його біографії
докладно говориться про відвідини Києво-Печерської лаври),
Львів, Чернівці. У 1846 К. було
обрано почесним членом Хар-
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видав фольклорний збірник «Памятники народного быта болгар»
(т. 1). К. був уже ґрунтовно підготовленим фольклористом, знав
слов’янські видання і теоретичні
праці. Вивчав українські фольклорні збірники, користувався
ними, цитував українські пісні.
В методі і стилі упорядкування відчувається вплив книжок
М. Маркевича «Обычаи, поверья,
кухня и напитки малороссиян)
(1860, М. Закревського «Старосветский бандуриста» (1860–
1861). «Памятники...» містять
3000 прислів’їв з поясненнями і
замітками, народний календар,
власні імена, легенди і словник.
У 1868 вийшов збірник оповідань
і повістей «Страницы из книги
страданий болгарского племени». Опублікував кілька прозових творів. В Бухаресті видавав
газети «Свобода» (1869–1872)
і «Независимост» (1873–1874),
публікував памфлети і фейлетони, прозу і вірші, народні пісні,
статті з естетики, фольклористики, етнографії. На початку 1870‑х
переробив багато своїх прозових
творів, присвячених гайдукам
і боротьбі з поневолювачами:
«Дончо», «Горка судбина» («Гірка
доля»), «Мъченик» («Мученик),
«Войвода» («Воєвода») та ін.;
писав поезії, присвячені героям
національно-визвольної боротьби («Стефан Караджа», «Хаджи
Димитър»). Переклав ряд творів Т. Шевченка: уривок з поем
«І мертвим, і живим...», «Єретик», поезії «Думка» («Нащо мені
чорні брови»), «Породила мене
мати», «Думка» («Тече вода в
синє море»), поему «Неофіти» (за
життя К. не опублікована), кілька
оповідань Марка Вовчка. К. підготував збірник «Български народни песни» («Болгарські народні пісні»), спочатку задуманий як ІІ том «Памятников...»;
існує 3 варіанти збірника.: 2 рукописні, ІІІ – видання «Болгарские народные песни» (1905),
у якому вміщено 179 пісень. Ця
книга становить великий інтерес для дослідників українсько-
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КАРАДЖИЧ (КАРАЏИЋ)
Вук Стефанович (Вук
Стефановић)
(26.10.1787, м. Тршич, Сербія –
15.01.1864, м. Відень, Австрія) –
визначний сербський філолог,
фольклорист, етнограф та історик, реформатор сербської літературної мови, родоначальник
науки про фольклор південних
слов’ян, член-кореспондент багатьох європейських Академій
наук та наукових товариств.
Збірники К. були першими науковими виданнями творів пів
деннослов’янського фольклору.
Значний вплив на фольклористичну діяльність К. мало
знайомство з Є. Копітаром у
1813 у Відні, який відтоді стає
неодмінним його помічником і
порадником. Перший збірник
К. вийшов у Відні 1814 «Мала
простонародна славено-сербска
пjеснарица» («Малий простонародний слов’яно-сербський співаник»). Перебуваючи у Німеччині, К. зустрічається з братами
Грімм, з Й. В. Гете, готує там так
зване «Лейпцігське видання»
чотирьох книжок сербських народних пісень (1823–1833). Видання є важливим з огляду на те,
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люк Є. Вук Караджич і українська
культура. НТЕ. 1978. № 2. С. 29–40;
Микитенко О. Караджич Вук Стефанович. Художня культура західних
і південних слов’ян (ХІХ – початок
ХХ ст.) : Енциклопедичний словник.
Київ, 2006. С. 24; Пащенко Є. Фольклорні збірки Вука Караджича і порівняльне вивчення українських
дум та сербохорватських юнацьких
пісень. НТЕ. 1987. № 4. С. 49–50; Колибанова К. Караджич Вук Стефанович. Енциклопедія історії України :
у 10 т. Київ, 2007. Т. 4 : Ка – Ком. –
С. 101–103.
Оксана Микитенко

КАРАЦУБА
Мирослава Юріївна
(28.09.1973, м. Київ) – фольклорист-славіст, кандидат філологічних наук, доцент, старший
науковий співробітник відділу
української та зарубіжної фольк
лористики ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. У 1995 закінчила кафедру слов’янської
філології філологічного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка за
спеціальністю «сербська, хорватська мова і література, українська
мова і література». Після завершення аспірантури на кафед
рі слов’янської філології у 2000
захистила кандидатську дисертацію «Південнослов’янська народна поезія (сербська, хорватська, болгарська) в українській
літературній інтерпретації сере
дини ХІХ – ХХ століття». Читала
курс «Слов’янський фольклор»
у Київському славістичному університеті. Основні напрями наукової діяльності: кроатистика,
сербістика, хорватсько-українські фольклористичні зв’язки,
фольклорні жанри, зокрема балада, проблеми перекладознавства,
фольклорно-літературні зв’язки.
Є одним з наукових упорядників,
секретарем наукового видання
«Слов’янський світ», виступала
координатором підготовки спецвипуску часопису «Народна творчість та етнологія» (2011, № 6),
присвяченого фольклору Хорватії. З 2013 до 2016 перебувала в
докторантурі в ІМФЕ НАНУ. Завершує роботу над докторською

цією «Народна балада
дисерта
південних слов’ян: жанрова специфіка і проблеми поетики». Авторка понад 70 наукових праць.
Сек
ретар комісії з фольклористики при Міжнародному комітеті
славістів.

Праці: Сучасні фольклористичні
дослідження в Хорватії й Україні:
проблеми і перспективи. Київ, 2012.
С. 155–174; Мотив перетворенняметаморфоз у народній баладі південних слов’ян. Мова і культура.
Київ, 2019. Вип. 21 (196). С. 164–173;
Мотиви отруєння, прокляття, жертвування у народній баладі південних
слов’ян. Компаративні дослідження
слов’янських мов і літератур пам’я
ті Л. А. Булаховського. Київ, 2019.
Вип. 42. С. 20–34.
Валентина Головатюк
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ківської університетської ради
на пропозицію ректора П. Гулака-Артемовського, він також був
членом одеського «Товариства
історії і старожитностей», заснованого у 1839. На Східній Україні
про фольклористичну діяльність
К. стало відомо дуже швидко.
Так, О. Бодянський (1808–1877)
ще в юнацькі роки, навчаючись
у Переяславі, мав у себе збірник
його пісень, про що свого часу
писав М. Драгоманов (Драгоманов М. Україна і центри. Громада.
Женева, 1878. т. 2. С. 514). Видання К. були відомі в Україні, зокрема в Харкові, де було видано
збірку поезій А. Метлинського
«Думки і пісні та ще дещо Амвросія Могили» (1839), який містив переспіви пісень із збірника
К. 1824. Про орієнтацію на правопис К. діячів «Руської трійці»
(М. Шашкевича, Я. Головацького
та І. Вагилевича) свідчить передмова до «Русалки Дністрової»
(1837), у якій наведено висунутий
свого часу К. принцип: «пиши як
чуєш, а читай як видиш». Цей
момент підкреслив І. Франко,
наголосивши, що «примір Вука
в Сербії впливав на молодече
покоління
галицько-руських
письменників» (Франко Іван.
Твори в двадцяти томах. Київ,
1955. Т. 18. С. 260). На К. у ряду
інших видатних слов’янських будителів послався Т. Г. Шевченко,
накреслюючи широку програму
розвитку української літератури на принципах народності:
«Чому В. С. Караджич, Шафарик
і іниє не постриглись у німці (їм
би зручніше було), а остались
слов’янами, щирими синами матерей своїх, і славу добрую стяжали?» (Шевченко Тарас. Повне
зібрання творів у шести томах.
Київ, 1964. Т. VІ. С. 315). Про високу оцінку Шевченком діяльності К. свідчить його переспів
«Подражаніє сербському», основою якого послужили дві пісні з
Пjеснарице (1814).

Літ.: Білодід І. Вук Караджич в
історії українсько-сербських наукових зв’язків. Київ, 1965; Кири-

КАРЛОВИЧ (KARŁOWICZ)
Ян Александр
(Jan Aleksander)
(28.05.1836, с. Субортовичі, тепер Литва – 14.06.1903, м. Варшава, Польща) – польський
мовознавець, етнограф, фольк
лорист, музикознавець. 1847–
1852 – навчався у гімназії Вільна,
1853–1857 – студіював історію і
філологію в Московському університеті, історію у Парижі, Гейдельберзі (1857–1859), навчався у
консерваторії в Брюсселі (1859–
1860), вивчав історію у Берліні
(1865–1866), де і отримав ступінь
доктора (1866). Член Краківської
академії знань (1877), редактор
варшавського часопису «Wisła»
(1888–1899). Один із засновників
і член Народознавчого товариства у Львові. Цікавився народною творчістю поляків, українців, білорусів, литовців. Відстоював наукові методи збирацької
роботи, що були викладені у праці (1871) «Podręcznik dla zbierających rzeczy ludowe» (1871), яка
стала програмною для дослідників традиційної культури, зокрема народної творчості. Автор
праць з польської фольклористики: «Studia nad treścią i formą
pieśni ludowych polskich» (1882);
«Systematyka pieśni ludu polskiego» (1889–90), в яких залучав
до аналізу твори з української
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народної творчості. Виступав з
рецензіями на українські фольк
лорні видання О. Кольберга,
М. Янчука, листувався з М. Сумцовим, І. Франком, М. Янчуком.

Праці: Studia nad treścią i formą
pieśni ludowych polskich. Prawda.
1882. S. 98–100, 172–174, 319; Systematyka pieśni ludu polskiego. Wisła.
1889. T. 3. S. 253–278, 531–543; 1890.
Т. 4. S. 156–165, 393–425; Pieśń o starej
kowalce. Wisła. 1895. T. 9. S. 467.
Літ.: Kowalewska Н. Jan Karłowicz
jako redaktor «Wisły». Literatura ludowa. 1967/1968. № 4–6. S. 170–171;
Kapełuś H. Jan Karłowicz (1836–1903).
Dzieje folklorystyki polskiej 1864–1918.
Warszawa, 1982. S. 227–263.
Валентина Головатюк

Праці: Na ciche wody. Dumy ukraińskie. Wrocław, 1973. 165 s.; Toruń,
2000; Na przełęczy światów. 150 ukraińskich baśni, gadek, humoresek i podań ludowych. Toruń, 1994. 438 s.;
Duma z dum ukraińskich. Usta i pióro: Studia o literaturze ustnej i pisanej.
Toruń, 1994. S. 12–46; O repertuarze
gatunkowych ukraińskich bajek ludowych. Usta i pióro: Studia o literaturze
ustnej i pisanej. Toruń, 1994. S. 47–49;
O paradoksach w polskiej i ukraińskiej
bajce ludowej. Literatura ludowa. 1997.
№ 4/5. S. 17–27; Z dziejów ukraińskiej
folklorystyki. Literatura ludowa. 1997.
№ 4/5. S. 94–102.
Літ.: Кирчів Р. Na przełęczy światów. 150 ukraińskich baśni, gadek, humoresek i podań ludowych. Wybral,
przełożył i opracował Jan Mirosław Kasjan. Toruń, 1994. 438 с. ЗНТШ. Львів,
1995. Т. 230. С. 567–573; Lugowska J.
W kręgu ukraińskiej baśni i podań
ludowych. Literatura ludowa. 1995.
№ 4/5. S. 71–78; Кирчів Р. Україніка
Яна Мирослава Касіяна. Міфологія і
фольклор. 2011. № 3–4. С. 28–38.
Валентина Головатюк

гарського музичного фольклору
в Національній музичній академії. Коло інтересів – болгарський
музичний фольклор, регіональні
особливості народної музики;
болгарська революційна і міська музика; народні пісні інших
слов’янських народів та ін. Поєднував збирацьку і дослідницьку
роботу. Як композитор працював
у галузі обробки народних творів, автор хорових пісень, інструментальної музики. К. – автор
і упорядник видань «Песни на
българското работническо движение 1891–1944» («Пісні болгарського робітничого руху 1891–
1944», 1959), «Народни песни от
Югозападна Бьлгария» («Народні
пісні Південнозахідної Болгарії».
Т. 1, у співавт. з Т. Тодоровим,
1967), «Български градски песни»
(«Болгарські міські пісні», 1968),
«Българската многогласна народна песен» («Болгарська багатоголосна народна пісня» (1968), «Някои общи черти между народната
песен на българите и източните
славяни» («Деякі спільні риси між
народною піснею болгар і східних слов’ян», 1968), «Българската
сватбена песен» («Болгарська весільна пісня», 1976), цикл студій
«Песните на българите мохамедани» («Пісні болгар-мусульман»,
1962–1963), «1500 български
градски песни» («1500 болгарських міських пісень» Т. 1, 2002 ;
Т. 2, 2004; Т. 3, 2004), «Български
народни песни за полски труд»
(«Болгарські народні пісні про
працю на полі», 2003) та ін. К. –
постійний автор ж. «Български
фолклор», інших слов’янських
видань; його стаття опублікована в болгарському спецвипуску
ж. «Народна творчість та етнографія» (2000). З українськими
вченими К. пов’язувала тривала
творча співпраця. Він займався
збиранням і виданням зразків
народної пісенної творчості болгарського населення України.
1971 К. записав варіанти пісень,
зафіксованих Ів. Тодоровим в
с. Преслав і с. Строганівка (вид.
1903). Підготував зб. «Народни
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КАСІЯН (KASJAN)
Ян Мирослав
(Jan Mirosław)
(09.07.1933, м. Журомин –
21.04.2010, м. Торунь, Польща) –
польський учений, письменник,
фольклорист, перекладач, популяризатор української народної
культури. У 1939–1945 – проживав у Чорткові на Тернопільщині, тут же розпочав навчання,
1951 – завершив середню школу
в м. Ліпно (Бидгоського воєводства). У 1955 – закінчив факультет полоністики Торунського
університету ім. М. Коперника,
працював асистентом кафедри
польської літератури у цьому
ж вузі. 1964 – захистив докторську дисертацію «Przysłowia i
metaforyka potoczna w twórczości Słowackiego», в 1977 габілітувався на основі монографії
«Poetyka polskiej zagadki ludowej»
(1976). Професор надзвичайний
(1989), професор звичайний Торунського університету (1994).
Член ПНТ (1968), дійсний член
НТШ (1998). Істотне місце в науковій праці посідала україніка,
польсько-українські літературно-фольклорні зв’язки, народна
творчість українців. Перекладав
польською мовою та досліджував твори українського фольк
лору, зокрема народні думи,
казки, легенди, перекази. Автор
низки студій та праць, зокрема
«Na ciche wody. Dumy ukraińskie»

(1973), куди увійшли переклади
двадцяти двох українських дум
про боротьбу проти турецькотатарської експансії «Na przełęczy światów. 150 ukraińskich baśni,
gadek, humoresek i podań ludowych» (1994), що містить вибір і
польські переклади творів української прози. Крім записів українських фольклористів, залучав
матеріал, зафіксований в Україні:
О. Кольбергом, С. Рокосовською,
Ю. Мошинською, Ч. Нейманом,
С. Здзярським, Я. Яновим та ін.
Рецензував праці українських
вчених, зокрема Р. Ф. Кирчіва.
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КАУФМАН
Николай Янков
(23.09.1925, Русе – 26.03.2018,
м. Софія, Болгарія) – болгарський музикознавець, фольклорист, д‑р мистецтвознавства
(1973), академік Болгарської
Академії наук (БАН). Народився
в робітничій сім’ї. Закінчив теоретичний і виконавський відділ
Державної музичної академії в
Софії (сьогодні БДК, 1952). З 1952
по 1983 працював в музичнофольклорній секції Інституту музикознавства БАН, з 1967 – її керівник. З 1978 читав лекції з бол-
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тература, іноземна мова», 2001 –
«Музична фольклористика».
1993 в КНУ проводиться набір до
аспірантури та докторантури зі
спеціальності «фольклористика».
Першими викладачами кафед
ри були Л. Дунаєвська, В. Бойко,
О. Таланчук, згодом педагогічний
склад кафедри поповнили О. Івановська, Л. Копаниця, Н. Малинська, О. Марчун, О. Наумовська,
О. Оверчук, І. Павленко, Н. Рудакова, Н. Салтовська, Л. Шурко та ін. викладачі й дослідники
української народної творчості.
На кафедрі працюють 3 доктори і
8 кандидатів наук, серед яких молоді фольклористи, випускники
кафедри, кандидати філологічних
наук – Н. Хоменко, Р. Лихограй.
Доробок кафедри – 11 монографій, 4 підручника, 10 навчальних
посібників, понад 600 статей, що
стосуються різних жанрів українського фольклору. Л. Дунаєвська
досліджувала українську народну
прозу у взаємозв’язку із фольклором і традиційним світоглядом
перш за все слов’янських та ін.
народів («Український фольк
лор в контексті міфології світу»,
1996), а також аналізувала епічні
традиції, ґенезу й розвиток казок
й міфологічної прози в монографічних дослідженнях «Українська народна проза (легенда і казка). Еволюція епічних традицій»
(1998) та «Персонажна система
української народної міфологічної прози. Аспекти поетики»
(1999), вивчала фольклористичну
спадщину В. Антоновича, М. Грушевського, М. Драгоманова,
М. Костомарова, М. Максимовича, М. Номиса та ін. дослідників
української традиційної культури. Основ
ними темами робіт
О. Таланчук були проблеми поетики різних фольклорних жанрів, міфології, космогонії, а також
взаємозв’язок і взаємовпливи
фольклору та літератури (монографія «Українська народна космогонія. Специфіка міфопоетичного мислення» (1998). Словник
«Сто образів української міфології» (1998), статті «Українські на-

родні уявлення про походження
дітей (2000), «Символіка вірувань в українському фольклорі»
(2002) та ін.). Л. Копаниця у монографії «Метопонятійна модель
української ліричної пісні» (2000)
аналізує міфоритуальний сценарій створення пісенної моделі
світу, своєрідність фольклору як
уснопоетичної творчості, визначаючи жанрово-тематичну специфіку структури ліричної пісні,
семантику й поетичні засоби,
розглянувши топоси та формули
у функціональній двоєдності поетичного канону, а також семантичні координати і коди міфоритуальної метасхеми у мотивах
ліричних пісень. У монографії
«Методи, підходи, теорії та моделі фольклорного тексту» (2009)
Л. Копаниця розглянула питання
методології аналізу фольклорних
творів. Спадщину Г. Барвінок у
контексті українського культурного ренесансу другої половини
ХІХ ст. досліджувала О. Івановська. У монографії «Український
фольклор як функціональнообразна система суб’єктності»
(2005) О. Івановська на широкому матеріалі (гаївки, похоронні
голосіння, весільні пісні) аналізує таку важливу смислову ознаку фольклору як суб’єктність,
акцентує на побутуванні, природі та функціональності особистісного в традиційній народній
творчості. Знаковість й прагматика фольклорних творів, наративність й особлива своєрідність
прийомів збереження й передачі
етнокультурних смислів розглядаються О. Івановською в роботі
«Український фольклор: семантика і прагматика традиційних
смислів» (2012). У низці статей
дослідниця проаналізувала звичаєво-правові основи в українській весільній драмі (2003) та в
інших обрядових і позаобрядових
фольклорних творах, підкреслюючи автентичність української
правничої традиції, у навчальному посібнику «Звичаєве право
в Україні: етнотворчий аспект»
(2014) проаналізувала зароджен-
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песни на българите от Украинска
и Молдавска ССР» («Народні пісні болгар Української і Молдавської РСР» (1982), до якого ввійшло 2285 пісень і 258 інструмент,
мелодій. Участь у збірнику взяли
Н. Шумада і Т. Ів. Живков, це видання Інституту музики БАН та
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Книга
отримала першу нагороду Спілки
болгарських композиторів, мала
резонанс у болгарській і українській пресі. Матеріали її використовували у своїх болгарознавчих
студіях Н. Шумада, І. Стоянов,
Н. Міхіна. Зі зб. Шумада переклала 16 пісень, опублікованих у
II т. «Болгарського щорічника».
Видавництво «Музична Україна»
опублікувало «Болгарські народні пісні» (1989), упорядковані К. – 100 творів різних жанрів,
перекладені Д. Білоусом. К. написав статтю «Болгаро-украинские
связи в музыкальном фольклоре» (1987).
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Праці: Някои общи черти между
народната песен на българите и източните славяни. София, 1968. 216 с.;
Народни песни на българите от Украинска и Молдавска ССР. Т. 1–2.
София, 1982. Т. 1. 720 с. ; Т. 2. 944 с.;
Болгаро-украинские связи в музыкальном фольклоре. Единение народов – единение культур: Украино-болгарские связи – история и современность. Киев, 1987. С. 21–37.
Горбань І. Фольклор і
Літ.:
фольклористика болгар в Україні.
Львів, 2004. С. 149–150; Тончева В.
Фольклористът Николай Кауфман.
София, 2005. 252 с.
Тетяна Руда

КАФЕДРИ КНУ
ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
(Кафедра
фольклористики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Заснована 1992. 1992–
2006 очолювала кафедру доктор
філологічних наук, професор
Л. Дунаєвська, 2006–2007 – доктор філологічних наук, професор
Н. Малинська, з 2007 – доктор
філологічних наук, професор
О. Івановська. 1993 в КНУ відкрито спеціальність «Фольклористика. Українська мова та лі-
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їнської фольклорної традиції
досліджує Н. Салтовська («Наука про фольклор у Шевченковому університеті: від витоків
до сучасності» (2012). Наукові
розвідки Н. Рудакової зосереджені навколо поетизації образу
воїна в українському фольклорі
(«Український історичний епос:
художня трансформація образу козака» (2013). Дослідження
О. Марчун стосуються жанрових особливостей колискових
пісень («Український дитячий
фольклор
(народнопоетичний
та етномузикознавчий аспекти»
(2006)), О. Лещинська досліджує
актуальні проблеми музичної
фольклористики, зокрема: розвиток сучасної хореологічної науки як галузі гуманітарних знань
(«Ритмічні моделі деяких коротких жанрів пісенного фольклору» (2010). Соціально-політичні
аспекти фольклору та фольклор
в сучасному медійному просторі
України досліджує Р. Лихограй
(«Політична складова українського фольклору» (2016), поетичні
особливості українського народного романсу аналізує Н. Хоменко («Соціокультурна стратифікація народного романсу» (2016),
«Мовна специфіка українського
народного романсу» (2017). КФ
проводяться наукові конференції, в т. ч. щорічні «Фольклористичні читання пам’яті професора Лідії Дунаєвської», видається
збірник наукових праць «Література. Фольклор. Проблеми поетики», діє Центр фольклору та
етнографії (директор, кандидат
історичних наук В. Шибря), народний ансамбль української музики «Роксоланія», засновником
і керівником якого є заслужений
працівник культури України,
професор І. Павленко.
Кафедра слов’янської філології КНУ ім. Тараса Шевченка.
КСФ у Києві має давні традиції.
Важливий етап у її діяльності
пов’язаний із активізацією уваги до славістичних студій, він
припадає на 40‑і роки ХХ ст.
КФС було відновлено у 1946 для

підготовки богемістів і полоністів, в останні десятиліття ХХ ст.
коло дисциплін розширилося за
рахунок підготовки фахівців з
південнослов’янських мов. З 1947
її очолив академік Л. А. Булаховський. Кафедра слов’янської філології під керівництвом вченого
сформувала цілу генерацію фахівців-славістів, які продовжували традиції вивчення західно- і
південнослов’янських мов і культур. Серед учнів і вихованців
керівника кафедри варто згадати академіків О. С. Мельничука,
В. М. Русанівського, Г. Д. Верв ес а, член-кор еспондентів
НАН України О. Б. Ткаченка,
А. П. Непокупного, докторів
філологічних наук, професорів
В. Т. Коломієць, Л. Л. Гумецьку,
Т. Б. Лукінову, І. М. Железняк,
А. Й. Багмут, Л. С. Паламарчука,
Ю. Л. Булаховську, В. І. Шевчука, М. О. Карпенко, кандидатів
філологічних наук С. Й. Левінську, Н. П. Романову, А. П. Корепанову, В. О. Захаржевську,
Ю. Л. Яворську, Н. І. Неруш,
О. І. Микитенка – знаних науковців, викладачів, перекладачів, редакторів. У наступні десятиліття кафедра підготувала
нову когорту фахівців-славістів,
серед них і чимало фахівців із
фольклористики (Л. Мушкетик,
О. Микитенко, М. Гримич, М. Карацуба, І. Огієнко та ін.), зокрема працівників ІМФЕ НАНУ.
З 1987 і до сьогодні кафедру очолює кандидат філологічних наук,
професор О. Л. Паламарчук. На
кафедрі працюють як українські
філологи-славісти, так і іноземні
лектори з Сербії, Хорватії, Болгарії, Чехії, Білорусі. Кафедра готує
щорічні Міжнародні славістичні
читання пам’яті академіка Леоніда Булаховського за участю
науковців Секції суспільних
наук – Інституту мовознавства
ім. О. О. Потебні НАНУ, Інституту української мови НАНУ, Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ, ІМФЕ НАНУ, які
виступають співорганізаторами
заходу, керують роботою від-
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ня й розвиток звичаєвого права у
контексті фольклорної етнотрадиції. Взаємовпливам усної та літературної творчості, фольклору
та літератури присвячено дослідження С. Росовецького «Тарас
Шевченко і фольклор» (2011).
У колі зацікавлень вченого –
епічна традиція східних слов’ян,
билинний епос. С. Росовецькому
належить низка навчально-методичних видань, в т. ч. підручник
«Український фольклор у теоретичному висвітленні» (2008),
в якому феномен українського
національного фольклору досліджується у широкому контексті
світової теоретичної теорії, розглядається його жанровий поділ, ґенеза, історія та поетика.
Л. Шурко досліджував героїчний
епос у розвідках «Епічна земля
в українському народному світогляді» (2001)», «До питання
«епічної землі» в героїчному епосі» (2002). О. Павлов досліджував
традиційну українську магію, її
вербальні та паравербальні форми, замовляння («Вербальна магія» (1998), займався питаннями
етнопедагогіки («Етнопедагогіка.
Програма курсу» (1998) та етнопсихології («Етнопсихологія:
навчально-методичні матеріали»
(2002). У колі наукових зацікавлень О. Наумовської – питання
танатології у фольклорі та міфології народів світу, аналіз концепту «смерть» у різних фольклорних жанрах, питання сучасного
казкознавства й народної прози,
що розриваються у дослідженнях
«Художня контрадакція мотивів
«життя» і «смерть» в українській
усній народнопоетичній традиції
(2009). «Божества нижнього світу
в слов’янській та тюркській міфології (компаративний аспект)
(2012). Питання історії української фольклористики піднімає
у своїх дослідженнях О. Оверчук
(«Теоретичні засади формування
української традиції фольклористичних студій у діяльності
Південно-Західного відділу Російського географічного товариства» (2012), історіографію укра118
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повідних профільних секцій. За
матеріалами конференції виходять друком збірки наукових
праць «Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур:
Пам’яті академіка Леоніда Булаховського». При кафедрі активно працюють мовно-культурні
Центри – славістики, болгаристики і білорусистики.

ської обл.) – прозаїк, поет, літературознавець, фольклорист,
публіцист, педагог, громадськополітичний діяч. Закінчив технічне училище, а згодом Івано-Франківський державний педагогічний
інcтитут імені В. Стефаника, де
отримав професію філолога-викладача української мови і літератури (1967) та журналіста (1974).
Працював кореспондентом, редактором, старшим редактором
в обласному телерадіокомітеті,
викладачем Інституту журналістики Київського державного
університету імені Т. Г. Шевченка, далі завідувачем кафедри, заступником директора Інституту
(1972–1995). З 1996 К. очолює
кафедру українознавства в ІваноФранківському національному
медичному університеті. З 1990 –
професор, з 1993 – академік АН
Вищої школи України. 1974 захистив кандидатську дисертацію:
«Михайло Павлик і уснопоетична народна творчість», а 1988 –
докторську дисертацію на тему:
«Проблеми традицій і новаторства в публіцистиці». К. – член
редколегій часописів «Україно
знавець», «Галичина», «Обрії»,
«Перевал», «Літопис Бойківщини» (США-Україна), низки серійних видань енциклопедичного
характеру, спеціалізованої вченої
ради із захисту докторських та
кандидатських дисертацій з філологічних наук КНУ імені Тараса Шевченка. 1990 став першим
лауреатом Республіканської премії в галузі публіцистики за розробку в періодичній пресі питань
українського
народознавства;
1995 – лауреатом академічної нагороди імені Ярослава Мудрого в
галузі науки і техніки; 1999 – лауреатом премії імені Василя Стефаника; 2000 – лауреатом премії
імені Івана Франка; 2003 – лауреатом Всеукраїнської премії
імені Братів Лепких. Нагороджений Міжнародною премією імені
Воляників-Швабінських (США,
2002); 2001 визнаний людиною
десятиліття; 2002 нагороджений
медаллю Всеукраїнського товари-
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Літ.: Подвижник науки й освіти
(до 120‑річчя від дня народження
академіка Л. А. Булаховського. Мовознавство. Київ, 2008. № 1. С. 3–13;
Кафедра фольклористики Шевченкового університету (1992–2012) /
упоряд. О. Івановська, О. Наумовська. Київ, 2012. 32 с.; Ковальчук О. І.
Кафедра фольклористики КНУ
ім. Т. Шевченка. Народознавчі зошити. 2017. № 3. С. 714–716.
Олена Чебанюк,
Мирослава Карацуба

вернувся до Санкт-Петербурга;
склав іспит на магістра слов’ян
ської філології Варшавського
університету (історико-філологічного факультету). В лютому
1883 відряджений за кордон для
збирання матеріалів для болгарського словника. У 1886 призначений штатним приват-доцентом
Казанського університету (кафедра слов’янського філології).
01.09.1888 переведений на посаду
екстраординарного професора
Ніжинського історико-філологічного інституту князя Безбородька. З 1896 – ординарний професор
Ніжинського інституту. Праці
К. присвячені проблемам мовознавства, палеографії, історії, літератури, фольклору слов’ян. Він
зібрав і видав «Памятники болгарского народного творчества»
(1882), на матеріалі цього збірника підготував «Очерк грамматики западно-болгарского наречия
по сборнику болгарских песен
В. В. Качановского» (1891). Інші
праці: «Зографское евангелие, изданное В. Ягичем» (1879), «Хорватские летописи ХV–ХVІ вв.»
(1881), «Поэма “Осман” дубровницкого поэта Гундулича» (1882).
Досліджував діяльність Ф. Буслаєва, І. Бодуена-де-Куртене, О. Соболевського та ін. Видав також
праці про Антона Глегевича,
болгарського патріарха Євфімія,
О. Пушкіна, про історію Сербії
та сербської літератури. Видавав
ж. «Вестник славянства» (1880–
1890), Казань, 1891–1896, Київ).
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КАЧАНОВСЬКИЙ
Володимир Васильович
(1.03.1853, с. Великий ліс Брестського пов. Гродненської губ. –
11.04.1901, м. Ніжин) – український і російський філолог-славіст. Народився в родині священика. Закінчив 1876 слов’яноросійське відділення історико-філологічного факультету Варшавського університету. Був залишений кандидатом-стипендіатом
для підготовки до професорського звання на кафедрі слов’янської
філології. Відряджений до СанктПетербурзького університету для
вивчення санскриту під керівництвом проф. Коссовича і занять
у книгосховищах. Відвідував
лекції І. Срезневського, О. Міллера та ін. Після повернення з
відрядження призначений помічником бібліотекаря Варшавського університету. У липні
1879 Міністерство освіти відрядило К. за кордон для вивчення
слов’янського світу (насамперед
південних слов’ян) на 2 роки.
Подорожував також по Греції,
Італії, Франції. В Дубровницькому книгосховищі К. віднайшов
невидані твори драматичного
письменника
Антона-Марина
Глегевича, написав про нього
магістерську дисертацію. По-

Праці: Сборник западно-болгар
ских песен с словарем. СанктПетербург, 1882. 598 с.
Літ.: Историко-филологический
институт князя Безбородко в Нежине. 1875–1900. Нежин, 1900; Сперанский М. Н. Памяти В. В. Качановского. Нежин, 1901.
Тетяна Руда

КАЧКАН
Володимир Атаназійович
(псевдоніми
й
криптоніми:
В. Павлінський, Павелчанин В.,
В. Грайворон, В. Рибнянський,
12.08.1940, с. Рибне, нині Тисменицького р‑ну Івано-Франків-
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рис. Київ, 1986. 175 с.; Українське народознавство в іменах : у 2 ч. Київ,
1994–1995; У творчій майстерні визначних етнологів: навч. посібник.
Київ, 1993. 86 с.; Хай святиться ім’я
твоє: Історія української літератури і культури в персоналіях (ХІХ–
ХХ ст.). Львів, 2000. Кн. 4; 2002. Кн. 5;
2004. Кн. 6–7; 2006. Кн. 8–9; 2007.
Кн. 10; Іван Хланта : біобібліографічний покажчик. Ужгород, 2008. 458 с.;
Фольклористична та етнографічна
діяльність Зенона Кузелі. НТЕ. 2003.
№ 3–6. С. 11–18.
Літ.: Дмитренко М. К. В. Качкан.
Народознавство. 2001. № 59. С. 1–3;
Володимир Качкан в літературно-критичному ореолі: фрагменти статей, рецензій, есеїв, нарисів,
діалогів, листів. Івано-Франківськ,
2010. 160 с.; Володимир Качкан –
письменник, вчений, педагог, громадсько-культурний діяч: біобібліографічний покажчик / уклад. і авт.
передм. М. М. Романюк. Львів, 2010.
32 с.; Semper tiro: науковий збірник
на пошану д‑ра філол. наук, проф.,
акад. АН ВШ, засл. діяча науки і техніки України Володимира Качкана /
за заг. ред. Романюка М. М. ІваноФранківськ, 2010. 432 с.; Мушкетик Л. Забуті, та незабутні... Студії
Володимира Качкана про українських фольклористів. Світильник
слова: науковий збірник на пошану
Володимира Качкана (до 75‑річчя від
дня народження та 50‑ліття творчої діяльності). Івано-Франківськ,
2015. С. 86–95.
Леся Мушкетик

ра, політика, право. Ужгород, 2013.
С. 98–106.
Оксана Ковальова

КИЇВСЬКЕ СЛОВ’ЯНСЬКЕ
ТОВАРИСТВО
(КИЕВСКОЕ СЛАВЯНСКОЕ
ОБЩЕСТВО)
КСТ засновано 1869 як Київський
Слов’янський Доброчинний Комітет (до травня 1877 – Киевский
отдел Московского славянского
благотворительного общества),
метою якого, відповідно до статуту, було проголошено сприяння
церквам, школам, літературним
виданням і підприємствам на
ських землях, виховання
слов’ян
молоді як в Росії, так і за кордоном; надання допомоги слов’я
нам, що приїжджають до Росії;
підтримку відносин з науковими
та літературними товариствами.
КСТ діяло до Першої світової вій
ни (1914), його активними діячами були київські вчені-славісти:
Т. Д. Флоринський, А. В. Стороженко, М. А. Рігельман, Н. П. Задерацкий, О. О. Котляревський,
М. П. Дашкевич, А. І. Степович
та ін. Товариство допомагало
студентам зі слов’янських країн,
які навчалися в Києві, видавало
літературу з історії та культури
слов’янських народів, а також виконувало наукову на культурнопросвітницьку роботу, сприяло
ків зі слов’ян
укріпленню зв’яз
ськими країнами. КСТ сприяло
ської
створенню фондів слов’ян
літератури у бібліотеках та в ін.
освітніх, наукових установах,
сприяло обміну літературою між
науковцями-славістами у різних
країнах. Тільки до Софійської
народної бібліотеки КСТ вислало 661 книгу, Болгарському
книжковому товариству передало 399 книг. Хоча діяльність КСТ
підпорядковувалася
офіційній
політиці Російської імперії, вона
відіграла позитивну роль у розширенні зв’язків київських учених-славістів із зарубіжними колегами. Київські дослідники здійснили поїздки до Сербії, Болгарії
(Т. Д. Флоринський – в 1882, 1886 i
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ства української мови «Просвіта»
ім. Тараса Шевченка – «Будівничий України», орденом Архистратига Михаїла Української православної церкви Київського патріархату. 2006 К. присвоєно почесне
звання «Заслужений діяч науки і
техніки України».К. – автор понад
вісімдесяти книжкових видань:
монографій, художніх і документальних книг, новел, оповідань,
есеїв, повістей, романів, поезій,
має близько двох тисяч публікацій у журнально-газетній періодиці в Україні, ін. країнах. Зокрема йому належать поетичні збірки: «Кетяги Рибнянської осені»
(1995), «Молитва опалого листя»
(2000); «Вогонь твоїх очей» (2005),
книги художньо-документальних
есеїв та повістей: «Гори і доли»
(1983), «Грона любові» (1993),
«Дивосвіт» (1986), «Барви веселки» (1981), «Житні дзвони» (1995)
та ін. Окремі художні твори К. перекладено польською, німецькою,
чеською, болгарською, словацькою та англійською мовами. Наукові терени К. – історія і теорія
української літератури; фольклористика; історичне й літературне краєзнавство; культурологія;
пресологія. Він – яскравий представник напряму персоналізації в
українознавстві. Є упорядником
і автором видання «Українське
народознавство в іменах» (у 2‑х
част., 1994; 1995), 10 томів із серії
«Хай святиться ім’я твоє: Нариси історії української культури в
персоналіях (ХІХ–ХХ ст.)» та ін.
Сюди серед інших увійшли наукові портрети М. Драгоманова,
З. Кузелі, О. Грушевського, В. Гнатюка, М. Грушевського, М. Павлика, В. Антоновича, А. Кримського
та багатьох ін. К. підготував та
видав збірки народних пісень у
записках Михайла Павлика та
Осипа Маковея.

Праці: Народні пiснi в записах
Михайла Павлика / упоряд. і приміт.
В. Качкан. Київ, 1974. 103 с.; Народні пісні в записах Осипа Маковея /
упоряд., вст. ст. та приміт. В. Качкана. Київ, 1981. 102 с.; Параска Хома:
Альбом. Київ, 1983. 95 с.; Михайло
Павлик: літературно-критичний на-
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КЕРЕЦМАН (ГРАНЧАК)
Надія Павлівна
(08.07.1960, м. Іршава Закарпатської обл.) – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії
Стародавнього світу і середніх
віків УжНУ, педагог вищої школи. У співавторстві з професором Е. А. Балагурі та доцентом
І. М. Ліхтеєм видали два томи
«Нарисів історії Закарпаття»,
співавтор низки посібників і методичних рекомендацій.

Праці: Культурні зв’язки українського, чеського та словацького народів в останній третині ХІХ – на
початку ХХ ст. [Рукопись] : автореф. дис. ...канд. іст. наук : (07.00.02).
Ужгород, 1992. 21 с.; Українська музика в Чехії (остання третина ХІХ –
початок ХХ ст.). Ужгородські чеські
наукові читання: історія, культу-
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и песнях славянских народов».
«Письма Челяковского». «Черногория. Этюд архимандрита Н. Дучича» (1877, Т. 2); вміщено розвідки Котляревського О. О. «Осип
Максимович Бодянский», Гуинфальві И. «Взгляд мадьярского
этнографа на славян» (1878, Т. 3);
Задерацького П. «Болгаре, поселенцы Новороссийского края и
Бессарабии. (1882, Т. 5) та Степовича А. Ф. «Кухач и его “Сборник
южно-славянских песен”» (Т. 6,
1884)). Виходили окремі видання,
в т. ч. і з фольклористики: «Рассвет: Литературно-научный сборник рассказов и статей по славяноведению». (Киев, 1893); «Славянская Беседа. Литературное
издание Киевского славянского
Общества», «Червонная Русь, ее
прошлое и настоящее», Малинин В. Н. «Воззрения русского народа на личность царя в былевой
поэзии».

їнські народні думи ХV – початку ХVІІ століття» (1962), «Український народний епос» (1965),
«Актуальні проблеми вивчення
фольклористичних зв’язків східних і західних слов’ян» (1973),
«Збирачі народної поезії. З історії української фольклористики
ХІХ століття» (1974), «Народні
співці-музиканти на Україні»
(1980, у співавторстві). Уклав
зі своєю передмовою і коментарями фундаментальну збірку «Українські народні думи»
(1972).

Праці: Украинские народные ду
мы (ХV – начало ХVII в.). Москва,
1962. 288 с.; Украинский народный
эпос. Москва, 1965. 352 с.; З фольк
лористичної спадщини Володимира
Гнатюка. НТЕ. 1969. № 3. С. 97–99
[Рец.: Гнатюк В. М. Вибрані статті про
народну творчість. Київ, 1966]; Украинские народные думы / изд. подгот.
Б. Кирдан. Москва, 1972. 560 с. (Серия «Эпос народов СССР»); Масові пісні і фольклор періоду Великої
Вітчизняної війни. НТЕ. 1985. № 3.
С. 3–12; Формула «невозможного» в
славянских песнях карпатской зоны.
Культура, этнография и фольк
лор
славянских народов. ІХ Международный съезд славистов. Москва, 1983.
С. 215–223.
Літ.: Гайдай М. Дослідження про
думи. НТЕ. 1966. № 6; Гацак В. М.
Кирдан Борис Петрович. УЛЕ. Т. 2.
С. 462; Зуева Т. Б. П. Кирдан – исследователь народных украинских дум.
НТЕ. 2007. № 3–4. С. 102–105; Кушнірук О. Кирдан Борис Петрович.
УМЕ. Т. 2. С. 397.
Надія Пазяк
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1898, К. Ф. Радченко – в 1898–1900
тощо). У 1874 і 1899 у Києві проходили міжнародні археологічні
з’їзди, саме на другому вперше
було висловлено ідею доцільності проведення з’їздів славістів.
Завдя
ки роботі КСТ Київ став
одним із провідних центрів дослідження історії та культури
слов’янських народів, зокрема
фольклору та народної культури. Тут вийшли друком праці,
присвячені народній культурі
слов’янських країн: А. І. Степовича, А. В. Стороженка, К. Ф. Радченка, Т. Д. Флоринського та ін.
(Качановський В. В. «История
Сербии с половины XIV до конца XV в.».(Киев, 1899); Степович А. И. «Очерк истории чешской
литературы. (Киев, 1886»); Степович А. И. «Очерки истории славянских литератур. (Киев, 1893);
Степович А. И. «Очерки истории
сербохорватской литературы».
(Киев, 1899); Флоринский Т. Д.
«Памятники законодательной деятельности Душана, царя сербов
и греков». (Киев, 1888). Протягом
багатьох років Т. Д. Флоринський,
К. Ф. Радченко та ін. київські вчені переписувалися із болгарськими вченими І. Шишмановим,
В. Н. Златарським, сербськими –
А. Хаджичем, М. Миличевичем,
А. Беличем, І. Бошковичем, С. Новаковичем, Т. Остоичем та ін., що
сприяло спільній науковій роботі.
Головами товариства були відомі
вчені-славісти О. О. Котляревський, М. А. Рігельман. КСТ видавало періодику: Слов’янський
щорічник (Славянский ежегодник: Сборник статей по славяноведению. Киев, 1876–1890.
Т. 1–6.), на сторінках якого друкувалися також дослідження з
фольклору, міфології, етнографії
як вітчизняних, так і зарубіжних
учених. (Зокрема, статті Крека Г.
«Славянская мифология», Эрбена К. Я. «Славянские имена месяцев» (1876, Т. 1); Канитца «Современные Болгары. Этнографический очерк», Ягича В. В. «О славянской народной поэзии. Исторические свидетельства о пении
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Літ.: Колмаков Н. П. Очерк деятельности Киевского Славянского благотворительного Общества
за 25 лет его существования. Киев,
1869–1894. Киев, 1894; Очерк деятельности Киевского Славянского
благотворительного Общества за
25 лет его существования. Киев,
1869–1894. Киев, 1896.
Олена Чебанюк

КИРДАН
Борис Петрович
(25.09.1922, с. Ганно-Леонтовичеве, тепер Устинівського р‑ну Кіровоградської обл. – 10.08.2006,
м. Москва, РФ) – фольклорист,
літературознавець. Доктор філологічних наук (1968). Професор
(1983). Закінчив 1961 Московський університет. У 1953–1983
працював в Інституті світової
літератури АН СРСР. З 1983 професор, завідувач кафедри російської літератури Московського
педагогічного інституту. Автор
праць з історії української та ролористики, епосійської фольк
сознавства, поетики фольклору.
Найбільше уваги приділив вивченню українських народних
дум, народних співців-музикантів. К. – автор монографій «Укра-

КИРЧІВ
Роман Федорович
(14.04.1930, с. Корчин Сколівського р‑ну Львівської обл. –
07.05.2018, м. Львів) – український вчений-славіст, фольклорист, етнограф, літературознавець, театрознавець, належить
до львівської академічної школи.
Доктор філологічних наук (1980),
професор (1994), дійсний член
НТШ (1992), заслужений діяч науки і техніки України (2008), лауреат премії ім. Ф. Колесси НАНУ
(2012). У 1936 розпочав навчання
в с. Верхнє Синьовидне, через
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українсько-польських літературних, літературно-фольклорних,
науково-етнографічних і фольк
лористичних зв’язків. Наукові
зацікавлення К. зосереджувалися навколо польсько-українських літературних взаємин
ХVI–ХVІІІ ст. та початку ХІХ ст.
Дослідник провадив ґрунтовні
дослідження зв’язків художньої
літератури і фольклору, спрямовані на виявлення специфіки
функціонування фольклорних
форм у літературі та впливу
української усної народної творчості на польську літературу.
Цій темі присвячено монографічні дослідження: «Україніка
в польських альманахах доби
романтизму» (1965), «Український фольклор у польській
літературі» (1971), «У творчій
співдружності» (1971), антологію
«Українською музою натхненні (Польські поети, які писали
українською мовою)» (1971).
Українсько-польські культурні
взаємини висвітлюються також
у серії численних публікацій та
бібліографічно-довідкових розвідок, присвячених відомим і
маловідомим постатям в історії
української та польської культури (В. Вітковський, Б. Коморовський, Ю. Крашевський, Б. Кирчів, К. Гриневич, Л. Лопатинський, К. Устиянович, Є. Літвінюк, Ю. Орловський, Ю. Третяк,
А. Середницький та ін.). Низку
статей та рецензій К. присвятив
специфіці перекладу фольклорного твору, висвітлював факти
перекладацької діяльності польських фольклористів, писав про
українську тематику в польській
драматургії. Співавтор низки
колективних монографій «Бойківщина» (1983), «Гуцульщина»
(1987), «Полісся» (1987, 1988), навчальних посібників «Етнографія України», «Українське народознавство» (1994). Автор праць:
«Із фольклорних регіонів України» (2002), «Етюди до студій над
українським анекдотом» (2008),
«Двадцяте століття в українському фольклорі» (2010). Підсумком

багатолітньої наукової праці з
проблематики українсько-польського культурного пограниччя,
його виразу у фактології зв’язків
культур обох народів, взаємодії
і взаємовпливів від давнини до
сучасності стала праця «Студії з
українсько-польського етнокультурного пограниччя» (2013).

Праці: Україніка в польських альманахах доби романтизму. Київ,
1965. 132 с.; Українською музою натхненні / упоряд. та прим. Р. Ф. Кирчіва, М. І. Гнатюка. Київ, 1971. 304 с.;
У творчій співдружності (Українсько-польські літературні зв’язки).
Київ, 1971. 48 с.; Український фольк
лор у польській літературі (період
романтизму). Київ, 1971. 275 с.; Етнографічно-фольклористична діяль
ність «Руської Трійці». Київ, 1990.
340 с.; Львів, 2011. 424 с.; Із фольк
лорних регіонів України. Нариси й
статті. Львів, 2002. 349 с.; Двадцяте
століття в українському фольклорі. Львів, 2010. 536 с.; Маркіянове
сузір’я. Ті, кого пробудив, «воодушевив» і повів за собою Маркіян
Шашкевич. Львів, 2012. 98 с.; Студії з
українсько-польського етнокультурного пограниччя. Львів, 2013. 462 с.
Літ.: Роман Кирчів. Бібліографічний покажчик. Львів, 2000. 92 с.
Кузьменко О. Роман Федорович Кирчів. Словянський світ. 2006. Вип. 4;
До 80‑річчя від дня народження Романа Кирчіва. Народознавчі зошити.
2010. № 1–2; Радишевський Р. Роман
Кирчів: Український фольклор у
польській літературі. Українська полоністика: проблеми, школи, сильветки. Київські полоністичні студії.
Київ, 2010. Т. XVII. С. 336–341.
Валентина Головатюк
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Другу світову війну закінчив у
1947, працював учителем у цьому ж селі (1947–1948). 1948 вступив на мовно-літературний
факультет Дрогобицького учительського інституту, у 1949 був
відрахований через відвідання
Тарасової могили на Чернечій
горі. 1952 вдруге був відрахований з третього курсу Львівського педінституту, який закінчив
у 1953. У 1954–1957 – аспірант
кафедри української літератури
цього ж вузу, захистив кандидатську дисертацію «Комедії Івана
Франка» (1960). У 1958–1972 працював у відділі літератури Інституту суспільних наук АН УРСР,
з 1973 – старший науковий співробітник, 1980 – завідувач відділу етнографії Музею етнографії і художнього промислу АН
УРСР. У 1980 – захистив докторську дисертацію «Український
фольклор у польській літературі
епохи романтизму». З 1992 по
2002 – завідувач відділу фольклористики, З 2002 – провідний
науковий співробітник відділу
етнології сучасності ІННАНУ,
академік АН вищої школи України, член Президії і голова секції
етнографії та фольклористики
НТШ ім. Шевченка (1989–2008),
член видавничої ради, співредактор поновленого львівського
видання «Записки НТШ» (1990),
член редколегії журналу «Вісник НТШ» (2006). К. – активний
учасник Міжнародних з’їздів
славістів, Міжнародних симпозіумів ЮНЕСКО, член секретаріату Міжнародної Комісії з вивчення культури і побуту населення
Карпат і Балкан (МКККБ). В його
доробку низка монографій, збірників, понад 600 публікацій, присвячених дослідженню історії
фольклористики, етнології, духовної та традиційно-побутової
культури українців на українських етнічних теренах, творчим
біографіям багатьох постатей
української історії, культури,
науки. Вагоме місце у науковій
біографії вченого займала полоністика, багатолітнє дослідження
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КИТОВА
Світлана Андріївна
(07.05.1936. с. Лихівка П’ятихат
ського
р‑ну
Дніпропетровської обл. – 08.10.2018, м. Черкаси) – фольклористка, педагог,
культуролог, мистецтвознавець.
Кандидат філологічних наук
(1976), доктор культурології
(2000). Закінчила у 1955 Лихівську середню школу № 1, Кіровоградський педагогічний інститут.
Працювала в Рівненській середній школі-інтернаті (1960–1961),
методистом відділу фольклору
Рівненського обласного будинку
народної творчості (1961–1972).
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тавської губ. (тепер обл.) –
09. 08. 1985, м. Київ) – фольклорист, кандидат філологічних наук.
Закінчив геодезичний технікум у
Харкові (1929). Працював геодезистом, землеміром. 1933–1935
перебував у лавах Червоної армії.
1935–1939 – студент Київського
педагогічного інституту. 1939–
1941 – аспірант Інституту українського фольклору АН УРСР, працював у журналі «Український
фольклор». 1941–1945 – учасник
Другої світової війни. 1946 – захистив кандидатську дисертацію
«Процес діалектичного переосмислення пісень в українському фольклорі періоду Великої
Вітчизняної війни». 1946–1971 –
старший науковий співробітник
відділу фольклористики ІМФЕ
АН УРСР. Нагороджений бойовими медалями та орденами. Автор понад 150 наукових розвідок,
статей, розділів до підручника
«Українська
народнопоетична
творчість» («Художні особливості радянських народних пісень», «Радянська народна пісня
в художній літературі», «Ліричні
пісні», «Балади», «Частушки і коломийки», 1958). К. – автор праці
«Розвиток реалізму в українському героїчному епосі» (у книзі «Історичний епос східних слов’ян»,
1958), «Віковічна дружба українського і російського народу у пісенній творчості» (1954). Упорядник збірки «Радянські народні
частушки і коломийки» (співупоряд. В. Г. Хоменко; 1953), «Добрий
вечір, дівчино (любовні пісні)»,
1965, «Українські народні ліричні
пісні» (співупоряд. М. М. Гордійчук, М. П. Стельмах; 1963).

народної поетичної творчості. НТЕ.
1963. № 4. С. 14–19; Фольклористи
на батьківщині Т. Г. Шевченка. НТЕ.
C. 143–144; Про жанри українського фольклору Великої Вітчизняної
війни. НТЕ. 1970. № 3. С. 15–20; Билинна слава Києва. Київ, 1983. 144 с.
Галина Рубай

КЛИМАШ
Роберт-Богдан
(Народився 1936, Торонто, Канада) – український фольклорист
Канади. Народився в родині українських іммігрантів. Навчався
в Торонтському, Гарвардському,
Манітобському
університетах.
Його вчителями були Я. Рудницький, Р. Якобсон, Річард Дорсон.
Піонер українсько-канадської
фольклористики. У 1960‑х досліджував українських першопоселенців до Канади, їхню культуру, традиції, звичаї, фольклор.
Колекції зібраних К. матеріалів
зберігаються в архівах Вінніпега
й Едмонтона. Отримав докторський ступінь з фольклористики в Університеті Індіани (1971).
Викладав у канадських та американських університетах. Був
куратором слов’янських і східноєвропейських програм в одному
з провідних і найстаріших етнографічних музеїв Північної Америки – Канадському музеї цивілізації. 1976 уперше в Канаді розробив і прочитав курс з українського фольклору в Колегії Св. Андрія
Університету Манітоби. Викладав
у північноамериканських університетах. Нині – професор Центру
українських студій Університету провінції Манітоба (Канада).
У численних працях К. досліджуються теоретичні проблеми українсько-канадського фольклору та
фольк
лористики, питання адаптації культури, тривалості традиції та її змін.
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У 1972–1980 – викладач Рівненського педагогічного інституту.
У 1980–1986 – викладач Рівненського інституту культури.
У 1976 захистила кандидатську
дисертацію «Традиційна і сучасна весняно-літня календарнообрядова поезія Волинського
Полісся». У 1986–2000 – доцент
кафедри української літератури
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького.
У 2000 в Московському університеті культури і мистецтв захистила докторську дисертацію
з історії культурології «Етнокультурна семантика народного орнаменту (за матеріалами
українського рушника ХІХ – середини ХХ століття)». Із 2001 –
професор кафедри української
літератури та компаративістики Черкаського національного
університету ім. Б. Хмельницького. Авторка понад 200 наукових праць із фольклористики,
культурології, зокрема, «Птахи у
фольклорі та вишивці Середнього Подніпров’я» (1993), «Колядки
та щедрівки в сучасних записах.
Зимові обрядові пісні, записані
студентами та викладачами ЧНУ
ім. Б. Хмельницького протягом
1987–2003 років» (2003), «Родовід
пісні: «Малороссийские песни»
Михайла Максимовича (1827) та
їх сучасні записи» (2004), «Християнська суть українського весілля» (2007) та ін. Відмінник
освіти України (2001), лауреат обласної краєзнавчої премії
ім. М. Максимовича (2004).

Праці: Шевченківське свято в Острозі. НТЕ. 1964. № 1. С. 100–101; «Водіння куста» на Поліссі. НТЕ. 1972.
№ 3. С. 67–73; Фольклорні паралелі
до вишивки середнього Подніпров’я.
НТЕ. 1991. № 1. С. 3–15; Полотняний
літопис України: Семантика орнаменту українського рушника. Черкаси,
2003. 224 с.; Християнська суть українського весілля. Черкаси, 2008. 328 с.
Микола Дмитренко

КІНЬКО
Андрій Мефодійович
(Псевдонім
А.
Білицький;
16.06.1911, с. Білики Кобеляць
кого пов. (тепер р-н) Пол-

Праці: Колективність народної
творчості. НТЕ. 1957. № 1. С. 21–27;
Балади народів світу. НТЕ, 1957.
№ 2. С. 151–154; Образ Богдана
Хмельницкого в народной поэзии.
Советская этнография. 1957. № 2;
В тісному зв’язку з життям народу
(Ювілей збирача народної творчості). НТЕ, 1958. № 1. С. 33–37; Відзначення 100-річчя з дня народження
кобзаря Михайла Кравченка. НТЕ,
1959. № 1. С. 151–152; Питання теорії радянської народної поезії. НТЕ,
1962. № 4. С. 11–17; Про деякі риси

Праці: Continuity and Changes: The
Ukrainian Folk Heritage in Canada.
Ottawa, 1972; Folk Narrative among
Ukrainian-Canadians in Western Canada. Ottawa, 1973; Ukrainian Folklore
in Canada: An Immigrant Complex in
Tradition. New York, 1980; The Ukrainian Folk Ballads in Canada. New York,
1989; Збереження культури і укра-
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КОВАЛЬ-ФУЧИЛО

їнський досвід у Західній Канаді.
Народознавчі зошити. 2010. № 3–4;
Українська народна культура в Канадських преріях / пер. Київ, 2013.
Літ.: Маєрчик М., Нагачевський А.
Особливості української фольклористики в Канаді. Народознавчі зошити. 2010. № 3–4. С. 293–309; Кухаренко С. Від перекладача-упорядника / Роберт-Богдан Климаш. Українська народна культура в Канадських
преріях / пер. Київ, 2013. С. 7–9.
Галина Довженок

Праці: Голосіння / упоряд. І. Коваль-Фучило ; [наук. ред. Л. Іваннікова]. Київ, 2012. 792 с. + компакт-диск;
Колесса Ф. М. Обнова української
етнографії й фольклористики на
Західних областях УРСР. Листування Ф. Колесси й М. Азадовського /
упоряд., підготовка тексту, передмова, коментарі, додатки, покажчик
І. Коваль-Фучило. Київ, 2011. 239 с;
Українські голосіння: антропологія
традиції, поетика тексту. Київ, 2014.
360 с.; Антологія польських колядок
[Рец.: Polskie kolędy ludowe. Antologia / zebral, wstępem, komentarzami
i przypisami opatrzyl J. Bartminski.
Kraków, 2002. 410 s.]. Діалектологічні
студії. 3: Збірник пам’яті Ярослави
Закревської. Львів, 2003. С. 554–560;
Zatrzymać się w zaczarowanym mięjscu.
Wspólne elementy w litewskiej, polskiej
і ukrainskiej baśni ludowej. Twórczość
ludowa. 2003. № 3 (55). S. 21–22; Кто
есть кто в польських народных сказках о сиротке (образы падчерицы и
мачехи). Образ и текст: Сб. материалов научной конференции Курск,
2004. С. 171–186; Українські і польські народні легенди у записах ХІХ–
ХХ ст.: структурно-семантичні паралелі. Вісник Харківської державної
академії дизайну і мистецтв. № 9.
Творча постать Г. Семирадського у
контексті вітчизняної та світової культури. Харків, 2002. С. 76–79;
Ринцівки – українське великоднє
колядування (у контексті польського «динґуса-шиміґуса» і білоруських
волочобних пісень). Календарна обрядовість у життєдіяльності етносу. Збірник наук. праць. Одеса, 2011.
С. 151–160; Гріх і кара в польській
народній казці. Міфологія і фольк
лор. 2010. № 1 (5). С. 20–34; Поетика
і прагматика південнослов’янських
плачів (рецензія : Микитенко О.
Балканослов’янський текст поховального оплакування: прагматика, семантика, етнопоетика. Київ,
2010). НТЕ. 2011. № 4. С. 120–122;
Регламентації оплакування у східно
слов’янській голосильній традиції.
Слов’янський світ. Вип. 11. 2013.
С. 176–204; Погребальное голошение: магия и экспрессия обряда
(восточнославянская
традиция).
Славянский альманах 2014. Вып. 1–2.
Москва : Индрик, 2014. C. 320–326;

Семантичні перегуки українських і
польських наративів про примусове переселення із зони затоплення.
Слов’янознавство і нові парадигми
та напрями соціогуманітарних досліджень : матеріали Міжнародної
наукової конференції. Київ, 2017.
С. 53–57; Український фольклор у
рукописних відділах варшавських
бібліотек. Міфологія і фольклор. 2013.
№ 1. С. 105–110; Акценти сучасної
польської фольклористики. НТЕ.
2013. № 3. С. 99–104; Про затоплені
села в польській етнології (рецензія
Godyń Maria. Opowieść o utraconej
wsi Maniowy. Studium z antropologii
pamięci. Kraków, 2015). НТЕ. 2017.
№ 3. С. 110–112; Сучасна пам’ять про
біженців 1915 року (рецензія Aneta
Prymaka-Oniszk. Bieżeństwo, 1915.
Zapomniani uchodźcy. Wołowiec,
2017). Народознавчі зошити. 2017.
№ 6. С. 1601–1607; Ще раз про західні
землі Польщі (рецензія Halicka Beata.
Polski Dziki Zachód. Prszymusowe migracje і kulturowe oswajanie Nadodrza
1945–1948. Kraków, 2015.). НТЕ. 2018.
№ 2. С. 114–119; Усні меморати: методи і підходи сучасних досліджень
(український і польський фольклористичний досвід). Слов’янські обрії.
Вип. 9. ХVІ Міжнар. з’їзд славістів
(м. Белград, Сербія, 20–27 серпня
2018). Доповіді української делегації.
Київ, 2018. С. 293–302.
Літ.: Шалак О. Коли промовляють
архіви. НТЕ. 2012. № 3. С. 122–123;
Іваннікова Л. Невідомі сторінки
львівської фольклористики. Міфологія і фольклор. 2012. № 10. С. 49–50;
Кузьменко О. Голос часу у скриптах
інтелектуального діалогу. Народознавчі зошити. 2013. № 1. С. 184–187;
Микитенко О. Видання українських
народних голосінь. НТЕ. 2013. № 3.
С. 105–106; Шалак О. Збірка українських голосінь. Слово і час. 2013.
№ 5. С. 114–116; Пастух Н. Голосильна традиція українців за безмаль
двісті років. Народознавчі зошити.
2013. № 1. С. 184–187; Рибак Ю. Повноцінне видання українських голосінь. Міфологія і фольклор. 2013.
№ 1. С. 121–122; Алексеевский М. Д.
Самое полное собрание украинских
причитаний. Живая старина. 2013.
№ 3. С. 57–59.
Оксана Микитенко
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КОВАЛЬ-ФУЧИЛО
Ірина Мирославівна
(22.10.75 м. Львів) – українська
фольклористка, етнолог, літературознавець. Кандидат філологічних наук (тема дисертації
«Українські голосіння: генеза й
поетика», 2001). 2002 – молодший наук. співробітник, з 2012 –
науковий співробітник, з 2015 –
старший науковий співробітник відділу фольклористики,
з 2016 – відділу української та зарубіжної фольклористики ІМФЕ
ім. М. Т. Рильського НАНУ. Член
Комісії із фольклористики при
Міжнародному комітеті славістів
(2018). Автор понад 170 наукових студій та рецензій про традиційну культуру, які були опубліковані у виданнях 10 країн.
Учасниця багатьох міжнародних
наукових конференцій, авторкаупорядник збірника «Голосіння»
(2012) і видання «Колесса Ф. М.
Обнова української етнографії
й фольклористики на Західних
областях УРСР. Листування
Ф. Колесси й М. Азадовського»
(2011), монографії «Українські
голосіння: антропологія традиції, поетика тексту» (2014). Записувачка фольклору. Досліджує
східнослов’янську
голосильну
традицію у порівняльному аспекті, авторка статей про українські і польські народні казки, легенди, календарну обрядовість,
усноісторичні наративи. Написала низку рецензій на наукові
видання польських дослідників
у галузі усної історії. Перебувала
на науковому стажуванні в Університеті Марії Кюрі-Склодов-

ської під керівництвом професора Єжи Бартмінського (2003).
Напрями наукових інтересів:
традиційна сімейна обрядовість
українців та інших слов’ян; історія української фольклористики;
усноісторичні наративи.
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«КОДОВИ СЛОВЕНСКИХ
КУЛТУРА»
(«КОДИ СЛОВ’ЯНСЬКИХ
КУЛЬТУР»)
Двомовне російсько-сербське видання (головний редактор Д. Айдачич), яке виходить з 1996 і ста-
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кладав у гімназіях Львова, Стрия,
Самбора. У різні часи працював з
І. Франком, М. Лисенком, Лесею
Українкою. 1918 захистив дисертацію у Віденському університеті та отримав учений ступінь
доктора філології. У 1922–1924
викладав українську словесність в Українському таємному
університеті у Львові. Під час
приєднання Західної України до
УРСР у 1939 був обраний депутатом Народних Зборів Західної
України, у 1947 – депутатом Верховної Ради СРСР. З 1939 професор Львівського університету,
з 1940 директор Державного музею етнографії у Львові, керівник львівського відділу ІМФЕ
АН УРСР. Дійсний член НТШ з
1909), ВУАН (з 1929). 1947 похований у Львові на Личаківському
кладовищі. Іменем Колесси названо кафедру фольклористики
ЛНУ імені Івана Франка, йому
присвячено низку конференцій.
Науковий доробок К. – одне з
найвизначніших досягнень української фольклористики. Йому.
належить розробка низки важливих і актуальних для науки
питань: історичної періодизації
фольклору, класифікації пісень
на основі їх жанрової та музичної специфіки, комплексного
дослідження пісні, новотворів у
фольклорі, зв’язків професійного мистецтва з народним, розробка ритмічних особливостей
народних пісень, питання індивідуальної та колективної творчості у фольклорі, взаємодії усної та
писемної літератури. К. одним із
перших почав записувати на фонограф українські думи. Словесний зміст і мелодію він вважав
нерозривними
компонентами
пісні, тобто вивчати їх слід лише
паралельно. Визначне місце в історії фольклористики посідає
двотомний збірник К. «Народні
пісні з Галицької Лемківщини»
(1929), що містить 820 мелодій,
значна частина яких записана за
допомогою фонографа. У 1908
К. разом з Лесею Українкою організував етнографічну експеди-

цію на Полтавщину, результатом
якої стала двотомна праця «Мелодії українських народних дум»
(1910, 1913). З його відомих праць
слід назвати: «Про вагу наукових
дослідів над усною словесністю»
(1922), «Українська 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. Фундаментальний аналіз мелодійних
форм, строю та будови народної
пісенної творчості дав дослідник
у праці «Ритміка українських
народних пісень» (1907), яка заклала основи вітчизняного етнографічного музикознавства. Так,
складочислення К. вважав спільним знаменником ритму і мелодії
і тому прийняв його за основний
критерій вивчення композиційної спільності слов’янських
пісень. Учений відстоював концепцію про типову для всієї
слов’янської пісенності складочислову версифікацію і виступав
проти думок про її постання під
впливом
латинсько-польської
книжної поезії. З історії науки
К. належить фундаментальна,
надзвичайно інформативна, незакінчена праця «З історії української етнографії». Окрім українських, він згадав у ній багатьох
слов’янських фольклористів,
зокрема російських і польських.
Великим внеском у дослідження українського фольклору була
праця 1938 «Українська усна
словесність» (І. Загальний огляд
[із портретами українських етноґрафів та народніх співців].
ІІ. Вибір творів із поясненнями
та нотами), у якій К. зробив певний підсумок своїх фольклорних
студій. За жанром – це хрестоматія уснопоетичних текстів
і систематичний нарис курсу
фольклору як дисципліни. У ній
К. обґрунтував жанрову класифікацію українського фольклору, яка лягла в основу сучасних
досліджень української уснопо-
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вить за мету вивчення духовної
народної культури слов’янських
народів у широкому інтердисциплінарному контексті фольклористики, етнолінгвістики, етносиміотики та культурної антропології. До редколегії щорічника
входять науковці Сербії та Росії:
Т. Агапкіна (Москва), А. Плотнікова (Москва), О. Лома (Белград),
Б. Сикимич (Белград). Праці
друкуються російською та сербською мовами. Кожний номер
щорічника присвячено окремій
темі («рослини», «їжа», «весілля»,
«частини тіла», «землеробство»,
«колір», «діти», «смерть»). Відкриваються випуски вступною
редакторською статтею, наприкінці видання подається вибрана
бібліографія з проблеми. Авторами видання виступають науковці
з різних країн, зокрема, Білорусі,
Болгарії, Македонії, Росії, Сербії,
Словаччини, Словенії, України.
«Коди слов’янських культур»
здобули високе визнання фахів
ців як «надзвичайно важлива
серія» та «один з осередків етно
лінгвістики у слов’янському світі» [Толстая С. М. Фольклор и
этнолингвистика. Первый Всероссийский конгресс фольклористов : Сборник докладов. Москва, 2005. Т. 1. С. 132].

Літ: Айдачич Д. Часопис «Кодови
словенских култура». Слов’янський
світ. Київ, 2002. Вип. 3. С. 236–244.
Оксана Микитенко

КОЛЕССA
Філарет Михайлович
(17.07.1871, с. Татарське, нині
с. Піщани, Львівська область –
0.3.03.1947, м. Львів) – український етнограф, фольклорист,
композитор, музикознавець і літературознавець. Основоположник українського етнографічного музикознавства. Походить з
відомої родини Колессів, брат
Олександра Колесси та Івана Колесси, батько Миколи Колесси.
Навчався у Віденській духовній
семінарії (1891–1892), на філософському факультеті Львівського університету (1892–1896). Ви-
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родів він знаходив близькі риси,
які пояснював генетичною спільністю цих народів, «споріднених
мовою, походженням, тради
цією», а також історико-культурними контактами. Проблемам
розвитку музичного фольклору
слов’янських народів присвячено
низку статей, рецензій, оглядів
К., у яких він продемонстрував
широку наукову ерудицію. Свої
спостереження над спільними
рисами слов’янської пісенності
К. узагальнив у доповіді «Карпатський цикл народних пісень,
спільний українцям, словакам,
чехам і полякам», яку виголосив
на І з’їзді славістів у Празі (1929).
Найбільше споріднених мотивів
він зауважив у баладному жанрі.
У статті «Балада про дочку-пташку» (1937 та ін.) учений простежив метаморфози одного твору
на широкому слов’янському просторі. На підставі порівняльного
дослідження численних різнонаціональних версій К. дійшов
висновку про існування двох
районів зі спільним репертуаром: на заході, де збігаються етнічні межі українців, словаків і
поляків, і на північному сході на
збігу Прип’яті, Десни і Дніпра, де
сходяться межі українців, білорусів і росіян. К. репрезентував
українську науку на численних
міжнародних форумах – міжнародних конгресах фольклористів, музикознавців і філологів
зокрема І і ІІ з’їздах слов’янських
географів та етнографів, перших
з’їздах слов’янських філологів
у Празі, Кракові, Варшаві та ін.
Праці вченого опубліковано закордоном німецькою, англійською, французькою, польською,
чеською, болгарською мовами.
К. підтримував наукові контакти з багатьма європейськими
вченими та науковими установами Чехословаччини, Польщі,
Німеччини, він отримав міжнародне визнання. Так, він спілкувався з І. Полівкою, К. Мошинським, Б. Бартоком, Д. Зеленіним, М. Азадовським, І. Кроном,
Л. Лайтою та ін. Спільно з К. Мо-

шинським К. провів спільну експедицію на Полісся, ці матеріали
побачили світ уже по його смерті. Мошинський назвав К. «Найвидатнішим і найбільш заслуженим серед сучасних слов’янських
музичних етнографів».

Праці: Народні пісні з південного Підкарпаття тексти й мелодії зі
вступною розвідкою. Ужгород, 1923.
83 с.; Народні пісні з галицької Лемківщини / зібр., упоряд. і пояснив.
Ф. Колесса. ЕЗ. Львів. 1929. Т. 39–40.
469 с.; Мелодії українських народних
дум. Київ, 1969. 591 с.; Фольклористичні праці. Київ, 1970. 415 с.; Музикознавчі праці. Київ, 1970. 592 с.;
Українська усна словесність. Едмонтон, 1983. 645 с.; Музичний фольклор
з Полісся у записах Ф. Колесси та
К. Мошинського. Київ, 1995. 432 с.;
Історія української етнографії. Київ,
2005. 368 с.; Ритміка українських народних пісень. ЗНТШ. 1906. Т. 73.
С. 65–118; З царини української музичної етнографії. ЗНТШ. 1925. Т.
136–137. С. 119–138; Карпатський
цикл народних пісень (спільних
українцям, словакам, чехам і полякам). Sbornik praci і sjezdu slovanskyh
filologú v Praze. Прага, 1932. Р. 93–
114; Про вагу наукових дослідів над
усною словесністю. Фольклористичні праці. Київ, 1970. С. 7–34.
Архіви: АНФРФ ІМФЕ. Ф. 14‑2,
скр. 244; ЦДАВЩ України. Ф. 166.
Оп. ч. Од. зб. 179. Арк. 15 зв.–16 зв.
Літ.: Плісецький М. Фольклорні праці Ф. М. Колесси. Вітчизна.
1947. № 3. С. 149–156; Лавров Ф.
Пам’яті видатного вченого-фольк
лориста і етнографа Ф. М. Колесси.
Вісник АН УРСР. 1947. № 3. С. 3–12;
Шуст Я. Ф. М. Колесса. Життя та
творчість. Київ, 1955. 60 с; Грица С.
Філарет Михайлович Колесса. Київ,
1962. 112 с.; Юзвенко В. Ф. М. Колесса – дослідник народної творчості.
Колесса Ф. М. Фольклористичні праці. Київ, 1970. С. 3–17; Гошовский В.
Академик Филарет Колесса. Советская музыка. 1971. № 9. С. 110–117;
Козлов М. Етнографічно-фольклористична діяльність Філарета Колесси: історіографія. Київ, 1972. 186 с.;
Мушинка М. Філярет Михайлович
Колесса та його місце в українській
фольклористиці. Колесса Ф. Українська усна словесність. Едмонтон,
1983. С. 11–48; Книгозбірня Філарета Колесси : каталог / упоряд.
О. Мельник-Гнатишин. Львів, 1998.
118 с.; Родина Колессів у духовному
та культурному житті України кінця
ХІХ–ХХ ст. : зб. наук. праць та мате-
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етичної творчості. Щодо методики дослідження, то К. вважав,
що балади та прозові жанри – це
матеріал для компаративістських
студій, водночас автентичні
жанри українського фольклору
(історичні пісні, думи, любовна
лірика) К. радить вивчати культурно-історичним (історичним
в інтерпретації вченого) методом
та методами антропологічної
школи. У роки Другої світової
війни К. збирав та досліджував
військовий фольклор, що відображено в його роботі «Фольклор Вітчизняної війни» (1945).
Учений немало зробив у справі
збирання та вивчення уснопоетичної творчості Лемківщини та
Закарпаття. Він підготував два
збірники пісень «Народні пісні з
південного Підкарпаття» (1923) –
перше академічне видання підкарпатських пісень, та «Народні
пісні з Підкарпатської Русі (мелодії й тексти)» (1938), статті «Старинні мелодії українських обрядових пісень (весільних колядок)
на Закарпатті» (1934), «Народнопісенні мелодії українського
Закарпаття» (1946). На основі
детальних студій народних пісень К. доводив спільність походження українців з іншого боку
Карпат з українцями ін. теренів.
Лемкіщину К. вважав «посередницею» між східними і західними слов’янами в їх культурній
взаємодії. Він показав не лише
вплив західнослов’янського
фольклору на лемківський, але
й зворотний – української пісенності на західнослов’янську,
про що свідчив також відомий
угорський фольклорист та композитор Бела Барток. К. був засновником порівняльного напряму в музичній фольклористиці, у слов’янознавстві. Одним
із перших у світовій та українській фольклористиці він здійснив спробу наукового аналізу
та зіставлення українського музичного фольклору з фольклором інших слов’янських народів.
У народній культурі сусідніх,
зокрема східноєвропейських на126
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ріалів / упоряд. А. Вовчак, І. Довгалюк. Львів, 2005. 476 с.; Скрипник Г.
Подвижник українського народознавства. Колесса Ф. Історія української етнографії. Київ, 2005. С. 3–17;
Колесса Ф. Обнова української етнографії й фольклористики на Західних областях УРСР. Листування
Ф. Колесси й М. Азадовського / упоряд., підгот. тексту, передм., комент.,
додатки, покажч. І. Коваль-Фучило.
Київ, 2011. 239 с.
Леся Мушкетик

Праці: Nedělnj, swátečne a přjležitostné kázně a řeči k napomoženj
pobožné nárdnnosti. Budіn, 1844;
Díla básnická. Budín, 1845; Rozprawy
o gmenách, počátkách i starožitnostech národu slawského a geho kmenů.
Budіn, 1830; Slávy dcera : baseň lyricko-epická v pěti zpěvích. Widen, 1852.
Літ.: Бртань Р. Штуровці й українська народна пісня. Слов’янське літературознавство і фольклористика.
Київ, 1967. Вип. 3. С. 90–99; Усачева В. В. Фольклорные интересы Яна
Коллара. Ян Коллар – поэт, патриот,
гуманист. К 200‑летию со дня рождения. Москва, 1993. С. 53–63; Гайдай М. Коллар Ян. Художня культура
західних і південних слов’ян (ХІХ –
початок ХХ століття). Енциклопедичний словник. Київ, 2006. С. 25; Wollman F. Slovesnost slovanů. Praha, 1928;
Vlček J. Dĕjiny české literatury. Praha,
1951. Т. II.
Ірина Огієнко

порівняльно-історичний метод,
К. аналізує становлення та розвиток тваринного епосу на матеріалі фольклорних творів народів Західної Європи та слов’ян,
у чому власне й полягав новаторський підхід автора, адже до
цієї праці тваринний епос досліджувався переважно на матеріалі германського фольклору,
чим утверджувалася індогерманська гіпотеза, сформульована
ще Я. Гріммом. К. починає своє
дослідження з теорій про походження і поширення тварин,
які представлені в германській,
індійській міфологіях. У другому розділі вивчається питання
взаємозв’язків слов’янського та
західноєвропейського тваринного епосу, наводяться групи казок
про тварин, виведені на матеріалі слов’янського фольклору.
К. пояснює численні виявлені
паралелі у сюжетах і мотивах
тваринного епосу фактами запозичення, але не з індогерманської міфології, а запозиченнями
сходу. У слов’янський світ, на
думку К., тваринний епос потрапив саме через посередництво
західноєвропейської та східної,
зокрема візантійської, культур.
Окрім того, слов’ян
ський тваринний епос перебуває на більш
пізньому етапі розвитку порівняно з європейським, але й під
більш сильним впливом західноєвропейського, зокрема західно
слов’янського епосу про тварин.
До того ж у слов’янській традиції більш відчутна усна передача
текстів тваринного епосу, аніж
в романо-германській традиції,
резюмує К. Окремо аналізуються
у праці сатиричні елементи в тваринному епосі. Автор вказує, що
сатиричний елемент приходить у
тваринний епос значно пізніше,
і найдавніші зразки цих творів
були позбавлені будь-якого сатиричного відтінку. В останні
роки свого життя К. досліджував
автентичність текстів кельтських
середньовічних пісень Оссіана.
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КОЛЛАР (KOLLÁR)
Ян (Ján)
(29.07.1793, с. Мошовце, нині
Словаччина – 24.01.1852, м. Відень, Австрія) – поет, фольклорист, історик, діяч національного
відродження. Закінчив Єнський
університет (1819). Був євангелістським священиком у Будапешті. З 1849 працював професором кафедри слов’янських
старожитностей
Віденського
університету. Викладав у Брати
славському ліцеї. Має праці з філології, історії, міфології. К. є автором трактату «Про літературні
взаємини між слов’янськими
племенами й наріччями» (1836).
Автор збірки поезій («Поезії»,
1821) і поеми в сонетах «Дочка
Слави» (1824, доп. вид. 1836).
Ідеї слов’янської єдності, виголошені К. у поемі «Дочка Слави»,
вплинули на діячів українського відродження в Галичині –
М. Шашкевича, Я. Головацького, І. Вагилевича, І. Франка.
У співавторстві з П. Шафариком
і Я. Благославом видав збірку
пісень «Пісні світського народу
слов’янського в Угорщині» (1823,
1 т.; 1827, 2 т.). Обидві передмови
до збірок написані К. Йому належить і публікація двотомної
збірки словацьких пісень «Народні співанки» (1834, 1835), до
якої, крім ліричних, увійшли
тексти міфологічних, обрядових
пісень з відлунням давніх обрядів і ритуалів. До пісень додано
історичні й етнографічні коментарі. Українськими народними
піснями К. зацікавився після
знайомства з І. Срезневським,

наводив їх зразки у своїх лекціях.
Він порівнював їх зі словацькими, наголошуючи на близькості
пісень двох народів. К. першим
окреслив словацько-польськоукраїнську територію, що має
спільний фольклорний фонд.
К. був знайомий і листувався з
Я. Головацьким.

КОЛМАЧЕВСЬКИЙ
Леонард Зенонович
(17.01.1850 – 24.12.1889 м. Брянськ,
Російська імперія) – професор,
германіст,
літературознавець,
фольклорист, славіст. Навчався
в гімназії в м. Пемза. 1874 закінчив історико-філологічний
факультет Казанського університету, навчався в м. Лейпциг.
Викладав німецьку мову в Казані, європейські літератури в
Санкт-Петербурзькому університеті, а з 1886 в Харківському
університеті. Автор дослідження «Животный эпос на Западе
и у славян» (Казань, 1882), яку
високо оцінили сучасники. Так,
професор Дашкевич опублікував
у «Киевских университетских
известиях» розлогу рецензію
на видання, де вказує на знач
ний обсяг залученого матеріа
лу, методологічну грамотність
та логічність викладу. Використовуючи у своєму дослідженні

Праці: Животный эпос на Западе
и у славян. Казань, 1882.
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Літ.:
Гнатюк В. [Бібліографія
(у рецензії на : Владимир Бобров.
Русские народные сказки о животных. Варшава, 1909)]. ЗНТШ. 1912.
Т. 109. С. 205–207; Дашкевич Н. П.
Происхождение и развитие эпоса о
животных. Киевские университетские известия. 1883. № 5. С. 153–177;
Дашкевич Н. Вопрос о происхождении и развитии эпоса о животных по
исследованиям последнего тридцатилетия. Киев, 1904.
Лідія Гайдученко

перший том «Chełmskiego» (т. 33,
1890), фольклорно-етнографічні
матеріали з українських теренів
містили також «Mazowsze» (т. 26,
1887; т. 28, 1890), «Lubelskie»
(т. 16.1883; т. 17, 1884) При укладанні томів у документації пісень
і нотних текстів, К. опирався передусім на власні теренові записи, потім залучав записи і звіти
від кореспондентів та інформацію з архівних джерел і праць
попередників. Всі томи укладалися К. за єдиною схемою: опис
регіону і матеріальної культури
населення, календарні звичаї,
родинні обряди, ігри та розваги,
пісні, танцювальні мелодії, народна проза, прислів’я, загадки,
народна демонологія, мова (фонетичні особливості, словники).
Після смерті К., старанням І. Коперницького, видано другий том
«Сhełmskiego» (т. 34, 1891), «Przemyskie» (т. 35, 1907) та укладений
Й. Третяком том «Wołyń» (т. 36,
1907). Рецензіями на монографії К. відгукувались І. Франко,
В. Гнатюк, Ф. Колесса, К. Квітка,
М. Янчук та ін. Зібраний вченим
фольклорно-етнографічний матеріал з українських теренів дов
гий час залишався в рукописах.
1958 Польське народознавче товариство ініціювало публікацію
рукописної спадщини К., з 1961
розпочато видання повного зібрання «Dziel Wszystkich Oskara
Kolberga», побачили світ наступні томи українознавчих праць
вченого: «Podole» (т. 47, 1994),
«Ruś Karpacka» (т. 54, 1970; т. 55,
1971), «Ruś Czerwona» (т. 56, 1976;
т. 57, 1979). «Sanockie–Krośnieńskie» (т. 49, 1974; т. 50, 1972; т. 51,
1973), а також додатки до виданих раніше монографій. З 1998
видавничим проектом займається Інститут ім. О. Кольберга
у Познані. Упродовж 50 років
редакційному колективу вдалося
видати 85 томів (з яких 33 – видані К. і перевидані редакцією),
що містять рукописну спадщину
вченого, зокрема фольклорноетнографічний матеріал, нотні
тексти, теоретичні розвідки й
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КОЛЬБЕРГ (KOLBERG)
Оскар (Oskar Henryk)
(22.02.1814, м. Присуха Опочинського пов. Радомської губ.,
Польща – 03.06.1890, м. Краків,
Польща) – польський фольклорист, етнограф і композитор.
Народився в сім’ї службовця.
У 1823–1830 навчався у Варшавському ліцеї, після смерті батька
у 1830–1833 працював бухгалтером у банку. К. слухав лекції
та брав приватні уроки музики,
значний вплив на захоплення музикою мало знайомство з
Ф. Шопеном. У 1835–1836 поглиблював музичні знання, опановував композиторську техніку в
Берліні, разом з тим, прослухав
курс лекцій у торговельній академії. Після повернення до Варшави поринув у творчу роботу,
давав уроки музики. З 1839, під
впливом романтизму в тогочасній літературі й мистецтві, захопився збирацькою діяльністю
спочатку в околицях Варшави,
а пізніше на всій території Польщі. З кожною експедицією колекція дослідника поповнювалася
і він почав систематизувати зібраний матеріал. З 1845 працював бухгалтером в Управлінні
Варшавсько-Віденської залізниці, у 1857–1861 в Управлінні доріг і мостів. 1842 видав пісенний
збірник «Pieśni ludu polskiego»,
1857 другу збірку під такою ж
назвою, що містила тексти з численними варіантами, народними
мелодіями та географічним покажчиком. Творча праця поза
основною роботою (написання
статей на музичну тематику, ре-

цензій, нагромадження фольклорного матеріалу) підштовхнула К. до реалізації задуму –
системного комплексного обстеження етнічно польських земель
та прилеглих до них територій і
видання монографій. Усвідомлюючи швидкий занепад традиційних елементів народної культури, скеровував свої зацікавлення й на матеріальну культуру.
Результатом його багаторічної
збирацької практики стало монументальне видання серії «Lud.
Jego zwyczaje, sposób życia, mowa,
podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańcе»
(1865–90, 23 томи) та «Obrazy
etnograficzne» (з 1882–90, 10 томів). К. – член Краківського наукового товариства (1868), Російського географічного товариства
(1865), Педагогічного товариства
у Львові (1869), співредактор
етнографічного розділу річника – «Zbior Wiadomości do Antropologii Krajowej». 1856 учений
здійснив свою першу подорож в
Україну, на Поділля. Упродовж
25 років дослідженням було охоплено Східне і Західне Поділля,
Полісся, Карпати, Прикарпаття,
Волинь, Холмщину, Підляшшя,
Галичину, Гуцульщину, Покуття,
Опілля. 1865 в «Bibliotece Warszawskiej» K. опублікував відкритого листа до спільноти із закликом про допомогу з нагромадження матеріалів та виклав план
комплексного
етнографічного
дослідження. Головним завданням вважав ретельну фіксацію
і якнайбільше нагромадження
фольклору того чи іншого регіону з увагою до географічної локалізації текстів, варіантів та мелодій. Результати своїх досліджень
К. публікував у краківському виданні ZWAК: «Pieśni ludu z Podola
rosyjskiego. Zebrane w latach. 1858
i 1862» (1888); «Baśni z Polesia»
(1889); «Zwyczaje, obrzędy weselne
z Polesia» (1889). За життя К. було
видано 33 томи регіональних
монографій, з‑поміж яких українські: чотиритомна монографія
«Pokucie» (т. 29–32,1882–1888),
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статті різнорідної тематики, кореспонденцію, покажчик індексів. Більшість матеріалів К. – це
нотатки, що стосуються документації записів, окремого середовища, місцевостей, в яких
велися дослідження тощо. Всі
томи, за винятком 1, 37, 38 і 60 є
регіональними
монографіями
серій: «Lud» і «Obrazów etnograficznych». Перший том монументального видання містить покажчик баладних сюжетів, шістдесятий – прислів’я та приказки.
З постаттю К. пов’язують найвидатніші досягнення польської
фольклористики та етнографії.
ХІХ ст.

ністики у Вармінсько-Мазурському університеті в Ольштині;
В рамках Національної програми
розвитку гуманістики (Міністерство науки та освіти Республіки
Польща) К. керувала проектом,
реалізованим у Вармінсько-Мазурському університеті в Ольштині, тема: «Культура українців
на Вармії і Мазурах: традиція і
сучасність» (2011–2016). Науковий керівник статутних досліджень: «Україна – Польща – Європа: параметри літературнокультурного діалогу і комунікації
в контексті процесів інтеграції
і глобалізації» (2011–2016, Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині). Кореспондент
газет «Наша Україна» (1997–
2004, Київ), та «Ми всі українці»
(2004–2014, Київ), акредитованих у Польщі. Під керівництвом
К. захистили дипломні та магістерські роботи кількадесят
студентів. Автор понад 100 наукових публікацій, брала участь
у численних наукових конференціях в Україні, Польщі, Болгарії,
Росії, Швейцарії, Великобританії,
Росії. К. – член Міжнародної комісії з дослідження народних пісень та балад International Ballad
Commission, української секції
Міжнародної організації з народної творчості IOV при ЮНЕСКО,
а також НТШ. Від 1994 проживає
в Польщі. Коло наукових інтересів: культурологічна й літературознавча компаративістика;
міфологія, символи й концепти
в народній культурі слов’ян; поетика модернізму й постмодернізму в українській літературі;
питання перекладознавства; поетика слов’янського фольклору;
питання семіотичної культурної
антропології; соціальні й культурні стереотипи; проблематика
етнічних меншин в культурологічному аспекті; текст в дискурсі міжкультурної комунікації;
питання генеративної поетики в
порівняльному аспекті. Відзнаки: Почесна грамота (Сертифікат
гоноровий) від Міністерства закордонних справ України і По-
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Праці: Pieśni ludu z Podola rosyjskiego w latach 1858 i 1862. ZWAК.
1888. T. XII. S. 235–251; Baśni z Polesia. ZWAК. 1889. T. XIII. S. 200–207;
Zwyczaje, obrzędy weselne z Polesia.
ZWAK. 1889. T. 13. S. 208–245; Lubelskie. Kraków, 1883. T. 16; Wrocław ; Poznań, 1962. 330 s.; Lubelskie. Kraków,
1884. T. 17; 1962. 244 s.; Mazowsze.
Kraków, 1887. T. 26; Wrocław ; Poznań,
1963. 372 s.; Mazowsze. Kraków, 1890.
T. 28; Wrocław ; Poznań 1964. 380 s.;
Pokucie. Kraków, 1882. T. 29; Wrocław ; Poznań, 1962. 360 s.; Pokucie.
Kraków, 1883. T. 30; Wrocław ; Poznań,
1963. 300 s.; Pokucie. Kraków, 1888.
T. 31; Wrocław ; Poznań, 1962, 344 s.
Pokucie. Kraków, 1888. T. 32; Wrocław ; Poznań, 1962, 328 s.; Chełmskie.
Kraków, 1890. T. 33; Wrocław ; Poznań,
1964. 372 s.; Chełmskie. Kraków 1891.
T. 34; Wrocław ; Poznań, 1964. 268 s.;
Wołyń. Kraków, 1907. Т. 36.; Wrocław ;
Poznań, 1964. 452 s.; Podole. Wrocław ;
Poznań, 1994. T. 47. 300 s.; Sanockie-Krośnieńskie. Wrocław ; Poznań, 1974.
T. 49. 552 s.; 1972. T. 50. 448 s.; 1973.
T 51. 488 s.; Ruś Karpacka. Wrocław ;
Poznań, 1970. T. 54. 340 s.; 1971. T. 55.
568 s.; Ruś Czerwona. Wrocław ; Poznań, 1976. T. 56. 445 s.; 1978. T. 57/1;
1979. T. 57/2. 1436 s.
Літ.: Krzyżanowski J. Oskar Kolberg i jego dorobek w dziedzinie literatury ludowej. Lud. 1955. T. 42. Сz. 1.
S. 9–34; Юзвенко В. А. Українська
народна поетична творчість у польській фольклористиці ХІХ ст. Київ,
1961. 132 с.; Юзвенко В. А. 66 томів фольклорного зібрання Оскара
Кольберга. НТЕ. 1969. № 6. С. 25–29;
Sierczyk W. A. Tak zwane «ziemie ruskie» w działalności Oskara Kolberga.
Prace etnograficzne. 1974. Z. 7. S. 21–
33; Burszta J. Nowe tomy dzial Oskara

Kolberga jako źródła folklorystyczne.
Literatura ludowa. 1966. № 4–6. S. 67–
74; Górski R. Oskar Kolberg. Warszawa, 1970. 287 s.; Болтарович З. Оскар
Кольберг і Україна. ЗНТШ. Львів,
1992. Т. ССХХІІІ. С. 219–230; Wydawnictwa Towarzystwa Ludoznawczego
i Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Kronika Polskiego Towarzystwa
Ludoznawczego (1895–1995). Wroclaw, 1997. 212–222 s.; Miller E. Skrukwa A. Henrik Oskar Kolberg. Etnografowie i ludoznawcy polscy: Sylwetki,
szkice biograficzne. Wrocław ; Kraków,
2007. T. II. S. 149–155; Skrukwa A.
Oskar Kolberg 1814–1890. Poznań,
2014.184 s.; Збир І. Оскар Кольберг і
його збірник «Покуття». Львів, 2014.
269 с.; Grochowski Р., Wróblewska V.
Materiały Kolbergowskie a metodologia badań folklorystycznych. Lud. 2014.
Т. 98. S. 41–62; Церковняк І. Праці Оскара Кольберга і збереження
культурних пам’яток лемків і бойків.
Kultura ukraińców na Warmii i Mazurach: Tradycja i współczesność (Studium
etnograficzno-kulturowe).
Olsztyn,
2016. S. 261–266.
Валентина Головатюк

IM

КОНЄВА
Ярослава Петрівна
(10.04.1961, м. Київ) – фольклорист, філолог-славіст, етнолог,
культурознавець. 1978 – закінчила середню школу, у 1978–
1983 – навчалася на кафедрі
слов’янської філології КНУ
ім. Тараса Шевченка. 1992 захистила кандидатську дисертацію
на тему «Пісенний фольклор
болгарської діаспори в Украї
ні». У 1983–1994 – викладач
на кафедрах фольклористики,
славістики й української мови
у КНУ. 1994–1997 – лектор і викладач на кафедрі україністики Варшавського університету.
2001–2004 – доцент (ад’юнкт),
друга посада – на кафедрі інтеркультурних студій ЦентральноСхідної Європи у Варшавському
університеті. 1999–2000 – гостьо
ві лекції в Інституті етнології
і культурної антропології Варшавського університету. 1997–
2015 – доцент (ад’юнкт) в Інституті східнослов’янської філології
Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині; 2009–2013 –
в. o. завідувача кафедри украї
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сольства України в Республіці
Польща за важливий особистий
внесок у згуртування української
громади, збереження української мови, культури і традицій
та розвиток українсько-польського співробітництва (2009);
Номінація до Міжнародної премії ім. Івана Франка у Відні авторського складу монографії
«Культура українців на Вармії і
Мазурах: традиція і сучасність»,
підготовленої під керівництвом і
науковою редакцією К. в категорії «За значний внесок до розвитку україністики».

Вірджинії (1998–2004). З 2004 –
професор кафедри української
етнології університету Альберти
(Канада). К. – член Української
Академії наук США (з 2000),
НТШ (з 1998). Нагороджена
премією фундації Ковалівих за
книжку «Ukrainian Minstrels: And
the Blind Shall Sing» («Українські
епічні співці: І сліпі заспівають»
(1997), премією Асоціації українських студій за кращу книгу
(2000), а також ряд ін. Спеціалізується на питаннях дослідження епічного виконавства і виконавства взагалі (performance
studies), досліджує питання родинної ритуальної традиції українців (Ritual and Family Life in
Ukraine. A description and analysis
of Ukrainian wedding, funeral, and
birth customs), є автором численних енциклопедичних статей у
виданнях США, Канади. Здійс
нює активну експедиційну польову роботу в Україні (з 1998),
Туреччині (1977, 1978), Киргизстані, Казахстані та ін. Загальний
обсяг зафіксованих нею інтерв’ю
перевищує 200 год. З кінця 1990‑х
приділяє значну увагу розвитку
комп’ютерних баз даних та пошукових систем, а також архівуванню фольклору, комп’ютерних
технологій навчання мов, створила ряд інформаційних електронних ресурсів, присвячених
українському фольклору та
традиційній культурі українців
(див.: http://www.artsrn.ualberta.
ca/UkraineAudio/;
http://www.
artsrn.ualberta.ca/folkloreukraine/;
http://www.artsrn.ualberta.ca/
folkaudio/; ukrainealive.ualberta.
ca та ін., присвячені традиційній
культурі Казахстану, Індії, Китаю). К. – редактор та член редколегій ряду фольклористичних
видань: «Folklorica, Journal of the
Slavic and East European Folklore
Associaton» (2006–2011); «НТЕ»
(з 1998). Обиралася до ряду
фольклорних товариств та очолювала їх (1999–2001 – президент
Асоціації слов’янського та східноєвропейського
фольклору).
Під її керівництвом здійснено
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Праці: Динамиката на фолклорните образи в епическите песни на
българското население в Украйна.
Български фолклор. София, 1988.
Год. ХІV. № 4. C. 63–73; Anthropological Index Online: aio.anthropology.
org.uk. Хтонічний світ холмщаків та
підляшуків. Холмщина і Підляшшя.
Історикоетнографічне дослідження.
Київ, 1997; Холмщина і Підляшшя,
історико-етнографічне дослідження/
співавтор, редактор Валентина Борисенко, КНУ ім. Тараса Шевченка.
Київ, 1997, 383 c.; За тобою, Морозенку, Польща, Україна плаче... (до
питання дослідження фольклору
польсько-українського пограниччя).
Асtа Роlоnо-Ruthеnіса. ОІsztyn, 1999.
Т. 4. С. 366–381; Сміх Остапа Лапського (фольклорні джерела творчості). Satyra w literaturach wshodniosłowiańskich IV / Studia pod red. Wandy
Supy. Białystok, 2000. S. 315–324; Образ поляка та українця у пісенному
фольклорі. Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze 21–22 / pod red. S. Kozaka.
Warszawa, 2006. S. 240–252; Фортеця
на ім’я «жінка» у пісенному фольк
лорі слов’ян. Народна творчість
та етнографія. Київ, 2006. № 2.
C. 71–74; Kategoria grozy w folklorze
słowiańskim (Категорія дива і жаху у
пісенному фольклорі слов’ян). Dialog
sztuk w kulturze Słowian Wschodnich.
Kraków, 2008. S. 215–221; Metafizyka
chaty ukraińskiej w tekstach folklorystycznych. Rzeczpospolita domów / pod
red. Krystyny Krawiec-Złotkowskiej.
Słupsk, 2010. Chaty II. S. 240–248;
Лісова пісня про Орфея та Евридику (метаморфози античного міфу
у творчості Лесі Українки). Slavia
Orientalis. Kraków, 2011. T. LX. Nr 2.
S. 235–240; Tabu seksualne w folklorze słowiańskim: smocza miłość. Tabu
w oku szeroko otwartym / red. Natalia
Długosz. Poznań, 2012. S. 21–26; За-

чаровані маски. Антологія легенд
і казок народів Африки, Австралії
і Полінезії (в перекладі Марії Венгренівської українською мовою),
наукова редакція і упорядкування.
Вступне слово, словник етнологічних термінів Конєвої Я. П. Ольштин,
2012. 271 с.; Категорія художнього
простору у фольклорній ліро-епіці
українців. Acta Neophilologica. Olsztyn, 2012. XIV (2); W kręgu ukrainoznawstwa i komunikacji międzykulturowej, Wybór materiałów i redakcja
naukowa Yaroslavy Konievy. Olsztyn,
2012. 243 s.; У колі українознавства
і міжкультурної комунікації. Підбір матеріалів і наукова редакція
Конєвої Я. П. Ольштин, 2012. 243 с.;
Олександр Венгренівський, З володарем сердець / ред., передм., упоряд.
Конєвої Я. П. Ольштин, 2013. 226 с.,
Topos karczmy w folklorze ukraińskim.
Rzeczpospolita domów: karczmy, zajazdy, gospody. Słupsk, 2015; Kultura Ukraińców na Warmii i Mazurach: tradycja i
współczesność (studium etnograficzno-kulturowe) (współautorstwo). Olsztyn,
2016.
Лариса Вахніна

IM

КОНОНЕНКО
Наталя Олегівна
(23.02.1946, Корнберг, Німеччина) – фольклорист, етнолог, дослідниця українського (і ширше – слов’янського та неслов’ян
ського зокрема, турецького)
фольклору. Закінчила Гарвардський університет (США) (ступінь магістра – 1969). Докторський ступінь отримала в тому
ж університеті 1976 (The Turkish
Minstrel Tale Tradition) («Традиція турецьких епічних співців»).
Учениця А. Лорда, який істотно
вплинув на формування методологічних засад її студій, які демонструють глибоке розуміння
природи усної творчості, важливості врахування виконавської
складової фольклору, гідно поціновують мистецьку принадність
явищ усної традиції і водночас
розглядають її в антропоцентричній перспективі як продукт
людського суспільства, де художнє й прагматичне щільно сплетені для забезпечення інтересів та
потреб виконавця та аудиторії.
Професор кафедри слов’янських
мов та літератур університету
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низку дисертаційних досліджень
з питань традиційної культури
українців.

народів, знаходячи військові
(князівсько-дружинні) та магічні корені весільних обрядів, залишки ритуалів викрадення нареченої та викупу. На прикладах
багатьох регіонів проживання
слов’ян зроблено порівняльний
аналіз весільних обрядів. Автор
на підставі різних джерел дослідив весільні процесії в Україні, Білорусі (Мінська губернія),
Росії (Рязанська губернія), Сербії (Срез Болевачки), Словенії,
Болгарії (Охрид, Кукуш), Польщі (Познань), Чехії Храсті), Чорногорії, Моравії, серед сербів
Лужице. У 1928 на запрошення
М. Грушевського К. переїхав до
Києва, де працював у Комісії давнього українського письменства
(під керівництвом В. Перетца),
у 1928–1930 – дійсний член Науково-дослідної кафедри історії
України при ВУАН (нині Національна академія наук України)
(під керівництвом М. Грушевського), 1931–1933 – науковий
співробітник кафедри української етнографії при ВУАН, одночасно науковий співробітник
київської філії Інституту Тараса
Шевченка. К. брав участь у редагуванні видань ВУАН. З початком переслідувань працівників
ВУАН переїхав до Ленінграда.
Працював в Інституті антропології та етнографії. На початку 1934 був заарештований і в
березні того ж року засуджений
за справою «Російської національної партії» («Справа славістів») до трьох років виправних
робіт у концентраційному таборі
в Ухтпечлаг (Чиб’ю). Відбувши
термін покарання, з 1937 до 1945
К. працював у педагогічному інституті в Іркутську, де став завідувачем кафедри російської мови,
професором. За сумісництвом
К. викладав на історико-філологічному факультеті Іркутського
державного університету (читав
курси давньоруської літератури,
теорії літератури, слов’янської
мови (польська та ін.). З березня
1944 К. був призначений завідуючим кафедрою слов’янознавства
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Праці: The Turkish Minstrel Tale
Tradition. Garland Publishing, New
York and London, 1990; Widows and
Sons: Heroism in Ukrainian Epic. Harvard Ukrainian Studies; Adelphotes:
A Tribute to Omelian Pritsak. Vol. XIV,
No. 3/4 (Dec. 1990), рp. 388–414; Duma
pro Chornobyl:Old Genres, New Topics. Journal of Folklore Research. Vol. 29,
No. 2 (1992), рp. 133–154; Baida
Molodetskyi vs. Baida Vyshnevetskyi:
Franko on the Historicity of a Folklore
Text. The Ukrainian Quarterly. Vol. XLVII, No. 1 (Spring, 1992). Рp. 28–35;
The Magic Egg and Other Tales from
Ukraine (with Barbara Suwyn), Libraries Unlimited, Englewood, Co.,
1997; Диктований текст / співаний
текст: Техніка навчання українських
співців. Усна епіка: етнічні традиції та виконавство: Матеріали
Міжнародної наукової конференції,
присвяченої пам’яті Ф. Колесси та
А. Лорда, Київ, 8–14 вересня 1997 р.
Київ, 1997. Ч. І. С. 141–151; Ukrainian
Minstrels: And the Blind Shall Sing.
M. E. Sharpe, Armonk, New York and
London, England, 1998; Strike Now
and Ask Questions Later: Witchcraft
Stories in Ukraine. Ethnologies. Vol. 20.
No. 1 (1998). Рр. 67–89; Contemporary
Ukrainian Wedding Rituals: Collected
Central Ukraine, 1998. Slavic and East
European Folklore Association Bulletin.
Vol. IV, No. 1 (Spring, 1999). Рр. 65–72;
Fieldwork in Ukraine: Reports on the
Death of the Ukrainian Village Have
Been Greatly Exaggerated, essay, NewsNet. Vol. 41. No. 1 (January, 2001).
Рp. 8–10; Karaoke Ivan Kupalo: Ritual
in Post-Soviet Ukraine, Slavic and East
European Journal, 2004; Natalie Kononenko. Slavic Folklore: A Handbook.
Greenwood Press. Westport, Connecticut, London, 2007; Кононенко Н. Як
Бог людей парував: апокрифи та відродження релігії в пострадянській
Україні. Народознавчі Зошити. 2010.
№ 3–4 (93–94). С. 384–392; Natalie Kononenko. Ukrainian Epic and Historical Song: Folklore in Context. University of Toronto Press, Toronto, Buffalo,
London, 2019; The Paths of Folklore:
Essays in Honor of Natalie Kononenko.
Bloomington, Indiana, 2012.
Олександра Бріцина

18.03.1953, м. Ленінград, СРСР
(тепер Санкт-Петербург, Російська Федерація) – український
літературознавець, фольклорист,
славіст, етнограф, бібліограф, історик. Початкову освіту здобув
у сільській школі. 1913 закінчив
Кам’янець-Подільську гімназію,
1918 – слов’яно-російське відділення історико-філологічного
факультету Петроградського університету. Був учнем академіка
В. Перетца. 1918–1922 – викладач
історії літератури в середніх школах Петрограда. Після встановлення в Україні радянської влади
у 1922–1923 повернувся на батьківщину і працював у Кам’янецьПодільському інституті народної
освіти. У 1923 повернувся знову
до Петрограда, працював професором історії літератури в університеті (нині Петербурзький університет). З 1925 по 1929 К. працював в Одесі, викладав в місцевому Інституті народної освіти
історію літератури та російську
літературу, керував українським
відділом наукової бібліотеки,
співпрацював з Одеською комісією краєзнавства, Одеським науковим товариством, Одеським
бібліографічним товариством.
Мав дружні стосунки з А. Музичкою, Р. Волковим, М. Слабченком, Б. Комаровим, С. Дложевським. В одеський період
(1926–1928) учений опублікував
понад 30 праць, зокрема народознавчі дослідження («Питання
про наукову постановку справи
вивчення побуту», «Особливості клубної роботи влітку», «Обжинки: обряди збору врожаю у
слов’янських народів нової доби
розвитку», «Господарчі сезони
у слов’ян», «Яфетична теорія
та її значення для етнології»).
У праці «Обжинки: обряди збору врожаю у слов’янських народів нової доби розвитку» автор
досліджує зв’язок обряду збору
врожаю та весільних обрядів,
порівнює цей зв’язок в українців, росіян, південних та західних слов’ян. К. порівнює витоки весільних процесій у різних

КОПЕРЖИНСЬКИЙ
Костянтин Олександрович
(04.11.1894, с. Глібів Подільська губ. (тепер Новоушицький р‑н Хмельницької обл.) –
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Ученые записки Иркутского педагогического института, 1944. Вып. 8;
До системи поняття часу у слов’ян.
Київ, 1928.
Літ.: Баженов Л. В. Поділля в
працях дослідників і краєзнавців
XIX–XX ст.: Історіографія. Біобібліо
графія. Матеріали. Кам’янець-По
дільський, 1993; Гуменюк М. К. Копержинський – бібліограф і книгознавець. Формування і використання бібліотечних фондів. Київ, 1984;
Енциклопедія історії України : Т. 5.
Кон–Кю. Київ, 2008; Енциклопедія
українознавства : у 10 т. Париж ;
Нью-Йорк, 1954–1989. Словникова частина. Т. 3; Иванова Т. Г. История русской фольклористики
ХХ века: 1900 – первая половина
1941 гг. Санкт-Петербург, 2009; Іваневич Л. А. До бібліографії праць
Костя Копержинського: [бібліографія завідувача бібліотеки історико-філологічного
факультету
Кам’янець-Подільського інституту
народної освіти (1894–1953)]. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Кам’янець-Подільський, 2010.
Вип. 2; Копержинский Константин
Александрович. Иркутский государственный университет: Ректоры, деканы, профессора (1918–1998).
Иркутск, 1998; Назаренко Є. Кость
Копержинський. Поділля і Волинь у
контексті українського національного відродження: Науковий збірник.
Хмельницький, 1995; Назаренко Є.
Кость Копержинський. Кам’янецьПодільський вісник. 1997. 27 вересня;
Славяноведение в Иркутске (вторая
половина 1930‑х – 1940‑е годы) и
К. А. Копержинський. Славянская
филология : к Х международному
съезду славистов. Ленинград, 1988.
Вып. 6; Березовський І. П. К. О. Копержинський. Українська літературна енциклопедія. Київ, 1990. Т. 2;
Назаренко Є. Свято Церери в Миньківцях в оцінці Костя Копержинського. Моя газета. 2003.16 жовтня;
Бузейчук В. Одеський слід Костя Копержинського. Чорноморські новини.
2008. 20 березня.; Бузейчук В. Етнологічні дослідження одеського періоду наукової діяльності К. О. Копержинського. Лукомор’я. 2009. Вип. 3.
Леся Халюк

каської обл. – 24.09.1891 м. Краків) – польський етнограф, антрополог, лікар. Представник
Краківського наукового осередку. Навчався у златопільському
повітовому училищі (з 1835),
київській гімназії (з 1838), вінницькій (1839–1843). Студіював медицину в Київському
університеті (1844–1849). Після
закінчення вузу працював військовим лікарем на Київщині,
Волині. Учасник Кримської вій
ни (1853–1856). Викладав анатомію у Київському університеті
(1859). У 1864–1871 проживав у
Парижі, Белграді, Бухаресті, як
антрополог брав активну участь
у міжнародному науковому
житті. 1871 оселився у Кракові,
отримав ступінь доктора медицини Ягеллонського університету (1876), доктор габілітований
з антропології (1878). З 1875 –
секретар Антропологічної комісії АН, засновник і редактор
(1877–1891) наукового збірника
«Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej». За його редакції
видано 14 томів. Доцент (1878),
професор антропології Ягеллонського університету (1886),
член-кореспондент (1877) та
дійсний член (1887) Краківської
АН. Захоплювався народознавчими дослідженнями, виголошував на засіданнях Краківської
АН доповіді, заохочуючи до збирання етнографічних матеріалів,
зокрема з міфології, народної
медицини. Основним завданням
етнографії вважав ґрунтовний
систематичний опис невеликих
територій. З 1975, виконуючи
обов’язки секретаря, редактора видання ZWAK, відбирав та
упорядковував фольклорно-етнографічні матеріали, надіслані
тереновими кореспондентами.
Підготував до друку «Przyczynek
do etnografji ludu ruskiego na Wołyniu z materiałów, zebranych przez
p. Zofię Rokossowską» (1887). згодом, використовуючи вже власні
матеріали з наукової подорожі
українськими Карпатами – етнографічний нарис «O góralach
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на історико-філологічному факультеті ІДУ. Наукова робота
проф. К. у вказаний період була
зосереджена переважно на славістичній тематиці. К. розробляв тему слов’янських землеробських обрядів на прикладі
мотивів у чеських національних
урочистостях.
Адміністративно-педагогічна і наукова робота
професора К. в Іркутську продовжувалась до вересня 1945, потім
він переїхав до Ленінграду. З вересня 1945 – проживав у Ленінграді і завідував кафедрою історії
слов’янських культур Ленінградського державного університету.
Вивчав російсько-сербські та
російсько-болгарські політичні і культурні зв’язки, проблеми
південнослов’янської літератури.
Майже всі українознавчі праці
К. з середини 30‑х залишилися
неопублікованими. Так, у фонді РНБ лежить його докторська
дисертація про жниварські обряди слов’ян. Архів та документи
К. зберігаються в Російській національній бібліотеці в СанктПетербурзі (ф. 1006, 25 карток,
1928–53), у Відділі рукописних
фондів і текстології Інституту
літератури ім. Т. Шевченка НАН
України, Інституті рукопису НБ
України ім. В. І. Вернадського,
Центральному державному архіві вищих органів влади України,
Центральному державному архіві громадських об’єднань, Державному архіві Одеської обл.

Праці: Питання про наукову постановку справи вивчення побуту.
Червоний шлях. 1925. № 5; Особливості клубної роботи влітку. Червоний шлях. 1925. № 6–7; Обжинки:
обряди збору врожаю у слов’янських
народів нової доби розвитку. Записки Одеського наукового при УАН
товариства. Секція історично-філологічна. 1926. № 1; Господарчі сезони
у слов’ян. Первісне громадянство та
його пережитки на Україні. Вип. 1.
Київ, 1928; Яфетична теорія та її
значення для етнології. Первісне громадянство та його пережитки на
Україні. Вип. 3. Київ, 1929; Чешские
антинемецкие национальные торжества, приуроченные к сбору урожая:
Конец XVIII – первая половина XIX.
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ruskich w Galicji. Zarys etnograficzny wedlug spostrzeń w podróży,
obytej w końcu lata 1888 r.» (1888).
Провадив народознавчі дослідження в Карпатському регіоні
(1871–1880). З фольклорного матеріалу зафіксував пісні, загадки, легенди гірських мешканців
Бескид. К. був близьким другом
і повіреною особою Кольберга,
котрий в останні місяці життя
мешкав у його будинку. Вчений підготував до друку та посмертно видав праці Кольберга
«Chełmskie» (Т. 1, 2, 1891), «Przemyskie» (1891). К. пов’язували
багаторічні наукові контакти з
І. Франком.

поэзии». Зацікавившись історією
козацтва, зокрема періодом
Хмельниччини, переїхав на Волинь, де 1844 працював старшим
учителем історії в Рівненській
гімназії, записував народні легенди, перекази, пісні та думи,
збирав матеріали до монографії
про Богдана Хмельницького. Записи 202 пісень пізніше опублікував Д. Мордовцев у Саратові у
виданні «Малорусский литературный сборник» (1859) під назвою «Народные песни, собранные в западной части Волынской
губернии в 1844 году». 1844–
1845 – старший викладач історії
в Першій київській гімназії,
1846–1847 – ад’юнкт-професор
кафедри російської історії в
Київському університеті, викладач історії в Інституті шляхетних
дівчат, працює в Тимчасовій комісії по розгляду давніх актів.
1845–1847 – діяльність у КирилоМефодіївському товаристві, К. –
автор «Книги буття українського
народу», – ідеологічної програми
братства. Своє завдання братчики вбачали у створенні «федерації вільних слов’янських народів». 1847 був заарештований і
нений у Петропавлівській
ув’яз
фортеці, а з 1848 по 1856 відбував заслання в Саратові із забороною служити у науковій сфері
та друкуватись. У Саратові працював перекладачем при губернському управлінні, завідував секретним відділом у справах «розкольників» (старообрядців), був
секретарем статистичного комітету, редактором неофіційної
частини «Саратовських губернських відомостей». Тут написав
монографію «Очерки домашней
жизни и нравов великорусского
народа в XVI и XVII столетиях».
Для цього здійснив ряд експедицій по збору етнографічного й
фольклорного матеріалу старообрядців та інших російських сектантів. Свої матеріали, зокрема
записи російських народних пісень, друкував у місцевих виданнях. Частину записаних на Харківщині, Полтавщині, Катери-
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Праці: Pieśni Górali Bieskidowych
z okolic Rabki. ZWAK. 1888. T. XII.
S. 117–226; O góralach ruskich w Galicji. Zarys etnograficzny wedlug spostrzeń w podróży, obytej w końcu lata
1888 r. ZWAK.1889. T. XIII. S. 1–34;
Przyczynek do etnografji ludu ruskiego
na Wołyniu. Z materiałów, zebranych
przez p. Zofię Rokossowską we wsi Jurkowszczyźnie w powiecie Zwiahelskim.
ZWAK. 1887. T. XI. S. 130–228.
Літ.: Tarko M. Izydor Kopernicki jako
folklorysta. Z zagadnień twórczości ludowej. Studia folklorystyczne. Wrocław,
1972. S. 321–332; Болтарович З. Є.
Україна в дослідженнях польських
етнографів ХІХ ст. Київ, 1976. С. 109–
116; Działalność folklorystyczna Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie. Dzieje folklorystyki polskiej. 1864–1918. Warszawa, 1982.
S. 140–226; Izydor Kopernicki. Etnografowie i ludoznawcy polscy: Sylwetki,
szkice biograficzne. Wrocław ; Kraków,
2007. T. II. S. 160–162.
Валентина Головатюк

новник Кирило-Мефодіївського
братства, член-кореспондент Петербурзької академії наук (1876),
Почесний член Сербського ученого дружства в Белграді (1869),
член Південно-Слов’янської академії (1870), член Товариства історії і старожитностей російських при Московському університеті (1876), Московського археологічного товариства, Історичного товариства імені Нестора Літописця в Києві та членредактор Петербурзької археологічної комісії (1860–1885). Навчався в Московському (1827) та
Воронезькому пансіонах, 1833
закінчив Воронезьку гімназію,
а 1836 – історико-філологічний
факультет Харківського університету. У Харкові зблизився з
гуртком українських романтиків, який очолював професорславіст І. І. Срезневський. І цей
гурток, і сам І. Срезневський
справили значний вплив на майбутнього вченого, визначили
його наукові інтереси: історія, етнографія, фольклористика. Великий вплив мали на К. також чеське слов’янофільство та європейська романтична традиція. Він
вивчав іноземні мови, зокрема
чеську та польську, робив переклади із старогрецької та чеської.
Через І. Срезневського ознайомився з найвидатнішими збірками слов’янського та європейського фольклору в записах
В. Караджича, Ф. Коллара,
К. Войціцького, Ж. Паулі, В. Залєського та ін. У кінці 30‑х сам
почав записувати народні пісні,
на 1843 мав уже збірку з 500 пісень, переважно з Харківської губ. 1837 після складання
іспитів був затверджений у статусі кандидата. Після закінчення
університету спочатку служив
юнкером у Кінбурзькому драгунському полку в Острогозьку
(1837), а далі викладав історію в
гімназіях Харкова. 1840 склав іспити на ступінь магістра історії.
1844 захистив магістерську дисертацію на тему «Об историческом значении русской народной

КОСТОМАРОВ
Микола Іванович
(псевдоніми і криптоніми: Ієремія Галка, Иван Богучаров,
Никола Н., Равви, Н. К., Н. К‑ва
та ін.) (16.05.1817, с. Юрасівка,
Острогозького пов., Воронезької губ., тепер Ольховатський р‑н
Воронезької обл., Російська імперія – 19.04.1885, м. СанктПетербург, Російська імперія) –
видатний український і російський історик, етнограф, фольклорист, письменник, культурно-громадський діяч, співзас-
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та дум, записаних ним у Харкові
та Харківській, Волинській, Полтавській, Катеринославській і
Воронезькій губерніях. К. – автор близько 300 наукових праць:
монографій, статей, рецензій з
історії, етнографії та фольклористики. Студіював український, російський, литовський
фольклор. Загальний огляд мотивів російських народних пісень зробив у магістерській дисертації та в рецензії на збірник
П. В. Шейна («Великорусская народная песенная поэзия» (1872)).
Узагальнений нарис литовської
народної поезії, зокрема ліричних пісень, здійснив у статті
«Русские инородцы. Литовское
племя и отношение его к русской
истории» (1860). Розробив основні концептуальні положення історичної школи в українській
фольклористиці. На його думку,
фольклор може бути повноправним історичним джерелом, важливим для вивчення народного
світогляду, його ставлення до
подій внутрішньої історії. Спираючись на українські й російські історичні та соціально-побутові пісні, довів окремішність
українського та російського народів, їх ментальності, способу
життя та світоглядних уявлень
(праці «Об историческом значении русской народной поэзии»
(1843) та «Две русские народности» (1862)). Як теоретик фольклору, стояв на позиціях міфологічної школи, У своїй магістерській дисертації ретельно дослідив символіку українських народних пісень як своєрідний код
світоглядної системи українців.
Вважав, що символи природи в
піснях – це продовження язичницької релігії. Дав перше визначення символу як духовного значення предмета фізичного світу,
що в народних піснях виражене
у формі порівняння, алегорії, образу. Дав загальну характеристику тематики й образної системи
пісень різних народів, здійснив
порівняльне дослідження українських, російських та польських

пісень і їх символіки. Дав характеристику поетики билин Київського та Новгородського циклів. Спираючись на російські та
українські пісні, дав характеристику різних соціальних та етнічних типів, зокрема українців,
росіян, поляків та польської
шляхти, євреїв, циган, татар і
турків, а також громадського
життя та звичаєвого права росіян. При написанні використовував не лише власні записи пісень, а й друковані джерела, зокрема
фольклорні
збірки
М. Максимовича, Жеготи Паулі,
Вацлава з Олеська, Івана Сахарева, Ізмаїла Срезневського, спирався на праці Яна Коллара, Вука
Караджича, Казимежа Войціцького, Вадима Пассєка, Івана Снєгірьова. Безпосереднім, але значно поглибленим продовженням
праці К. на цю тему стала дисертація О. Потебні «О некоторых
символах в славянской народной
поэзии» (1860). В 1871–1883
К. писав розширену версію магістерської дисертації (понад
600 с.) під назвою «Историческое
значение южнорусского народного песенного творчества» (залишилась незавершеною). Тут
зосередив увагу лише на українських піснях та думах. Праця
друкувалась у журналах «Беседа» (1872), «Русская мысль»
(1880, 1883). На думку М. Грушевського, на тлі праць О. Потебні, О. Веселовського та інших
європейських міфологів вона
вже не мала тієї новизни, яку
мала 1843 магістерська дисертація. Однак найціннішою її частиною досі вважається «История
казачества в памятниках южнорусского народного песенного
творчества» (1880). Фольклористичні праці К. високо оцінив
О. Пипін в «Истории русской этнографии» (1891). 1847 опублікував монографію «Славянская
мифология». Це широкий нарис
дохристиянських вірувань різних слов’янських племен, що читався як вступ до історії Київської Русі. М. Грушевський за-
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нославщині, Херсонщині українських пісень опублікував А. Метлинський у збірці «Народные
южнорусские песни» (1854) без
зазначення імені збирача. 1858 у
розвідці «Бунт Стєньки Разина»
опублікував російські історичні
пісні цієї тематики, записані в
Саратовській губ. 1862 року в
IV т. «Летописи русской литературы» були опубліковані також і
«Русские народные песни, собранные в Саратовской губернии
А. Н. Мордовцевой и Н. И. Костомаровым». Звільнившись
1856 з‑під поліцейського нагляду,
К. здійснив поїздку за кордон,
побував у Швеції, Німеччині,
Швейцарії, Франції й Італії,
у Празі зустрівся з патріархом
чеського слов’янофільства Вацлавом Ганкою. У 1858 повернувся до Петербурга і продовжив
свої наукові пошуки. У 1859–
1862 – екстраординарний професор, завідувач кафедри російської історії в Петербурзькому
університеті. З 1862 пішов у відставку і займався виключно науковою роботою. Один із організаторів петербурзької «Громади»
та її друкованого органу, журналу «Основа». Активно друкувався в «Основі» («Две русские народности») та в інших журналах:
«Современник», «Вестник Европы», «Отечественные записки»,
«Русское слово», «Беседа», «Русская мысль» та ін. 1867 упорядкував та підготував до друку твори Т. Г. Шевченка. У 70–80‑х плідно працював у галузі історичної
науки та фольклористики, 1864
рада Київського університету
присвоїла К. учений ступінь доктора російської історії. 1884 він
був обраний Почесним членом
Київського університету. 1872 та
1883–1884. К. здійснив експедиції
по збору фольклору на Україну.
Він – автор «Программы Юго-Западного отдела Императорского
русского географического общества для собирания сведений по
этнографии», редактор III, IV і
V т. «Трудов...» П. П. Чубинського, у V т. опубліковано 299 пісень
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вана в журналі «Русские древности». Тут, спираючись переважно на стародавні писемні джерела (арабські, чеські, руські), а також на існуючі на той час обряди
і вірування, учений намагається
зробити реконструкцію східно
слов’ян
ської міфології шляхом
порівняння її з більш розвиненою міфологією прибалтійських
народів, зокрема литовців. На
думку К., всі племена мали спільні джерела міфологічних уявлень: одухотворення предметів
та явищ природи, віра в безсмертя душі й неперервність життя і
в магію слова («волхвування»).

Праці: Об историческом значении
русской народной поэзии. Харьков: в
университетской типографии, 1843;
Славянская мифология. Сочинение
Николая Костомарова. Извлечение
из лекций, читанных в университете
св. Владимира во второй половине
1846 г. Киев, 1847; Несколько слов о
славяно-русской мифологии в языческом периоде, преимущественно
в связи с народною поэзиею. Русские
древности. 1872. Кн. 1. С. 1–24; Автобиография. К 190‑летию со дня рождения. Киев, 2007. 351 с.
Літ.: Дорошенко Д. І. Микола Іванович Костомаров. Київ–Лейпціг.
б. р. 94 с.; Грушевський М. С. Етнографічне діло Костомарова. Етнографічні писання Костомарова, зібрані
заходом академічної комісії української історіографії за редакцією академіка Михайла Грушевського. Харків: Держвидав України, 1930. С. IX–
XXIV; Алексеева О. Б. Исторические
песни в публикациях Н. И. Костомарова и А. Н. Мордовцевой. Русский
фольклор. Материалы и исследования. Москва ; Ленинград, 1961. Т. VI.
С. 329–343; Попов П. М. М. Костомаров як фольклорист і етнограф. Київ,
1968. 113 с.; Пінчук Ю. А. Микола
Іванович Костомаров (1817–1885).
Київ, 1992. 232 с.; Яценко М. Т.
М. І. Костомаров – фольклорист і
літературознавець. Костомаров М. І.
Слов’янська міфологія / упоряд.,
приміт. І. П. Бетко, А. М. Полотай;
вступна ст. М. Т. Яценка. Київ, 1994.
С. 5–43; Підгорна Л. М. Фольклористичні концепції М. І. Костомарова:
конспекти лекцій. Львів, 2008. 70 с.;
Гончар О. Микола Костомаров: постать історика на тлі епохи. Київ,
2017. 274 с.
Людмила Іваннікова

КОСТЮК
Олександр Григорович
(14.04.1933, м. Київ – 08.11.2000,
м. Київ) – академік НАН України
(1994), член-кореспондент НАН
України (1989), кандидат мистецтвознавства (1965), доктор мис
тецтвознавства (1986). Закінчив
філологічний факультет КНУ
ім. Тараса Шевченка (1954), фортепіанний факультет Київської
консерваторії ім. П. І. Чайковського (1955). До 1958 працював
у Київському педагогічному інституті, з 1958 – в ІМФЕ НАНУ:
аспірант відділу музикознавства,
молодший, старший науковий
співробітник, заступник директора (1972–1985), директор
(1985–2000), за сумісництвом
також завідувач відділу музикознавства (з 1994). К. увійшов
до історії науки передусім як засновник нового комплексного
напряму на межі музикознавства
та психології – теорії музичного
сприйняття. Про вагомість його
ініціатив може свідчити той факт,
що розробку цієї проблематики
він розпочав у 1960‑х, більш як
за чверть століття до створення
міжнародного часопису «Music
Perception», яким було засвідчено визнання перспективності
дослідження активності публіки
для розвитку науки про музичну культуру. Наскрізною темою
його творчості була ідея інтеграції знання та культури. Саме для
реалізації інтегративних проектів він створив українську секцію комісії з комплексного дослідження художньої культури,
очоленої Б. С. Мейлахом, а підсумком попередніх результатів
стала публікація в збірнику, редагованому цією комісією. Крім
психологічних та соціологічних
інтересів, К. реалізував широке
коло традиційних музикознавчих завдань, очоливши відділ
музикознавства. Він став ініціатором підготовки Української
музичної енциклопедії, за його
редакції вийшли окремі томи
Історії української музики. Під
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значив, що К. зробив спробу
пов’язати історію й вірування
східних та південно-східних
слов’ян (українців) з історією й
віруваннями індоєвропейських
народів (залучаючи матеріали
античні, іранські та індійські).
У своїй роботі над темою К. спирався на праці провідних чеських, словацьких, польських та
російських учених-славістів того
часу: І. Я. Гануша, П.‑Й. Шафарика, Г.‑С. Бандке, А. Нерушевича, М. Д. Чулкова, М. І. Попова,
І. Є. Срезневського, І. М. Снєгірьова, М. І. Косторського та ін.
Учений
доводив,
що
всі
слов’янські народи мали в дохристиянські часи розвинену
систему вищої міфології, що
єдиною верховною силою в них
було божество, яке уособлювало
сонце, світло, вогонь, лише мало
різні назви у різних племен: Сварог, Даждьбог, Радегаст, Свентовіт, Перун, Білобог, Триглав та ін.
Йому протиставлявся Чорнобог – носій зла, ворог світла й
життя. Дослідник підійшов до
концепції календарного міфу
(вмираючого і воскресаючого
бога) і пов’язав її з християнською ідеєю Єдиного Бога. Залишки стародавньої міфології,
на думку К., збереглися в календарних обрядах і піснях, фольклорних символах, віруваннях.
Народні свята та обряди давніх
слов’ян весняно-літнього циклу
мали чотири прагматичних значення: релігійне, аграрне, шлюбне та поминальне. У праці подано детальні описи язичницьких
ідолів, їхніх храмів, волхвування, треб та ідолослужінь. Широко використано українські, російські, білоруські, чеські, польські, словацькі та прибалтійські
слов’янські джерела, як літературні, так і фольклорні. Дохристиянських релігійних уявлень та
стародавньої міфології стосується розвідка «Несколько слов о
славяно-русской мифологии в
языческом периоде, преимущественно в связи с народною поэзиею» (1872). Вперше опубліко-
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торые вопросы мелодизма музыки.
Музыкальное искусство и формирование нового человека. Киев, 1982.
С. 159–172; Восприятие мелодии.
Мелодические параметры процесса восприятия музыки. Киев, 1985
192 с.; О теории музыкального восприятия. Музыкальное восприятие
как предмет комплексного исследования. Киев, 1986. С. 7–17; Восприятие
мелодии. Мелодические параметры
процесса восприятия музыки. Автореф. дисс. доктора искусствоведения. Киев, 1987. 32 с.; Эстетические
аспекты восприятия музыки. Проблемы музыкальной культуры. Киев,
1989. Вып. 2. С. 143–156 та ін.
Літ.: О. Г. Костюк [Некролог].
НТЕ. Київ, 2000. № 5–6; Юдкін-Ріпун І. Олександр Григорович Костюк – видатний український вчений.
НТЕ. Київ, 2001. № 5–6; Юдкін-Ріпун І. Вчений і організатор науки
[Пам’яті акад. НАНУ О. Г. Костюка].
Мистецькі обрії. 2000. Київ., 2002.
Вип. 3; Кушнірук О. О. Г. Костюк.
ЕСУ. http://esu.com.ua/search_articles.
php?id=6145.
Ігор Юдкін-Ріпун,
Лариса Вахнінa

мішаних хорів, що увійшли до
збірки «Народні пісні підкарпатських русинів», підготовленої К. ,
Д. Задором і П. Милославським.
Праця і сьогодні не втратила
своєї наукової цінності, в 1992
з’явилося її факсимільне видання. У повоєнні роки К. записує
українські народні пісні у селах
Східної Словаччини. Він був ініціатором планомірного видання
народних пісень Пряшівщини.
Ряд текстів, записаних К., публікувалися у збірниках «Українські народні пісні» (Київ, 1955),
«Збірник пісень для 1–6 класів
загальноосвітньої школи з українською мовою навчання» (Братислава, 1955), «Закарпатські народні пісні» (Ужгород, 1959), «Закарпатські народні пісні» (Київ,
1962), «Репертуарний збірник»
(Пряшів, 1963, № 2) та ін. Народні
пісні, записані К. на Закарпатті та
Пряшівщині, використовувалися
ним у практичній музично-освітній роботі. Вони були основою
репертуару всіх хорів, якими він
керував. К. – автор низки музичних творів, таких як кантата для
мішаного хору «Токаїк» на слова
поета Шацинського, «Зберігайте
мир» на слова І. Галайди. Чимало
сил та знань віддавав К. педагогічній роботі. Був автором навчальних програм і методичних
посібників з музичного виховання для українських загальноосвітніх шкіл. На підставі багатого
фактичного матеріалу про діяльність хорів у 1918–1938 написав
наукову працю «Хорова культура
Закарпаття і Пряшівщини», яка
стала його дисертацією (1966).
Пізніше він завершив ґрунтовну
монографію «Закарпатоукраїнський музичний ренесанс», в якій
всебічно висвітлюється музичне
життя Закарпаття у міжвоєнний
період (1918–1938). Обидві важливі наукові праці К. були заборонені до друку. На жаль, вони
й сьогодні невідомі широкому
читачеві. У рукописах знаходяться й інші музичні та фольклорні
матеріали К.

FE

керівництвом К. підготовлено
ряд дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Як заступник
директора ІМФЕ НАНУ, а згодом директор сприяв розвитку
славістичних досліджень в галузі фольклористики та мистец
твознавства, брав участь в роботі міжнародних з’їздів славістів
(Київ, 1983, Софія, 1988, Братислава, 1993, Краків, 1998). Завдяки його науково-організаційній
діяльності було налагоджено
міжнародне наукове співробітництво ІМФЕ НАНУ з США, Канадою, Австрією, Болгарією,Білоруссю, Польщею, Угорщиною,
реалізовано цілий ряд спільних
міжнародних наукових проектів. К. входив до складу Національної комісії України у справах ЮНЕСКОпри МЗС України
(1993). Не
одноразово виступав
ініціатором проведення наукових конференцій, симпозіумів,
нарад, зокрема (разом з О. К. Федоруком, тоді заступником директора), конференції з питань
українського бароко (Олесько,
Львівської обл., 1989), результатом якої стало перше комплексне дослідження цього феномену; міжнародного симпозіуму
ЮНЕСКО «Фольклор та сучасний світ» (Київ, 1990), Міжнародної наради експертів з питань
реалізації програми ЮНЕСКО
по вивченню слов’янських культур (Ужгород, 1992), Міжнародної конференції «Усна епіка: етнічні традиції та виконавство»
(Київ, 1997).
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КОСТЮК (КОСТЬО)
Юрій Юрійович
(03.03.1912, с. Сирма, нині Дротинці Виноградівського р-ну Закарпатської обл. – 12.07.98, Пряшів, Словаччина) – український
етномузикознавець,
диригент,
хормейстер, педагог, фольклорист. Навчався в Мукачівській
учительській семінарії (1927–
1931), Празькій консерваторії.
З 1939 – професор музики і співів
учительської семінарії в Севлюші,
а з 1941 – в Мукачеві. 1948 переїжджає до Пряшева, де займається
педагогічною діяльністю. У 1953
К. заснував перший професійний
Український ансамбль пісні і танцю, а в 1956 – український народний ансамбль. З 1964 – старший
викладач, у 1966–1976 – доцент
Пряшівського педагогічного факультету Кошицького університету ім. П. Й. Шафарика. Кілька
років завідував тут кафедрою
музичного виховання. Першою
народною піснею, записаною К. у
1928 разом з мелодією, була «Ой
винко, винко». Пізніше записує
та обробляє пісні для дитячих і

Праці: Музыкально-эстетическая
культура слушателя. Киев, 1964.
20 с.; Сприймання музики та художня культура слухача. Київ, 1965.
123 с.; Культура музыкального восприятия. Художественное восприятие. Ленинград, 1971. С. 333–347;
О мелодической организации музыкального восприятия. Восприятие
музыки. Москва, 1980. С. 112–136;
Теория музыкального восприятия и
проблема социально-эстетической
действенности музыки. Музыкальная культура социалистического общества. Киев, 1982. С. 18–20; Теория
музыкального восприятия и неко-
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обычаях у славян при рождении
дитяти до его возмужалости»
(1879), «Об изучении древней
русской письменнос
ти» (1889–
1895), «Старовина і народність»
(1861) «Древности юридического
быта балтийских славян» (1874)
та ін. Досягнення у вивченні
фольклористики (народної словесності): був одним з теоретиків
та практичних реалізаторів принципів міфологічної фольклористичної школи, що відбивалось
і на змісті курсів та спецкурсів.
Обґрунтував необхідність застосування порівняльно-історичного методу до аналізу старовини,
народної словесності. Під поняттям народності «розумів вроджену властивість народу і результат
його історії, підсумок усього пережитого. Елементами вродженої
властивості за часів доісторичної
єдності є мова, релігія, поезія,
вдача й звичаї» (М. Дмитренко).
Народну словесність розглядав
як чинник самобутності, етнографічної специфіки, етнологічних особливостей з проекцією на
окремій слов’янській території.
Зміст дисциплін підтверджує вихід за межі вивчення української
народної словесності, звичаїв, обрядів, традицій на слов’янському
ґрунті.

відвідував лекції зі слов’янської
філології, вивчав слов’янські
мови. У 1831 переселився в Галичину. Працював домашнім учителем співів та музики в родинах
поміщиків в околицях м. Ясла і
м. Перемишль. З 1833 до 1837 жив
у Львові, працював викладачем
грецької та латинської мов у гімназії. У 1837 повернувся до Праги, де працював викладачем Карлового університету. Досконало
володів українською мовою. Під
час поїздок по селах Івано-Франківської і Львівської областей
К. зібрав велику кількість українських народних пісень, 200 з
них він переклав чеською мовою,
плануючи видати збірку. Частина цих пісень увійшла до «Русалки Дністрової» (1837), перші
випуски якої він допомагав упорядковувати. К. високо оцінював
українські народні пісні («Дума
чи думка», 1833), він зауважив
їх подібність з сербськими. Крім
пісень К. перекладав чеською
мовою й українські прислів’я
(збірка «Галицькі приповідки і
загадки, зібрані Г. Ількевичем»
1842). Дослідник написав розвідки про переклади «Краледворського рукопису» українською
мовою, перекладацьку діяльність
І. Вагилевича («Про «Краледворський рукопис», зокрема його
південнослов’янські переклади»,
1838). У чеській періодиці К. публікував спостереження про перебування в Україні, український
народ, його мову, народну творчість, минуле і сучасне. Був знайомий із І. Вагилевичем, Я. Головацьким, М. Шашкевичем.
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Праці: З історії та культури лемків. Наше слово. Варшава, 1978.
№ 35. С. 5.
Літ.: Любимов В. Ю. Ю. Костюк.
Пряшів, 1982. 120 с.; Мацинський І.
Коли в житті все пройма музика: до
75‑річчя Юрія Костюка. Народний
календар на 1987 рік. Пряшів, 1986.
С. 71–74; Мушинка М. Музика – його
стихія. Розмова з музичним педагогом Ю. Ю. Костюком. Нова думка.
Вуковар, 1984. № 40. С. 27–30; Мушинка М. Маестро Юрій Костюк:
«І в чужому середовищі можна служити рідному народу». Карпатський
край. Ужгород, 1992. № 31–32. С. 21–
22; Фекета І. Лицар вітцівської пісні.
Карпатський край. Ужгород, 1992.
№ 11. С. 5; Хланта І. Юрій Костюк.
Літературне Закарпаття у ХХ ст.
Ужгород, 1995. С. 316–317.
Оксана Ковальова

IM

КОТЛЯРЕВСЬКИЙ
Олександр Олександрович
(25.09.1837, Крюків – 11.10.1881,
м. Піза, Італія) – фольклорист,
етнолог, мовознавець, археолог.
Професор кафедри слов’янської
філології Київського університету, член-засновник Московського археологічного товариства,
член Товариства любителів російської словесності, Товариства
любителів
природознавства,
антропології та етнографії при
Московському університеті, член
Історичного товариства Нестора-літописця, член-кореспондент
Петербурзької АН (1875), ординарний професор Київського університету на кафедрі слов’янської
філології. Курси і спецкурси:
«Історико-філологічний
огляд
слов’ян
ських племен», «Історія
слов’янознавства», «Вступ до
слов’янських старожитностей»,
«Огляд слов’янських говірок»,
«Історія болгарської та сербської
літератур», «Історія польської літератури», «Огляд давньоруської
писемності», «Загальне слов’яно
знавство», «Історія та енциклопедія слов’янознавства». Основні
праці: «О погребальних обычаях
языческих славян» (1868, магістерська дисертація), «Книга о
древностях и истории поморских
славян в ХІІ веке» (1874), «Об

Літ.: Дмитренко М. Олександр
Котляревський: міф, фольклор і побут. Дмитренко М. К. Українська
фольклористика другої половини
ХІХ століття: школи, постаті,
проблеми. Київ, 2004. С. 84–98; Енциклопедія історичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. URL :
http:wiki.univ.kiev.ua.
Мирослава Вовк,
Микола Дмитренко

КОУБЕК (KOUBEK)
Ян Православ
(Jan Pravoslav)
(04.06.1805, м. Блатна – 28.12.1854,
м. Блатна, Чехія) – чеський славіст, етнограф, фольклорист,
поет, літературознавець, перекладач. Закінчив юридичний факультет Карлового університету
(1827–1830). Під час навчання

Праці: Jana Pravoslava koubka Sebrané spisy, veršem i prozou / K vydání
spořádal František Lad. Vorlíček. Praha,
Київ, 1857–1859; Sebrané spisy, veršem
i prozou / K vyd. spořadál František
Lad. Vorlíček. Praha, 1857–1859; Básníkova cesta do pekel. Praha, 1904.
Літ.: Ярема Я. Я. Українсько-чехословацькі літературні взаємини і
початок літературного відродження на Галицькій Україні (30–40‑і рр.
ХІХ ст.). Слов’янське літературо
знавство і фольклористика. 1965.
Вип. 1. С. 60–95; Кріль М. М., Мотор
ний А. В. Ян Православ Коубек про
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український фольклор. Фольклор у
духовному житті українського народу: Регіональні наукові читання.
Львів, 1991. С. 33; Старченко Т. В.
Коубек Ян Православ. УЛЕ : у 5 т.
Київ, 1995. Т. 3 : К–Н. С. 28–29;
Кріль М. Коубек Ян Православ. Чехи
в Галичині : Біографічний довідник.
Львів, 1998. С. 52–53.
Ірина Огієнко

ності кожного європейського читача чи виконавця. Наукові засади видання, порівняно з принципами попередніх відомих збірок
фольклору, значно удосконалено
і поглиблено. Збірка містить алфавітний покажчик і примітки,
у яких упорядник пояснив окремі діалектизми та малозрозумілі
слова. У примітках упорядник
також коментував особливості
записаного матеріалу та робив
посилання на ін. видання. Паспорти пісень, що їх зафіксував
сам К., досить точні. Увага до
виконавця, прагнення залишити його ім’я для історії засвідчує
прогресивні погляди К. на методику запису. Аналіз мови опублікованих у збірнику зразків дає
змогу твердити, що К. намагався
якомога точніше відтворити особливості подільських говірок.
У збірці подано 100 мелодій із зазначенням місця їх побутування,
а отже, запис здійснено зі співу,
що засвідчують і самі тексти,
розмір, римування та ритмічні
особливості яких збережено. Однак було здійснено обробку зафіксованих зразків. Про музичні
здібності упорядника «Пісень,
думок і шумок...» можна також
судити, беручи до уваги його відому обробку пісні «Гандзя цяця-молодичка» (текст і музика
Д. Бонковського). «Пісні, думки і
шумки...» продовжили своє життя у перевиданнях, яких по смерті упорядника було п’ять (останнє – 1899 р.).
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КОЦІПІНСЬКИЙ
(KOCIPIŃSKI)
Антін (Anton)
Гіацинтович
(1816, с. Андрихів Краківського
воєводства, Польща – 26.05.1866,
м. Київ) – український і польський композитор, фольклорист,
видавець, педагог. Здобув музичну освіту у Львові, був капельмейстром австрійської армії. Покинувши службу, 1846 переїхав
до Кам’янця-Подільського, де й
розпочав фольклористичну діяльність. Записуючи подільські
пісні, звертав увагу на музичні
особливості кожного зразка. Як
твердить Л. Баженов, К. залучав
до «вивчення побуту подільського села учнів місцевої духовної
семінарії А. Свидницького, С. Руданського, К. Шейковського»
(с. 246). К. брав активну участь у
громадсько-політичному житті.
1849–1855 жив і працював у Відні, водночас контролюючи свою
музично-торговельну справу у
Львові, Кишиневі та Кам’янціПодільському. Покинувши Відень, переїхав до Києва і, оселившись на Хрещатику, знову взявся до видавничої справи, писав
музику, обробляв музичні твори,
фіксував народні пісні. Організовував у себе вдома музичні
вечори, які охоче відві
ду
вали
викладачі недільних шкіл, студенти Київського університету,
творча молодь Києва; тут бували
К. Шейковський, О. Гулак-Артемовський та ін. Фольклорист
власним прикладом заохочував
до записування народної творчості, що в цей час стає ще й
засобом зближення з народом.
Саме через це зазнає переслідувань імперської поліції. «Пісні,

думки і шумки руського народа
на Подолi, Українi i в Малоросiї»
(Київ; Кам’янець-Подільський,
1862) увійшли в історію української фольклористики як одна
з перших збірок, у якій можна
простежити риси науковості.
Більшість пісень зафіксовано на
Поділлі, про що засвідчували досить докладні паспорти: «зъ підъ
Цілківець надъ Смотричомъ.
Голосъ співавъ М. Чачковскій.
Списавъ і переложивъ підъ музику А. Коціпіньскій»; «думка
зъ Подоля. Голосъ зъ рукописі
М. Вигорніцького. Переложивъ
підъ музику А. Коціпіньскій»;
Як підрахували музикознавці,
загальна кількість подільських
пісень у виданні – 23 та близько 40 мелодій, які К. записав
сам, інші – запозичив зі збірок
М. Маркевича, В. Залеського,
рукописних зібрань. К. записував і публікував варіанти пісень,
що засвідчує його прогресивні
методологічні засади, а також
зазначав паралелі з інших видань (В. Залеського, Ж. Паулі).
Опубліковані пісні, що належали до різних жанрів (соціально-побутові: козацькі, чумацькі,
бурлацькі;
родинно-побутові;
жартівливі), подано без чіткої
систематизації – за десятками та
сотнями (друком з’явилася тільки перша сотня). Такий поділ на
сотні зумовлений, з одного боку,
малообґрунтованою і малорозробленою жанровою системою,
з другого – зручним підрахунком
публікованих зразків. Пісні у виданні містять підзаголовки, за
якими фольклорист ділив їх на
три групи: пісні, думки та шумки. Така класифікація, прийнята
переважно у тогочасній польській та деякими дослідниками
і збирачами в українській фольклористиці,
характеризувала
уявлення про визначальні риси
українського музичного фольклору. Особливістю збірки стала
публікація зразків латиницею і
кирилицею, де на кожній розгортці розміщено текст в обох
графічних системах – для зруч-
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Праці: Пiснi, думки i шумки руського народа на Подолi, Українi i в
Малоросiї / [cписанi i переложенi
пiд музику А. Коцiпiнським]. Київ;
Кам’янець-Подільський, 1862. 148 с.
Літ.: Б. A. Коціпинський Антон.
УРЕС : у 3 т. Київ, 1967. Т. 2. С. 222;
Марахов Г. І. «Визнати людиною неблагонадійною...» (невідомі сторінки
з життя Антона Коціпинського). Вісник Академії наук Української РСР.
1969. № 6. С. 89–98; Кауфман Л. С.
Коципинский Антон. Музыкальная
энциклопедия. Москва, 1976. Т. 3.
С. 19; Житкевич А. Антін Коціпінський і пісні Поділля. Український
календар на 1978 рік. Варшава, 1978.
С. 178–180; Баженов Л. В. Поділля
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в працях дослідників і краєзнавців ХІХ–ХХ ст.: Історіографія. Бібліографія. Матеріали. Кам’янецьПодільський, 1993. С. 246; Іваницький А. І. Українська музична фольклористика (методологія і методика):
Навчальний посіб. Київ, 1997. С. 76;
Дудар О. О. Музичний фольклор
Хмельницького Поділля (етномузикологічний та етносоціологічний аспекти дослідження): дис. ... канд. мистецтвозн.: спец. 17.00.03. Київ, 2007.
С. 14, 15; Загайкевич М. Коціпінський
Антон Гіацинтович. Українська музична енциклопедія. Київ, 2008. Т. 2.
С. 578–579; Харчишин О. М. Коціпінський Антон Гіацинтович. Українська фольклористична енциклопедія.
Львів, 2018. С. 410.
Оксана Шалак

КРАВЦОВ
Микола Іванович
(24.06.1906, сл. Орєхово Серафимовицького р-ну Волгоградської
обл. – 09.09.1980, м. Москва,
СРСР). 1923 після навчання в
школі вступив до Московського
інституту слова, який закінчив
1925. 1929 закінчив історикоетнологічний факультет Московського університету. К. брав
участь у фольклорних експедиціях під керівництвом Ю. М. Соколова. Перші наукові студії
опублікував ще в студентські
роки. Працював редактором у
Державному видавництві художньої літератури (1929–1933). Одним з його наукових досягнень
стала книжка «Сербский эпос»
(1933), яка увійшла до історії
славістичної
фольклористики
та була неодноразово перевидана. У 1934–1939 перебував у
сталінських таборах за звинуваченням у антирадянській агітації
та пропаганді. Після звільнення
був на засланні, реабілітований
у 1964. У 1944 захистив кандидатську «Новелла как жанр»,
у 1947 докторську дисертацію
«Сербский эпос» (опубліковано 1985, «Сербскохорватский
эпос»). К. – дослідник фольклору
південних слов’ян, болгарських
прислів’їв та приказок, народних
балад у порівняльному аспекті.
З 1947 К. працював в Інституті слов’янознавства АН СРСР
на посаді старшого наукового
співробітника, де здійснив величезний внесок у розвиток славістики. З 1962 і до кінця життя
К. очолював кафедру російської
народної творчості Московського державного університету імені М. Ломоносова. Саме з
його іменем пов’язаний розвиток фольклористики в контексті
порівняльних досліджень. Становлення славістичної фольклористики в Україні, і зокрема в
ІМФЕ НАНУ пов’язане також з
ім’ям К., якого неодноразово запрошував до Києва тогочасний
директор ІМФЕ НАНУ академік
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Олександр Олександрович
(03.11.1845, м. Кишинів –
28.05.1907, м. Одеса) – український і російський філолог-славіст, історик. Син бессарабського
священика. Навчався в гімназії
при Рішельєвському ліцеї (Одеса), закінчив (1867) історико-філологічний факультет Московського університету. 1867–69 –
учитель гімназії у Володимирі
та Одесі. У 1869 відряджений за
кордон для вивчення організації
середніх шкіл у Німеччині й Австрії. В 1871 отримав посаду викладача слов’янської філології,
з 1873 – доцент Новоросійського університету. Неодноразово
відвідував з науковою метою
слов’янські країни, в 1874–
76 надсилав із-за кордону звіти,
що друкувалися в «Записках Новороссийского университета».
З 1877 – ординарний професор
Новоросійського університету
по слов’янознавству, найближчий помічник В. Григоровича.
Один з організаторів (1889), а в
1896–1900 – голова Історикофілологічного товариства при
Новоросійському університеті.
Був членом Одеського товариства історії та старожитностей
(з 1883), Московського археологічного товариства (з 1890),
член Чеської Академії наук і
мистецтв (з 1899). Написав ряд
мовознавчих праць: «Славянское

наречие и сравнительное языкознание» (1872), «К вопросу о
взаимоотношениях славянских
наречий» (Т. 1–2, 1877–78). На
тему останнього дослідження
К. захистив докторську дисертацію в Київському університеті
Св. Володимира (1877). Наукове
значення мають роботи К. з історії слов’ян і слов’янознавства,
в яких він, зокрема, вводить до
наукового обігу нові археологічні матеріали. Звертався до проблем правітчизни слов’ян («між
Карпатами і Дунаєм»), історії
Чехії від прадавнього періоду до
введення християнства у Великоморавській державі. Видав «Карту расселения славян в ІХ ст. в
эпоху деятельности Св. Кирилла
и Мефодия» (1885), «Начальные
годы русского славяноведения»
(отримав Макаріївську премію
за 1890), «Историки литературы славян» (1880), «Итоги славянской и русской филологии»
(1882), «В. И. Григорович в истории славяноведения» (1893),
створив біографічні праці про
О. Бодянського, П. Лавровського, Ф. Миклошича, Я. Головацького та ін. слов’янських вчених,
а також «Археологические материалы для этнографии болгар».
Рецензія К. на «Очерк литературной истории малорусского наречия в ХVІІ ст.» П. Житецького
відзначена Золотою медаллю Петербурзької Академії наук.

Праці: Записка о путешествии по
славянским землям доцента А. Кочубинского. Записки Новороссийского
университета. 1874. Т. 13. С. 131;
Бодянский и его дневник. Исторический вестник. 1887. Т. 30. № 12;
О. М. Бодянский (1808–1876). Славянское обозрение. 1892. Ч. І. Т. ІІІ;
Виктор Иванович Григорович (1815–
1876) в истории славяноведения. Записки Новороссийского университета. 1893. Т. 50.
Літ.: Шатух М. Г. Життя і діяльність проф. О. О. Кочубинського.
Тези доповідей наукової конференції
філологічного факультету Одеського університету. Одеса, 1965; Горбань І. Фольклор і фольклористика
болгар в Україні. Львів, 2004. С. 50.
Тетяна Руда
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сква, 1973; Славянский фольклор:
Учебное пособие. Москва, 1976;
Историческая поэтика фольклора.
Літ.: Амроян И. Воспоминания о
Н. И. Кравцове. Российская славистическая фольклористика : Пути
развития и исследовательской перспективы. Материалы международной научной конференции со дня
рождения профессора Н. Кравцова.
Москва, 2007; Морозов Г. Н. Малоизвестные факты из жизни Н. И. Кравцова. Материалы международной
научной конференции со дня рождения профессора Н. Кравцова. Москва,
2007; Гуць М. Тарас Шевченко в науковому світлі Миколи Кравцова.
Слов’янські обрії. Київ, 2012. Вип. 4;
Гуць М. В. Кравцов Микола Іванович. Енциклопедія сучасної України,
2014. Т. 15, С. 123–124.; Г. Б. Кравцова. Микола Іванович Кравцов. Українська фольклористична енциклопедія.. Керівник проекту, науковий
редактор, упорядник – Василь Сокіл.
Львів, 2018. С. 413–414.
Лариса Вахніна

К. автор низки статей з етнографії – «Свадебный обряд у Лаборских Русинов», «Русини Лаборські в Угорщині», «Дело русского
мужика зимой», «Свадебные обряды у Шаришских Словаков»,
«Этнографические мелочи из
быта Угорских Словаков», «О современном положении русских
в Угрии», «Народныи песни из
околицы Мистичевской в Угріи»,
«Народная этно
ґрафія» та ін.
Стаття про весільні обряди написана російською мовою, репліки старостів і сватів подано
лабірською говіркою. До опису додано 16 весільних пісень.
Інсценізацію весільних обрядів
«Весілля на Лабірщині» (з мелодіями весільних пісень Ю. Костюка), записаних К. у 1860‑х,
подала О. Рудловчак у репертуарному збірнику, присвяченому 150‑річчю з дня народження
К. Він – регулярний дописувач
українських, російських, угорських газет і журналів, зокрема
«Слово», «Зоря Галицька», «Галичанин» та ін. Йому належать оповідання про русинів з південної
частини Карпат, повісті «Князь
Лаборець» (1863), дослідження
з історії русинських монастирів
(«Короткий опис монастиря Марія-Повчанського чину св. Василия Великого в Угрії», 1863),
історії українців-русинів («Дати
до історії Угорських Русинів»,
1863), біографічні нариси («Грамота князя Коріантовича», 1874),
географічні дослідження («Північно-Східна Угорщина: топографічно-географічний опис»,
1866) та ін. К. опублікував кілька
пам’яток з історії Закарпаття, зокрема уривок із Мукачівського
літопису 15 ст. (1874). К. – учень і
послідовник О. Духновича, прихильник ідеї слов’янської єдності. Він підтримував стосунки і
співпрацював із М. Драгомановим, І. Срезневським, Я. Головацьким, І. Франком та ін.
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М. Т. Рильський. К. дав згоду на
громадських засадах очолити
1959 групу славістики, яка виникла при відділі фольклористики,
у 1969 – відділ слов’янської фольклористики, керівником якого
була В. Юзвенко. Його учнями
стали українські славісти В. Юзвенко, Н. Шумада, В. Скрипка,
М. Гуць, В. Смирнов, В. Лірниченко та ін. Більшість наукових
праць К. присвячені актуальним проб
лемам славістичної
фольклористики
(«Проблемы
славянского фольклора», 1972).
За редакцією та участю вченого
виходило періодичне видання
«Фольклор как искусство слова».
(1966, 1969, 1975, 1980, 1981), де
публікували свої праці й українські фольк
лористи. Його лекції
слухали студенти багатьох університетів слов’янських країн,
цьому сприяла широка ерудиція, і вільне володіння багатьма
іноземними мовами. К. – автор
підручника «Слов’янський фольклор», який до сьогодні залишається одним з найкращих у
слов’янському світі. Фольклористичну діяльність К. та його
доробок було високо оцінено в
багатьох країнах, зокрема відзначено нагородою Болгарії, орденом Кирила і Мефодія I ступеня.
К. був членом радянського комітету славістів, брав участь у міжнародних з’їздах славістів у Москві, Софії та Празі. До 100‑річчя
від дня народження К. на кафедрі
російської народної творчості,
яку він заснував, у Московському державному університеті було
проведено міжнародну наукову
конференцію, в якій взяли участь
українські науковці (Л. Вахніна).
Матеріали конференції видано
окремим томом, до якого увійшли спогади про вченого його
учнів та послідовників з України
(В. Юзвенко, Н. Шумада, М. Гуць,
Л. Вахніна).
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Анатолій Федорович
(Псевдоніми і криптоніми – А. К.,
А. Кр., Іван Нодь, Лаборчан
та ін.). (12.02.1835, с. Вишні Чабини, нині Словаччина – 11.02.1894,
м. Мукачево) – письменник, історик, журналіст, етнограф,
фольклорист, громадський діяч.
Навчався у монастирських школах, в Ужгородській духовній
семінарії. З 1968 працював учителем, а з 1969 і до кінця життя – ігуменом Мукачівського
Свято-Миколаївського монастиря. Автор понад 400 наукових,
публіцистичних і літературних
праць. Зібрані ним фольклорні
матеріали опубліковані у збірниках «Народні пісні Галицької й
Угорської Русі» (4 т., 1878) Я. Головацького, «Малоруські народні
пісні», «Малоруські народні перекази» М. Драгоманова, у журналі «Життя і слово» І. Франком.
Зокрема до збірника Я. Головацького увійшло близько 30 русинських народних пісень різних
жанрів, це балади, ліричні, жартівливі, рекрутські, військові
пісні («Пісні народніи округа
Лаборскаго собраны года 1866»).

Праці: Сербский эпос. Москва ;
Ленинград, 1933, 1960; Проблемы
славянского фольклора. Москва,
1972; Проблемы сравнительного изучения славянских литератур. Мо-
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Праці: Кралицький А. Угроруські
народні пісні. Львів, 1871; Свадебный обряд у Лаборских Русинов.
Науковый Сборник Галицко-Рус-
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та ін. Він є укладачем збірки «Малоруські пісні. Весілля», що містить 29 пісень, записаних ним на
Стрийщині, опис українських весільних звичаїв, а також колядки
й обжинкові пісні, записані у Галичині. Рукопис збірки було конфісковано. К. належать поетичні
обробки народних творів – пісень та балад. Так, ритм його багатьох віршів близький до українських коломийок. К. цікавився
історією України. Він автор філософсько-ліричного циклу «Драма всесвіту» (1844–1845), циклу
віршів про розбійника Яношика
(1844–1848), поеми «Син степу» (1846–1847), балад «Зрада»,
«Хрест і шапка», «Вбитий» та ін.
Більшість його поетичних творів не збереглася. Поезію К. перекладали українською мовою
М. Рильський, А. Малишко та ін.

1889), де був учнем П. Житецького. Закінчив 1892 Лазаревський
інститут східних мов (Москва),
1896 – Московський університет.
1896–1898 перебував у науковому відрядженні в Сирії та Лівані.
1898–1918 працював у Лазаревському інституті східних мов
(з 1900 – професор), очолював з
1901 кафедру арабської словесності, викладав історію мусульман Сходу, арабську, семітські
мови, водночас працював в Московському університеті на кафед
рі російської мови. Був секретарем Східної комісії Московського археологічного товариства та
редактором його збірника «Древности восточные». З 1918 жив у
Києві. Один з організаторів НАН
України, 1918–1928 – її неодмінний учений секретар, очолював
Історично-діловий відділ до 1929.
У 1921–1929 – директор Інституту української наукової мови
(з 1930 Інститут мовознавства)
АН України. Одночасно (від
1918, з перервами) був професором Київського університету,
деякий час завідувачем кафедри
україністики, брав участь у створенні ВУНАСу. К. – один з найвизначніших європейських учених.
Інтерес до фольклору та науки
про нього з’явився в К. ще в 90‑х
XIX ст. Його особливо вабила
пісенність. У листі до І. Франка
від 03.10.1891 він писав: «Звуки
української пісні доводять мене
аж до сльози» (Кримський А. Вибрані твори. Київ, 1968. С. 573).
Вже тоді К. почав збирати записи на Звенигород
щині. Стимулюючим моментом для К. стали
журнали «ЭО» (виходить у Москві з 1889) та «Житє і слово»
(1894–1897, видане І. Франком у
Львові). У роботі в 1890-х К. особливу увагу звертав на питання
класифікації та систематизації
фольклору, на науковий апарат,
на відображення живих рис мови
в публіцистиці фольклору тощо.
Наприклад, у рецензії на збірник
В. М. Ястребова К. віддає перевагу системі класифікації народної прози, що її розробив Дра-
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ской Матицы. Львов, 1865. Вып. ІІІ.
С. 137–160; «Кому мила єсть отчина...» : оповiдання / упоряд. текст.,
вступ. ст., прим. В. Падяка. Ужгород, 1998. 110 с.; Хрестоматія закарпатської української літератури
ХІХ ст. / уклад. та авт. біографічних
нарисів О. Рудловчак. Пряшів, 1990.
Ч. 1. 256 с.
Літ.: Пагиря В. Письменник – ігумен монастиря (А. Кралицький).
Мукачево і мукачевці: науково-популярні нариси. Ужгород, 1994. С. 65–
66; Кралицький Анатоль. Енциклопедія українознавства. Репринтне
відтворення видання 1955–1984 років. Перевидання в Україні / голов.
ред. В. Кубійович. Київ, 1996. Т. 3.
С. 1162; Падяк В. Анатолій Федорович Кралицький : 110‑річчя від дня
смерті прозаїка, етнографа, фольк
лориста, журналіста (1834(1835?)–
1894). Календар краєзнавчих пам’ят
них дат на 2004 рік: рекомендаційний біобібліографічний посібник.
Ужгород, 2003. С. 60–63; Holenda J.
Anatolij Kralyckyj : rozvidka i vybrani
tvory. Prjasiv, 225 р.
Ірина Огієнко
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КРАЛЬ (KRÁL’)
Янко (Janko)
(24.04.1822, м. Ліптовський Мікулаш – 23.05.1876, м. Злате Моравце, нині Словаччина) – словацький поет, діяч національно-визвольного руху. Навчався
в ліцеях м. Левоча, м. Кежмарок,
у євангелістській семінарії у Братиславі (з 1842), на юридичному
факультеті університету в Пресбурзі. Працював адвокатом у
Пешті (з 1845). Приятелював із
Л. Штуром. Учасник політичних
подій 1848 в Будапешті, за організацію селянського бунту був
ув’язнений (1848–1849). Після
1849 значну частину життя провів у Карпатах, бував у Бессарабії.
Збирач українського фольклору,
зокрема обрядових пісень. Відомо, що в архіві зберігався його
рукопис під назвою «Приповідки
мелодій з Вологодської губернії»
з описом весільного обряду і численними взірцями українських
народних пісень. К. належить
«Нарис демонології малоросіян», до якого увійшли народні
уявлення про відьом, вовкулаків, чортів, лісовиків, домовиків

Праці: Твори : вірші. Словацька
поезія. Антологія. Київ, 1964; Вірші.
Словацька ліра. Київ, 1983; Стихи.
Европейская поэзия XIX века. Москва, 1977. С. 737–738; Poézia / Štúdiu
nap. M. Rúfus. Bratislava, 1972. 472 р.;
Súborné dielo. Bratislava, 1959. 742 р.
Літ.: Бртань Р., Бртань Р. Штуровці й українська народна пісня.
Слов’янське літературознавство і
фольклористика. Київ, 1967. Вип. 3.
С. 90–99; Нудьга Г. Українська дума і
пісня в світі. Львів, 1997. Кн. 1. 427 с.;
Сиваченко Г. М. Краль Янко. УЛЕ :
у 5 т. Київ, 1995. Т. 3 : К–Н. С. 46;
Pišút М. Janko Kráľ : Život a básnické
dielo. Bratislava, 1957. 207 р.; Brtáň R.
Život básnika J. Král’a. Martin, 1972.
Ірина Огієнко

КРИМСЬКИЙ
Агатангел Юхимович
(Євтимович)
(15.01.1871, м. Володимир-Волинський, нині Волинської обл. –
25.01.1942, м. Кустанай) – український сходознавець, історик,
мовознавець, літературознавець,
фольклорист, етнограф, письменник, перекладач, академік
НАН України з 1918, заслужений
діяч науки України з 1840. Навчався 1881–1884 в Острозькій
(на Волині) та 1884–1885 у Другій київській гімназіях, потім у
Колегії Павла Ґалаґана (закінчив
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заперечив класифікацію пісень
М. Драгомановим (Драгоманов
поділяв усі пісні на реальні і «нереальні». Питання систематизації й класифікації фольклорноетнографічних матеріалів були
для К. вже в 90-х XIX ст. одним
із назрілих не тільки теоретично,
а й практично. К. видав велику
фольклорну збірку «Звенигородщина з погляду етнографічного
та діалектологічного. Частина І.
Побутово-фольклорні тексти»
(Київ, 1928, 434 с.). У цій книзі є
ще одна титульна сторінка: «Академік Агатангел Кримський. Звенигородщина, Шевченкова батьківщина, з погляду етнографічного та діалектологічного, з географічною мапою і малюнками.
Ч. І, вип. 1. Побутово-фольклорні
тексти. Київ, 1930». Фольклорні
матеріали архіву К. (приблизно
100 друкованих арк.) показують,
що в названій книзі йому вдалося лише почасти здійснити свій
задум. Помітною ознакою фольклористичного методу К. є залежність його від виду досліджуваного фольклорного матеріалу.
Народну пісенність К. розглядав
на основі соціально-історичних
критеріїв, для прозових жанрів
користувався переважно теорією
й методикою школи міграціоністів. К. поділяв тезу міграціоністів
про міжнародний характер значної кількості творів фольклору
всіх народів та країн і як орієнталіст пов’язував походження багатьох міжнародних сюжетів з буддійсько-індійськими джерелами.
На думку К., потребує пильного
вивчення народний український
гумор – анекдоти, фабльо, побутові жарти. К. висував як одну
з тем для дослідження «Риси і
засоби українського гумору»,
враховуючи той момент, що
«український гумор ввійшов
у прислів’я». Гумор К. розумів
широко, включаючи сюди сатиричне, скептичне й глузливе відтворення дійсності. У «Вступних
читаннях до історії арабських
приповістей, оповідань і казок»,
що в перекладі російською мо-

вою стали вступом до книги «Исследование о 1001 ночи, ее составе, возникновении и развитии»
I. Еструпа (Труды по востоковедению, издаваемые Лазаревским
институтом восточных языков.
Москва, 1904, вып. VIII). К. не
тільки розглянув праці європейських учених про цю збірку та
переклав її різними мовами, а й
дав естетичну оцінку цієїславнозвісної книжки казок. Саме
взаємообмін, а не поодинокий
вплив був у полі зору дослідника,
коли він вивчав мандрівні збірки
та твори. Передмова до перекладу праці відомого англійського
фольклориста В. А. Клоустона
«Народні казки та вигадки, їх
мандрівки та переміни (переклад
зроблений разом з І. Франком
і виданий у Львові 1896) закінчувалася такими словами Клоустона: «...порівнюючий дослід
над народними казками збагачує
наш розум, а коли працювати
пильно – розширює наші симпатії, дає нам пізнати (може краще, ніж що інше) загальне братерство цілого людського роду»
(Клоустон В. А. Народні казки
та вигадки, їх мандрівки та переміни. Львів, 1896. С. 5). Як глибокий знавець мусульманського
сходу К. здійснив значний внесок у світову фольклористику.
Зокрема, у праці про «1001 ніч»
К. здійснив реконструкцію процесу її створення, починаючи з
ІХ–Х ст. від найстаршого ядра
«1001 ночі», так званої «Тисячі
казок», і далі – багдадських та
каїрських нашарувань. К. свою
чітку думку висловив і про історію збірки «1001 день», що її
створив Петі де ля Кроа на основі арабських, перських і турецьких джерел і видань у Парижі
1710–1712. У XIX ст. збірку доповнено східними казковими елементами, зокрема казками, що
їх переклав ще у XVIII ст. з арабської мови Кардон. Характерною
рисою дослідження К. є блискуче
знання бібліографії (історіографії) дослідженого питання, що
засвідчують такі приклади, як
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гоманов у збірці «Малорусские
народные предания и рассказы»
(Киев, 1876), над системою П. Чубинського, вживаною в «Трудах»
(ЭО, 1896, № 2–3, с. 281). Рецензію К. було опубліковано перед
тим у журналі «Житє і слово»
(1895, т. IV. кн. 5. С. 303–306).
У розлогих оглядах М. ДовнараЗапольського та книзі народної
прози у зібранні Б. Д. Грінченка
К. робить акцент на наукових покажчиках, а також замислюється
над впливами на фольклор школи літературного письменства. К.
писав, що «українські етнографи,
захопившись думами і піснями,
закинули прозову словесність»
(ЭО, 1898, № 1, с. 175); видано
українських казок (на противагу думам і пісням) надзвичайно
мало: збірники Куліша, Чубинського, Рудченка, Драгоманова,
Манжури, Ястребова та ін. зовсім не вичерпують українського
казкового багатства і подають
лише вкрай незначну його частину» (Там само, с. 174). Об’єктом
фольклористичних пошуків і
теоретичних міркувань К. була
лема класифікації
згадана проб
народних пісень. Уперше над
нею він замислювався в рецензії
на збірник М. Довнара-Запольського «Белорусское Полесье».
Поділ усіх пісень на обрядові та
ліричні рішуче не задовольняв.
К. відхиляв і поділ ліричних пісень, що його здійснив М. Довнар-Запольський, висловлюючи свої міркування про основи
класифікації. К. критикував Довнара-Запольського за «кричущу нелогічність» поділу пісень
на «весінні, літні й жіночі, ліричні». К. поділяв ліричні пісні
на три види: 1) релігійно- (або
культово)-філософсько-етичні,
2) побутово-житейські і 3) скептичні (тобто жартівливі, сатиричні, нісенітниці тощо). Підвалиною для розподілу пісень на
категорії повинен бути єдиний
логічний принцип. К. свій реферат про класифікацію пісень передрукував 1928 у збірнику «Розвідки, статті та замітки». Він тут
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згадуваний уже вступ до «Исследования о 1001 ночи» І. Еструпа, як «Міжнародна казка про
щасливого самозванця-угадька»
(1900), «Семь спящих отроков
эфесских» (1914) та ін.

ма дослідниця угорських балад,
прозового фольклору – легенд,
голосінь. К. вивчала угорську,
слов’янську та ін. фольклорні
традиції про угорського короля
Матяша Корвіна, їй належить
понад 50 публікацій з даної тематики. К. була упорядницею збірки «Король Матяш у народній
традиції» (1990), приуроченої до
500‑річчя з дня смерті видатного
правителя, і найбільшої збірки
матяшівського фольклору під
назвою «Казки та перекази про
короля Матяша» (1999 та перевид.) До книги увійшов переважно прозовий фольклор, хоча тут
уміщено й окремі зразки угорських та південнослов’янських
балад і юнацьких пісень. 2007
К. видала ґрунтовну монографію
«Століття Матяшівської традиції», де описала її формування,
починаючи з ХVІ ст. і до нашого
часу. Окрім угорської, вона розглянула образ Матяша в уснопоетичній творчості сербів та
хорватів, словенців, карпатських
українців, чехів, словаків, проаналізувала його значення для
європейської культури (розділ
«Король Матяш в уснопоетичній творчості сусідніх народів»).
К. свідчить, що фольклор про
Матяша існував у кожного народу Карпатського регіону. З одного боку, він схожий, з іншого –
має відмінності як у жанрах, так
і в сюжетиці. В окремому розділі
К. описала основні риси короля Матяша як епічного героя,
виокремила основні тематичні
цикли у різних народів за такими рубриками: 1. Сакральний
герой; 2. Матяш непереможний;
3. Смерть короля. Чимало уваги
приділено міжфольклорним паралелям, міжнародним темам та
сюжетам, взаємовпливам. Кілька статей К. присвятила образу
Лайоша Кошута в західноукраїнському фольклорі, де вказала
шляхи та причини народнопісенних запозичень, подала також
взірці слов’янського (польського,
словацького, хорватського та ін.)
фольклору про Кошута. Статті
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Праці: Розвідки, статті та замітки.
Київ, 1928. 480 с.; Звенигородщина,
Шевченкова батьківщина, з погляду
етнографічного та діалектологічного з географічною мапою. Київ,
1930. Ч. 1. Вип. 4. 34 с.; Етнографічна
Україна в російських ілюстрованих
часописах протягом одного року.
Зоря. Ленінград, 1891. № 8, 12, 14,
19, 22; Народна пісня про Шевченка. Правда. Львів, 1891. Т. 1. Вип. 3.
С. 190; Про лубочну українську літературу. Зоря. 1893. № 18. С. 540–541,
С. 361–362; Передмова до українського перекладу [книга В. А. Клоустона «Народні казки та вигадки,
їх мандрівки та переміни»]. Клоустон В. А. Народні казки та вигадки,
їх мандрівки та переміни. З англ.
мови переложив А. Кримський. Львів,
1896. С. 3–5; Записка про обрання
професора М. Ф. Сумцова на кафед
ру української народної словесності
в Українській Академії наук 16 січня
1919 р. Записки історико-філологічного відділу ВУАН. 1923. Кн. 2–3. Частина офіційна. С. 40–41; «Волосова
борода»: З учено-кабінетної міфології XIX віку. Київ, 1927. С. 74–91; Народні легенди про Шевченка і пісні
про Шевченка». Там само. С. 19–26;
До історії мандрівних оповідей про
мудрих суддів: (З приводу однієї
української літературної обробки.
Там само. С. 27–29; Легенда про семеро сплячих юнаків ефеських. Там
само. С. 73–138; Про «Билини». Там
само. С. 152–162; Як треба класифікувати народні пісні. Там само. С.
162–166; Етнографічні й інші українські видання московських лубочників рр. 1888–1893. Кримський А.
Розвідки, статті та замітки. Київ,
1928. С. 167–181; До етнографії Полісся [Рец.: Белорусское Полесье.
Сборник этнографических материалов, собранных М. Довнаром-Запольским. Вып. 1. Песни пинчуков.
С приложением карты северной
части уезда и статьи о говоре. Киев,
1895 (из «Университетские известия»). С. XXVIII+203. Там само.
С. 231–265; До етнографії Чернігівщини (Рец.: Б. Д. Грінченко. «Этнографические материалы, собранные
в Черниговской и соседних с ней
губерниях. Рассказы, сказки, предания, пословицы, загадки и прочее». Два вып.: I, 1896 (ст. IV +308); II

(ст. II+390). Там само. С. 266–281; Корифей української музичної етнографії М. В. Лисенко. Там само. С. 282–
284; Неопубліковані фольк
лорні
матеріали з Шевченкового краю,
зібрані Агатангелом Кримським.
НТЕ. 1971. № 2. С. 63–65; До історії
вивчення російських та українських
голосінь: (3 архіву А. Ю. Кримського). Підготовка до друку, вступ, замітка і коментарі А. Л. Іоаніді. НТЕ.
1973. № 3. С. 67–73; Петрівчані пісні:
(За архівними матеріалами А. Кримського). Українська мова і література в школі. 1991. № 7. С. 91–94.
Літ.: Бібліографічний покажчик
писаннів академіка А. Є. Кримського. Київ, 1926; Попов П. М. Академік А. Ю. Кримський як дослідник
народної поетичної творчості. НТЕ.
1961. № 3. С. 72–82; Архів Агатангела Кримського / Зб. фондів Відділу
рукописів. Київ, 1962; Деркач Н. М.
[та ін.] А. Ю. Кримський. Бібліографічний покажчик (1889–1971). Київ,
1972; Веркалець М. М. Агатангел
Кримський і фольклор Сходу. НТЕ.
1972. № 3. С. 54–58; Дей О. І. Фольк
лористична спадщина Кримського.
Дей О. Сторінки з історії української
фольклористики. Київ, 1975. С. 200–
219; Борисенко В. Агатангел Кримський як фольклорист і етнограф.
НТЕ. 1991. № 3. С. 39–42; Сторінки
життєпису визнаного фольклориста
Агатангела Кримського. Публікація
і передмова М. Гуця. НТЕ. 1991. № 5.
С. 32–37.
Йосип Федас

КРІЗА
Ілдіко
(26.07.1939, м. Будапешт, Угорщина) – угорська фольклористка. У 1963 закінчила історико-філологічний факультет Будапештського університету, з 1964 працювала у видавництвах «Európa»
та «Móra Ferenc», з 1967 – у Групі
етнографічних досліджень АН
Угорщини (нині Інститут етнографічних досліджень УАН):
була аспіранткою, науковим
співробітником, провідним співробітником, очолювала відділ
фольклору. Кандидат філологічних наук (1973), доктор філологічних наук (2007). 2004 отримала Медаль європейського фольк
лору, 2007 – Премію Угорської
спадщини. Член міжнародних
наукових організацій. К. – відо-
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КРІЛЬ

К. про Матяша та Кошута перекладено українською мовою й
опубліковано в НТЕ.

довідник / уклад. : О. Дрбал, М. Кріль
та ін. Львів, 1998; Вацлав Дундер і
Україна. Проблеми слов’янознавства.
1989. Вип. 40. С. 104–110; Ян Православ Коубек про український фольклор. Фольклор у духовному житті
українського народу: Регіональні наукові читання. Львів, 1991. С. 33;
Франтішек Палацький і Україна.
Проблеми слов’янознавства. 1993.
Вип. 45. С. 57–159; Слов’янознавчі
дослідження Ігнатія Яна Гануша.
Проблеми слов’янознавства. 1995.
Вип. 47. С. 48–53; Україна в науковій
спадщині Йозефа Добровського. Вісник Львівського університету. Серія
історична, 1995. Вип. 30. С. 56–63;
Франтішек Ржегорж – речник чесько-української взаємності. Проблеми слов’янознавства. 2000. Вип. 51.
С. 228–229; Франц Міклошич і українці. Historizem v raziskovanju slovenskega jezika, literature in kulture. Оb
80-letnici Oddelka za slovanske jezike
in kniževnosti Filozof. f-te Univerze v
Ljubljani: Mednar. simpoz. Obdobja
18. Metode in zvrsti. Ljubljana, 9–11
Dec. 1999. Ljubljana, 2002. Р. 399–409.
Літ.: Історичний факультет Львівського національного університету
ім. Івана Франка (1940–2000). Ювілейна книга. Львів, 2000; Михайло
Кріль: Біобібліографічний покажчик / уклад. Л. Шаповал. Львів, 2006.
109 c.
Ірина Огієнко
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Праці: Угорський король Матяш в
усній народній творчості Закарпаття. НТЕ. 2005. № 2. С. 60–65; Угорська визвольна війна у фольклорі
українців-русинів. НТЕ. 2006. № 4.
С. 89–98; Ortutay Gy; Kriza I. A halálra
táncoltatott lány: Egy magyar népballadacsoport vizsgálata. Budapest, 1967.
202 р.; Enyedi J.; Kriza I. Madárlátta
kenyér (Hajdúhadház népköltészete).
Budapest, 1988. 219 р.; Rex Lustus, Rex
Clarus: Mátyás király a néphagyományban. Hunyadi-Mátyás Emlékkönyv Mátyás király halálának 500 évf. Budapest,
1990. P. 363–410; A Mátyás-hagyomány
évszázadai. Budapest, 2007. 242 р.; Zajednicke tendencije i samostalan razvoj
u folkloru podunavskih naroda. Ethno
grafija Hrvata u Mađarskoj. 1996. № 3.
Р. 22–36; Dömötör Á.; Kriza I. Hősök és
vértanúk: Mondák és visszaemlékezések a szabadságharcról. Budapest, 1998.
150 р.
Літ.: Kriza Ildikó életrajza. Magyar
Néprajzi Lexikon. Budapest, 1980. K. 3.
Р. 334; Мушкетик Л. Сучасна угорська етнологія: осередки, напрями
дослідження, персоналії. Київ, 2017.
С. 37–38.
Леся Мушкетик

легій наукових збірок «Проблеми слов’янознавства», «Питання
сорабістики» та ін. Автор понад
400 праць з історії українськослов’янських історичних і культурних зв’язків, зокрема про
українсько-слов’янські культурні зв’язки ХVIII–ХІХ ст., про історичне та культурне життя Чехії і Словаччини, історію славістики загалом, історію Галичини
та Львівського університету, ідеї
просвітництва у галицькому суспільстві, внесок славістів у вивчення культури, краєзнавства
тощо. Чимало розвідок К. присвячено діяльності чехів на українських землях, їх внеску до розвитку науки і культури Галичини,
українознавчим зацікавленням
чеських учених і письменників,
рецепції України в їх творчості
тощо. В окремих статтях йдеться
про певні постаті чеського національного Відродження, їх інтерес до духовного життя українського народу, місце української
мови і культури серед інших
слов’янських (дослідження про
Й. Добровського, Я. Коллара).
К. є одним з авторів біографічного довідника про чехів у Галичині
(Львів, 1998), в якому представлено інформацію про чеських
митців, діячів, життя і творчість
яких були пов’язані з Галичиною.
К. написав близько 40 біографічних довідок, серед них і про
збирачів та дослідників українського фольклору (зокрема,
Я. П. Коубека, В. Дундера, Ф. Палацького, Ф. Ржегоржа, Й. Їречека, Я. Махала, Ф. Яхіма та ін.).
К. є автором енциклопедичних
статей про славістів, які цікавилися фольклористикою, до довідкового видання з історії України
(2001). Кілька спеціальних праць
про славістів, підготовлених К.,
вміщено у довідкових виданнях
(2001 та ін.), а саме про І. Брика, В. Дундера, Я. П. Коубека,
І. Срезневського, В. Яґича та ін.
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КРІЛЬ
Михайло Михайлович
(11.07.1954, м. Добромиль Львівської обл.) – український історик, славіст. Навчався на історичному факультеті Львівського
університету ім. Івана Франка
(1974–1979). З 1979 і до сьогодні
працює у ЛНУ ім. Івана Франка: старшим лаборантом (1979),
асистентом (1980–1988), доцентом (1988–2004), професором
(2004–2007), з 2007 – завідувачем кафедри історії слов’янських
країн (до 1992 – кафедра історії
південних і західних слов’ян).
Навчався в аспірантурі (1980–
1984) і докторантурі (1996–1999).
Захистив кандидатську дисертацію «Українсько-чесько-словацькі громадські і культурні
зв’язки в 20–60‑х роках ХІХ ст.»
(1985), і докторську дисертацію
«Слов’янські народи Австрійської монархії: культурно-освітні
та наукові зв’язки з українцями.
1772–1867» (2000). Член редко144

Праці: Слов’янські народи Австрійської монархії: освітні та наукові взаємини. 1772–1867. Львів, 1999.
296 с.; Чехи в Галичині: Біографічний

КРЧЕК (KRČEK)
Франтішек
(Franciszek)
(08.10.1869, м. Львів – 11.03.1916,
м. Новгород, Російська імперія) –
лінгвіст, літературознавець, етнограф, перекладач, журналіст,
бібліограф. Навчався у Львівському, Карловому, Лейпцизькому, Берлінському університетах.
З 1896 працював помічником
учителя, з 1901 – вчителем. Викладач кафедри слов’янської
філології Львівського університету (з 1905), приват-доцент
(1908–1911). К. – член численних
товариств і організацій, наприклад, «Літературного товариства
ім. А. Міцкевича», заступник редактора журналу «Музей», секретар «Філологічного товариства»,
співзасновник (разом із А. Каліною) народознавчого товариства
«Lud» (1895), бібліотекар, член
редакційного комітету, прав-
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КУБА

mi dziewcząt jurgowskich na Spiżu».
Lud, 1910. TXVI. Р. 291–293.
Літ.: Топінка Є. Крчек Франтішек.
Чехи в Галичині : Біографічний довідник / уклад. О. Дрбал, М. Кріль та ін.
Львів, 1998. С. 54; Галенко І. Професор Францішек Крчек: життєпис та
науковий доробок (1869–1916). Проблеми слов’янознавства. Львів, 2002.
Вип. 52. С. 21–39; Tadeusz Pini. Frantiszek Krczek. Wspomnienie pośmiertne. Lwów, 1916. Odbitka z «Kurjera
Lwowskiego». Р. 9; Urbańczyk St. Krček
(Krczek) Franciszek. Polski Słownik
Biograficzny. T. 15/2. Zeszyt 65. Wrocław–Warszawa–Kraków, 1970. Р. 258.
Ірина Огієнко

КРУТЬ
Юрій Зіновійович
(30.09.1928, смт Торчин Луцького р‑ну Волинської обл.) – фольк
лорист, перекладач. Кандидат
філологічних наук, доцент. Заслужений працівник народної
освіти України. У 1948 закінчив
місцеву середню школу і вступив
до ЛНУ ім. Іванa Франка (відділ
славістики). На другому курсі
був репресований за політичні
погляди, поновився у виші і закінчив його у 1957. Кандидатську
дисертацію на тему «Трилогія
Володимира Мінача «Генерація»
і шляхи розвитку повоєнної словацької прози» захистив у 1967.
Працював викладачем мови і літератури на Івано-Франківщині,
Волині, пізніше – старшим викладачем Глухівського педагогічного інституту, науковим співробітником ІМФЕ НАНУ, доцентом
Кіровоградського педагогічного
інституту ім. В. Винниченка.
Автор численних публікацій, серед них найвизначніші – «Жниварські пісні» (вступна стаття
та впорядкування), «Хліборобська обрядова поезія слов’ян» –
масштабна праця, на яку було
надруковано схвальні відгуки в
українських, російських, чеських, словацьких, македонських
наукових періодичних виданнях,
«Величання і побажання в обрядовій поезії слов’ян». Автор наукових статей у виданнях «Розвиток і взаємовідношення жанрів
слов’янського фольклору» (Київ,

1973), «Erntepoezie der Slawen»
у щорічнику «Ethnologia slavica»
(Братислава, 1975, т. VII), «Інтернаціональне та національне в сучасному слов’янському фольклорі» (у співавторстві, Київ, 1977).
Пізніше з’являються ґрунтовні
праці «Збирання й оформлення народної творчості» (Кіровоград, 1986), «Деякі питання
культури мови й етикету спілкування» (Кіровоград, 1996). Автор
численних статей з питань літератури, фольклору, української
мови у періодичних виданнях.
Значне місце у творчому доробкові дослідника посідає перекладацька діяльність: з чеської мови
твори Б. Нємцової «Дика Бара»
(1970) та зі словацької А. Гімавки
«Семеро» (у збірці «Перемога»,
1975). З 1975 – доцент Кіровоградського педінституту (тепер
університет ім. В. Винниченка).
У 1999 йому присвоєно звання
заслужений працівник народної
освіти України, до того – відмінник народної освіти, нагороджений численними грамотами
за часів Радянського Союзу та
незалежної Української держави.
Від Всеукраїнського товариства
«Просвіта» одержав медаль «Будівничий України».
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ління товариства. Опублікував
понад 200 праць, присвячених
різним аспектам духовної і матеріальної культури слов’янських
народів – серед них дослідження
з польської, чеської, української,
словацької етнографії і фольк
лористики. К. вивчав мандрівні сюжети у фольклорі Європи,
арабських країн та Індії. З 90‑х
ХІХ ст. зацікавився питаннями
збирання й опрацювання етнографічних матеріалів у Галичині,
розробляв анкети для фіксації
народних звичаїв. Народознавчі зацікавлення К. представлені
статтями, рецензіями, закликами
до населення, збірками народних
оповідань та прислів’їв. К. систематизував і публікував етнографічні і фольклорні матеріали, які
знаходив у польських, чеських,
словацьких, сербських, українських, російських, німецьких,
французьких часописах. Багато
його нотаток про звичаї, забобони, народні розваги, ворожіння,
народну медицину, вірування,
легенди, колискові, дитячі скоромовки, надруковано в журналі
«Lud» (1899). К. проводив паралелі між подібними звичаями чи
явищами у різних народів. Ґрунтовна праця К. присвячена звичаю розмальовування яєць у Галичині та на Буковині. Він уклав і
видав збірку з п’ятнадцяти оповідань і переказів з історії Польщі,
України, про гетьмана Сагайдачного, міський та сільський побут
та ін. До його наукового доробку
ввійшли нариси про Я. Коллара,
П. Й. Шафарика, Й. Юнгмана.

Праці: Pisanki w Galicyi. I. Zestawienie materyału, zebranego w roku
1892 przez Fr‑ka Krčeka. Lwów, 1893;
Pisanki w Galicyi. II. Zestawienie materyału, zebranego w roku 1893 przez
Fr-ka Krčeka. Lwów, 1894; Pisanki w
Galicyi. III. Zestawienie materyału, zebranego w roku 1897 staraniem Towarzystwa Ludoznawczego. Lwów, 1898;
Sobótki w Galicyi. I. Zestawienie materiału, zebranego w roku 1897 staraniem
T‑wa Ludoznawczego. Lwów, 1898;
Zbiór powieści i gawęd. Lwów, 1908;
Nieznana kolęda. Okrychy himnologiczne. III. Pamiętnik literacki. Lwów,
1908. Р. 136–139; Uwagi nad «Pieśnia-

Праці: Жниварські пісні / упоряд.
та вст. ст. Ю. З. Крутя. Київ, 1971.
271 с.; Хліборобська обрядова поезія
слов’ян. Київ, 1973. 211 с.
Переклади: Нємцова Божена.
Дика Бара та інші твори / перекл.
з чеської Ю. Крутя. Київ : Дніпро,
1970. 207 с.; Чарівні мелодії свят: бібліографічний покажчик / Ю. Круть
(уклад.), С. Чачко, В. Кучерява (ред.).
Київ, 2007. 24 с.
Літ.: Карацуба М. Вшановуємо
ювіляра! (80 років Ю. З. Крутю).
Слов’янський світ. Київ, 2008. Вип. 6.
С. 226–228.
Мирослава Карацуба

КУБА (KUBA)
Людвік (Ludvik)
(16.04.1863, м. Подєбради, нині
Чехія – 30.11.1956, м. Прага, Чехія) – чеський музикознавець, художник, етнограф, фольклорист,
письменник, музикант. Навчався
в музичних та художніх школах,
145
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Чернігівщині, Полтавщині, Галичині, Закарпатті. Під час цих подорожей цікавився фольклором
робітників і ремісників. Особ
ливу увагу приділяв робітничим
хорам як за змістом пісень, так і
за художніми особливостями, зокрема багатоголоссям. У 1888 в
журналі «Časopis Muzea královstvi Českého» (вип. 3–4) надрукував статтю «Південноруський
робітничий хор». Спогади про
поїздки в Україну опубліковані
у збірці «Vĕčná družba» (Прага,
1955). К. написав більше десяти
статей, присвячених фольклору України і побуту українського народу. Також К. є автором
багатьох різних праць, у яких
розглядається фольклор усіх
слов’янських народів, розкриваються закономірності його розвитку, взаємозв’язки та спільні
корені. До його книги «Мандрівки за слов’янською піснею»
(1935) увійшло 500 записів пісень слов’янських народів (114
з яких українські), етнографічні
статті, подорожні нариси, розповіді про виконавців фольклорних творів та художні ескізи з
народного побуту, загалом шість
статей на українську тематику:
«Співучою Україною» (1887),
«В Британах» (1888), «Південноруський робітничий хор» (1888),
«Лірник» (1888), «З України в Росію», «На Галицькій Русі» (1922).
К. підтримував зв’язки з багатьма українськими композиторами, музикознавцями. Листувався
і товаришував з А. Степовичем,
М. Лисенком, П. Чайковським,
підтримував зв’язки з І. Франком, Ф. Колессою, К. Квіткою,
О. Кольбергом.

ny o sterém Srbsku. Praha, 1932; Cesty
za slovanskou písní. Praha, 1933–1935.
Sv. 1–2; Čteny o Bosnĕ i Herzegovinĕ.
Praha, 1937; Zaschlá paleta. Praha, 1958.
Літ.: Степович А. Слов’янський
етнограф Людвік Куба : до його
65‑ліття і 45‑ліття видання «Slovanstvo ve svych spevech». Етнографічний вісник. 1930. Кн. 9. С. 239–249;
Попов П. М. Куба Людвік – видатний
чеський фольклорист і етнограф.
НТЕ. 1957. № 1. С. 48–51; Маркл Я.
Людвік Куба на Україні. НТЕ. 1958.
№ 3. С. 64–72; Гайдай М., Сюта Б.
Куба Людвік. Художня культура західних і південних слов’ян (ХІХ – початок ХХ ст.). Енциклопедичний
словник. Київ, 2006. С. 58–59; Páta J.
Ludvik Kuba. Praha, 1926; Stanislav J.
Ludvik Kuba, zakladatel slovanskĕ hudebni folkloristiky. Praha, 1963; Kaleta P., Žůrek J. Ludvík Kuba: Čtení o Polabských Slovanech. Praha, 2012. 141 р.
Ірина Огієнко
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академіях мистецтв. Працював
у школі (1883–1885). Почесний
доктор Празького університету
(1936), почесний професор Академії музичних мистецтв у Празі.
Академік Чеської академії наук і
мистецтв. Народний художник
Чеської РСР (1945). Брав участь
у численних етнографічних і
фольклорних експедиціях, збирав народні чеські, моравські,
словенські, чорногорські, словацькі, болгарські, українські
та ін. пісні, зробив чимало етнографічних ескізів, малюнків і
картин, серед них на українську
тематику – пейзажі, портрети
кобзарів, народних митців та ін.
Видав 16 збірок «Slovanstvo ve
svých spěvech» (Praha, 1884–1929;
4000 пісень). В основу видання покладено ідею спільності
слов’янських народів не тільки в
мові й побуті, а й в усній поезії та
музичній творчості. А. Й. Степович назвав збірку енциклопедією
слов’янської народної пісенної
творчості. У 1‑й книзі 6‑го тому
К. опублікував 130 українських
народних пісень та 11 інструментальних мелодій під назвою «Písně maloruské». Пісні надруковано
з нотами українською та чеською (у перекладі Я. Богуслава)
мовами. У збірці подано твори,
записані самим К., а також узяті
зі збірок М. Лисенка, С. ГулакаАртемовського, О. Кольберга,
О. Рубця, А. Коципінського та ін.
К. зробив спробу систематизувати українські пісні – переважно у
збірках ліричних пісень, балад та
історичних пісень. Нотна частина видання підготовлена самим
К. Своєрідним доповненням до
«Слов’янства в його піснях» є
ще понад десять спеціальних самостійних збірок К. Деякі з них
опубліковані безпосередньо у
тих країнах, де він збирав пісні, наприклад: «Пісні і мелодії
з Боснії і Герцеговини» (Сарає
во, 1906–1908), «Нова збірка
мелодій до верхньолужицьких
пісень» (Будишин, 1887). У 1886
і 1887 К. побував в Україні. Подорожував з науковою метою по
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Праці: Людвік Куба про Україну :
збірник / упоряд. М. Мольнар. Київ,
1963. 226 с.; Na Černe Hoře; cesty podniknuté za účelem sbíraní národních písní, roku 1890 a 1891. Praha, 1892; Slovanstvo ve svýh zpĕvech. Pardubice (Podebrady); Praha, 1884–1929. Sv. 1–15;
Na Černé Hoře. Praha, 1892; O písni
slovanské. Praha, Hudební matice Umělecké besedy, 1922; Čteni o Lužici. Praha,
1925; Čteny o Dalmacii. Praha, 1932;
Čteny o Makedonii. Praha, 1932; Čte-

КУЗЕЛЯ
Зенон Францискович
(криптоніми: К. ; З. К.; K-я З.;
Ки. та ін.; 06.07.1882, с. Поручин, нині Бережанського р‑ну
Тернопільської обл. –24.05.1952,
м. Париж, Франція) – видатний
український учений-енциклопедист, мовознавець, фольклорист,
бібліограф, публіцист, громадський діяч. Навчався у Львівському (1900–1901) та Віденському (1901–1906) університетах, де
спеціалізувався на слов’янській
філології та історії. Був практикантом університетської бібліотеки у Відні. Працював у Чернівецькому університеті, редагував
часописи. З початком Першої
світової війни К. переїхав до
Відня і відтоді більше ніколи не
повертався на рідну землю, перебуваючи 38 років в еміграції.
З 1926 – професор Українського
наукового інституту в Берліні,
з 1930 до 1936 – голова Союзу
закордонних журналістів. Після
1930 проживав у Франції, 1945
переїхав до Мюнхена, де працював професором на кафедрі етнографії Українського вільного
університету (УВУ). У 1949–1952
очолював Європейський осере
док НТШ (м. Сарсель). Один з
авторів і видавців «Енциклопедії
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Федір Вовк. У 1904–1907 К. здійснив три етнографічні експедиції
на Лемківщину, Бойківщину та
українське Закарпаття під проводом Ф. Вовка, за участі І. Франка
та ін. Опублікував декілька видань з методики і техніки фольклористичних досліджень, зокрема «Про потребу й техніку
збирання етнографічних матеріалів», а також низку записників
загадок, балад, весільних обрядів
тощо (1909), здійснив український переклад твору Дж. Ґама
«Фольклор» для збирачів народних вірувань та звичаїв. З терену
народних обрядів та вірувань
К. підготував бібліографічний
список джерел до книги В. Гнатюка «Похоронні звичаї і обряди»
(ЕЗ, 1912, т. 31–32,), а також праці: «Ярмарки на дівчат» (1913),
«Бойківське весілля в Лавочнім
Стрийського повіту» (МУЕ, 1908,
т. 10), «Причинки до вірувань з
початком ХІХ ст. Упирі і розношенє зарази» (ЗНТШ, 1907, т. 80),
«Посижінє і забави при мерци в
українськім похороннім обряді»
(ЗНТШ, 1914–1915, т. 122). У розвідці знаходимо опис 95 ігор біля
покійника, що стали першим і
до того ж повним оглядом описів та матеріалів української
похоронної обрядовості. К. показав також їхню спорідненість
зі звичаями хорватів, румунів,
росіян. Йому належить розвідка
«Наші сільські оповідачі» (1908).
У своїх пізніших доробках він
виявив неабияке зацікавлення
історією української етнографії. Перед Першою світовою війною написав на замовлення
НТШ «Огляд української етнографії» німецькою мовою, друком вийшли його дослідження
про відомих українських етнографів Ф. Вовка, О. Марковича,
Б. Грінченка та ін. діячів. К. цікавився компаративним напрямом науки, серед інших йому
належить розлога праця «Угорський король Матвій Корвін в
слов’янській усній словесности»,
уміщена в кількох томах ЗНТШ
(1905–1906, тт. 67–70), де він роз-

глянув мандрівні мотиви, що їх
запозичували слов’янські народи
від романських та германських.
Вони модифікувалися в місцевих традиціях, входили у фольк
лор цих народів. Окрему розвідку К. присвятив слов’янським
баладам («Слов’янські баляди...», 1906), у якій він дійшов
висновку, що слов’янські пісні
складали під впливом західноєвропейських балад і новел,
південнослов’янські – німецьких
і словацьких.

Праці: Угорський король Матвій
Корвін в слов’янській усній словесности, розбір мотивів, зв’язаних з
його іменем. ЗНТШ: I–IV. 1905. Т. 67.
C. 1–55; VI. Матвій Корвін у Словінців. 1905. Т. 68. С. 55–82 ; VII–VIII.
Матвій Корвін у Словінців. 1906.
Т. 69. С. 31–69 ; IX–XI (Конець). 1906.
Т. 70. C. 86–113; Слов’янські баляди
на тему: хлопець перебирається в
жіночу одіж або каже занести себе
в мішку до кімнати дівчини, щоб її
звести. Відень, 1906. 38 с.; Про студії над дітьми. МУЕ. Львів, 1907.
Т. 9. 144 с.; Причинки до народних
вірувань з початком XIX ст.: Упирі і розношенє зарази. ЗНТШ. 1907.
Т. 80. С. 1–17 ; Про потребу і техніку
збирання етнографічних матеріалів.
Чернівці, 1909. 17 с.; Ярмарки на дівчата: (Причинок до української
етнольогії). Львів, 1914. 12 с.; Наші
сільські оповідачі. Січ. Львів, 1908.
С. 237–241; Посижінє і забави при
мерци в українськім похороннім обряді. ЕЗ. Львів, 1914. Т. 121. С. 173–
224; Т. 122. С. 103–160.
Літ.: Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка: Збірник на
пошану З. Кузелі. Нью-Йорк, 1962.
Т. 159. 583 с.; Колесса Ф. Огляд праць
професора д-ра Зенона Кузелі з обсягу етнографії і етнології. ЗНТШ : Збірник на пошану З. Кузелі. 1962. Т. 159.
С. 69–83; Качкан В. Фольклористична
та етнографічна діяльність Зенона
Кузелі. НТЕ. 2003. № 3–6. С. 11–18;
Погребенник Ф. Етнографічно-фольклористичний набуток Зенона Кузелі. НТЕ. 2006. № 3. С. 61–73 ; Сокіл Г. Українська фольклористика в
Галичині кінця ХІХ – першої третини
ХХ ст.: історико-теоретичний дискурс. Львів, 2011. С. 403–410; Пацай Т. Зенон Кузеля: життя і народознавча діяльність. Львів, 2013. 252 с.;
Коваль Г. В. Кузеля Зенон Францович.
Українська фольклористична енциклопедія. Львів, 2018. С. 424–425.
Мушкетик Леся
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українознавства» (Мюнхен, т. 1,
ч. І–ІІІ, 1949). З 1901 готував наукові публікації для НТШ, дійсний
член Товариства (з 1909), його голова (з 1949). У 1942 К. отримав
звання дійсного члена Історично-філологічного товариства в
Празі, а пізніше – Українського
вільного університету в Мюнхені. За фахом бібліотекар, К. був
також бібліографом. Ще працюючи в бібліотеці Віденського
університету, учений зібрав іншомовну бібліографію щодо всієї
української території (1909 було
10000 позицій) і бібліографію
(він також упорядковував самі
матеріали) до двотомного збірника Марка Грушевського з південної Київщини «Дитина в звичаях і віруваннях українського
народу» (МУЕ, 1906, 1907, т. 8, 9).
У 1909 з’явилася фундаментальна теоретична праця К. «Про
студії над дітьми» (МУЕ, 1907,
т. 9). К. належить майже повна
бібліографія праць про українські думи та кобзарів, долучена
до видання «Кобза і кобзарі». Він
уклав ґрунтовний перелік праць
з української етнології, який доповнив його статтю у відомому
енциклопедичному
збірнику
«Das Geіstige Leben der Ukraine»,
видрукованому 1930 працівниками Українського наукового
інституту в Берліні. Цінні бібліо
графічні матеріали К. вмістив у
синтетичних розділах з етнографії поважних національних довідкових видань: «Українській
загальній енциклопедії», «Енциклопедії українознавства». К. був
також лексикографом, він автор
праці «Історичний розвиток і сучасний стан українського словникарства» (1947). Етнологічні
інтереси К. були досить широкими: різножанровий фольклор
(обрядовий, дитячий, балади,
загадки, перекази), народні вірування, історія фольклористики,
методи збирання фольклорноетнографічного матеріалу, порівняльні студії, антропологія та ін.
Значний вплив на нього як науковця мали Ватрослав Ягич та
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тор понад 150 наукових статей,
книг «Стрілецькі пісні» (2005),
«Стрілецька пісенність: фольк
лоризм, фольклоризація, фольк
лорність» (2009). Упродовж
1992–2018 – учасниця фольклорних експедицій (Опілля, Покуття, Бойківщина, Східне Поділля,
Гуцульщина), має власні записи
із 160 населених пунктів восьми
областей України та порубіжжя
(Перемишльське воєвод., Польща). Сфера зацікавлень – новотвори ХХ ст.: стрілецькі пісні та
проза, наративи про Першу та
Другу світові війни, колективізацію, голодомори, депортації.
У монографії «Стрілецька пісенність: фольклоризм, фольклоризація, фольклорність» простежила історію виникнення та
побутування стрілецьких пісень, механізми фольклоризації
авторської поезії Українських
січових стрільців. Книгу високо
оцінили рецензенти Л. Іваннікова, І. Коваль-Фучило, А. Гулак,
О. Харчишин та ін. Новаторською працею К. можна вважати
монографію «Драматичне буття
людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн)» (Львів, 2018).
Уперше в українській фольклористичній науці на широкому
джерельному матеріалі запропоновано новий метод дослідження
історичного фольклору, а саме
висвітлено теоретико-методологічні засади поняття «фольклорний концепт», що становить
інструмент для розуміння багатошарових смислів фольклорної мови, якою вербалізовано
суспільно-історичні колективні
знання про травми минулого.
Книга пропонує нове прочитання сучасних необрядових текстів фольклору, які побутують
упродовж XX – початку XXI ст.
Активна учасниця багатьох всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій (Польща,
Словаччина, Молдова, Швеція,
Німеччина). Автор опублікованих статей в слов’янських часо-

писах, у яких є паралелі з фольклорними текстами з російського, білоруського, польського,
словенського фольклору. Один
з авторів «Української фольклористичної енциклопедії» (Львів,
2018), зокрема статей про фольклористів-славістів В. Перетца, П. Богатирьова, а також про
Р. Кирчіва. К. – учасниця славістичних наукових конференцій
та семінарів.

Праці: Стрілецькі пісні / упоряд.,
запис, вступ. ст., комент. та додат.
О. М. Кузьменко. Львів: Інститут
народознавства НАН України, 2005.
639 с. + 32 с. іл. (Рецензії: КовальФучило І. Народна пісня з ХХ ст.
Слово і час. 2007. № 2. С. 88–89; Харчишин О. Оксана Кузьменко. Стрілецька пісенність: фольклоризм,
фольклоризація,
фольклорність.
Львів, 2009. 296 с., іл. Вісник НТШ.
Чис. 45. Львів, 2011. С. 74–75; Гулак А. Навуковае выданне, у якое
ўкладзена душа. Роднае слова. Мінск,
2012. № 12. С. 75–76; Стрілецька пісенність: фольклоризм, фольклоризація, фольклорність: монографія /
Оксана Кузьменко. Львів : ІН, 2009.
295 с.; іл. (Рецензія: Іваннікова Л.
Перше монографічне дослідження
стрілецьких пісень. НТЕ. 2012. № 1.
С. 124–127); Концепти пісенного
фольк
лору про війну: українськопольські паралелі. Слов’янський
світ. Вип. 16. Київ, 2017. С. 25–47;
Концептът дом в украинския прозаичен фолклор на първата половина
на ХХ век: семантика на «загубата».
Български фолклор. 2018. Год. XLIV.
Кн. 1. C. 3–16; Значення матері у
збереженні національної традиції в
мішаних шлюбах на польсько-українському пограниччі. Na pograniczu
«nowej Europy»: Polsko-ukraińskie sąsiedstwo / pod. red. Magdaleny Zowczak. Warszawa, 2010. S. 331–339;
Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні
форми вираження (період Першої та
Другої світових воєн). Львів, 2018.
728 с. +16 с. іл.
Літ.: Павлів Я. Кузьменко Оксана
Мирославівна. Тернопільський ен
циклопедичний словник. Тернопіль,
2005. Т 2. С. 274; Харчишин О.
М. Кузьменко Оксана Мирославівна.
Українська фольклористична енцик
лопедія / керівник проекту, науковий редактор, упор. Василь Сокіл.
С. 426–427.
Людмила Іваннікова
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Оксана Мирославівна
(19.09.1969, м. Львів) – філологукраїніст, фольклорист, педагог. Закінчила з відзнакою ЛНУ
ім. І. Франка (1991), аспірантуру ІН НАН України (1999).
Кандидат філологічних наук
(2001), старший науковий співробітник (2011). Працювала у
відділі фольклористики ІН: молодший науковий співробітник
(1999), науковий співробітник
(2001–2009), старший науковий
співробітник (з 2009), докторант (2014–2017), з грудня 2018 –
у відділі соціальної антропології.
Член НТШ (з 2005), секретар
фольклористичної комісії НТШ.
У травні 2008 відбула місячне
наукове стажування в Інституті
культурної антропології та етнології Варшавського університету
(керівник – доктор габілітований Магдалена Зовчак) на кошти стипендії ПАН Каси імені
Юзефа М’яновського (Польська
академія наук). Стипендіатом
стала за активну участь упродовж 2006–2007 у міжнародному
проекті ІН та Інституту культурної антропології та етнології Варшавського університету
«Україна: пам’ять, ідентичність,
суб’єктивність» (польова робота, запис інтерв’ю: Західна Бойківщина (експедиція 13–23 листопада 2006, Устрицький пов.
Підкарпатське воєводство Республіки Польща; участь в конференціях, написання наукових
статей). Доцент кафедри мовної
підготовки Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС
України (2003–2006), кафедри
української
фольклористики
імені академіка Ф. М. Колесси
ЛНУ ім. І. Франка (2007–2009).
Досліджує проблеми теорії й історії фольклорно-літературних
взаємин, поетику фольклорних
новотворів ХХ ст., історичну
поетику фольклору, динаміку
фольклорної традиції, методологію концептуального аналізу фольклорних творів. Ав148
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«Чорна рада», написаний у дусі
етнографічно-побутової школи,
де, як і в інших прозових творах
(«Орися», «Сіра кобила», «Очаківська біда», «Про злодія у селі
Гаківниці», «Січові гості» та ін.)
часто використовував форму
народної оповіді. У 1844–1845
здійснив етнографічні подорожі
Україною. 22.01.1847 одружився
з О. М. Білозерською (літ. псевдонім Ганна Барвінок). У 1847 за
ініціативою П. Плетньова Петербурзька академія наук відрядила К. вивчати слов’янські
мови, історію, культуру та мистецтво до Варшави, де його арештували у зв’язку з викриттям
Кирило-Мефодіївського
братства та публікації «Повести об
украинском народе» (1846). Наступного року з’явився друком
збірник «Украинские народные
предания. Собрал П. Кулиш.
Книжка первая» (Москва, 1847),
у якому опубліковано 60 зразків
народної прози: 45 історичних,
12 фантастичних і 3 – «смесь».
Майже під кожним зазначено, де
зафіксовано, під більшістю – від
кого. Після арешту К. весь тираж
збірника залишився на складі і
дійшов до читача тільки через
сорок шість років. Його заслали
до Тули, де він пробув 3 роки і
3 місяці, служив у канцелярії губернатора, редагував неофіційну
частину «Тульских губернских
ведомостей». Повернувшись із
заслання 1850, оселився в Петербурзі. Восени 1852, уліткувосени 1853 їздив в Україну, подорожуючи Полтавською і Чернігівською губ., записув пісні та
думи. Відвідав у містечку Олександрівка Сосницького пов. Чернігівської губ. кобзаря А. Шута
і його учня А. Бешка, що жив у
м. Мені. Думи, записані К. в 1853,
уперше опубліковані 1854 у збірці А. Метлинського «Народные
южнорусские песни» (9 зразків із
12). У 1856 із К. було знято заборону на друк його творів. У 1856–
1857 з’явилися упорядковані та
видані П. Кулішем «Записки о
Южной Руси». Праця стала зна-

чною віхою в історії української
фольклористики та етнології.
«В історії української етнографії ім’я Куліша тривко записане
його «Записками о Южной Руси»
(І. Франко, 41, с. 288). К. разом
із зразками народної творчості
подав нариси тих обставин, за
яких зробив записи, охарактеризував носіїв цього фольклору.
К. твердив, що історична пам’ять
народу найточніше збережена в
народній пісні. До першого тому
увійшли думи, перекази, пісні,
відомості про кобзарів і лірників, нариси про долю народної
поезії й дум зокрема. Думи фольклорист записав від лірника Никоненка на хуторі під Оржицею
Лубенского пов. Полтавської губ.
і від кобзаря Шута, три думи записав М. Ніговський від кобзаря Ригоренка із с. Красний Кут
Богодухівського пов. Харківської губ., одну – О. АфанасьєвЧужбинський. Під українськими
оригіналами дум К. помістив їх
переклади російською мовою у
прозі, під кожним зразком вказав, де, від кого і ким записана
дума, уперше опублікував короткі біографічні дані виконавців, намагався описати манеру
кожного із них, зафіксувати їхні
репліки з приводу виконуваних
дум. Він уперше розмістив думи
від одного виконавця разом, передавши у такий спосіб відомий
йому епічний матеріал, означивши репертуар. К. не дотримувався хронологічної послідовності
розміщення дум. Пишучи про
кобзаря Ригоренка, він згадав
про його учителя – це перший
випадок, коли збирач дав можливість простежити епічну традицію, що її продовжує кобзар.
Проте в цьому виданні були й
думи, які викликали сумніви в
автентичності – «Дума-сказание о морском походе старшего
князя-язычника в христианскую
землю», «Дума о смерти козака-бандуриста» (про яку згодом
письменник зізнався, що вона
не народного походження) та
зведені тексти дум. К. писав, що
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Пантелеймон Олександрович
(Псевдонім Николай М., криптонім П. К., 07.08.1819, м. Вороніж колишнього Глухівського пов. Чернігівської губ., тепер
смт Шосткинського р‑ну Сумської обл. – 14.02.1897, х. Мотронівка, тепер у складі с. Оленівка
Борзнянського р‑ну Чернігівської обл.) – громадський діяч,
письменник, історик, публіцист,
етнограф, фольклорист. Дитинство К. минало на хуторі під Воронежем в атмосфері особливої
пошани до народних традицій,
слова, пісні, казки, яких безліч
знала мати Катерина – дочка козацького сотника Івана Гладкого.
Під час навчання в Новгород-Сіверському училищі К. написав
перший літературний твір «Циган», що є обробкою казки, почутої від матері (опубліковано
в альманасі «Ластівка», 1841).
У 1834 була невдала спроба вступити до Київського університету,
після чого працював у канцелярії
Ніжинського ліцею, домашнім
наставником панських дітей.
У 1837 став слухачем словесного,
а згодом юридичного факультету Київського університету,
проте згодом юнака відрахували
з числа студентів (дозволивши
відвідувати лекції як вільному
слухачеві), бо він не мав документів про дворянство. Не будучи випускником університету,
К. влаштувався викладачем у
Луцьке дворянське училище, потім перевівся у Київське, а згодом працював у Рівненській гімназії. У 1843–1844 познайомився
з В. Білозерським, Т. Шевченком, М. Костомаровим, у грудні
1845 – січні 1846 під час створення Кирило-Мефодіївського братства активно листувався з «братчиками». З осені 1845 працював у
Петербурзі старшим викладачем
гімназії та викладачем російської
мови для іноземних слухачів університету. Того ж року журнал
«Современник» опублікував перші розділи історичного роману
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К. – у тритомній «Истории воссоединения Руси» (1874–1877)
він негативно оцінив козацькі
й селянські повстання, засудив
народних співців козаччини і
гайдамаччини. У додатку автор
помістив думи – без зазначення
джерел, звідки здійснено передрук, місце запису, без прізвищ
кобзарів і записувачів. У 1877 назавжди покинув державну службу, оселився на х. Мотронівка на
Чернігівщині, зрідка виїжджаючи за кордон. Тут написано нові
вірші, поеми, драми, історіографічні дослідження, здійснено
переклади. Помер К. 14 лютого
1897 на х. Мотронівка, де його й
поховано.

Праці: Украинские народные предания. Собрал П. Кулиш. Книжка
первая. Москва, 1847. 8, 92 с.; Записки о Южной Руси : [в 2 т]. [сост.,
авт. предисл., примеч. П. А. Кулиш].
Санкт-Петербург, 1856. Т. І. ХХVІ,
322, [2] ; 1857. Т. 2. ХІІІ, 354 с. (перевид.: 2016).
Літ.: Айзеншток І. Листи П. Куліша до Ізм. Срезневського. Літ.
архів. 1930. Кн. 1–2. С. 196–221; Бондаренко А. Над рукописом «Записок о Южной Руси». НТЕ. 1969. № 4.
С. 26–36; Вертій О. Народна поетична творчість і національно-культурне відродження України. НТЕ. 1994.
№ 4. С. 47–57; Данилов В. П. О. Куліш
і М. О. Максимович. Україна. 1926.
№ 5. С. 13–22; Дмитренко М. Українська фольклористика другої половини ХІХ століття: школи, постаті,
проблеми. Київ : Сталь, 2004. С. 173–
192; Жулинський М. Г., Нахлік Є. К.
Куліш Пантелеймон Олександрович.
УЛЕ. Київ, 1995. Т. 3. С. 95–99; Івашків В. М. Українські народні пісні
в записах Пантелеймона Куліша.
НТЕ. 1989. № 5. С. 64–67; ЕУ. Львів,
1994. Т. 4. С. 1231–1232; Кирдан Б. П.
П. А. Кулиш. Собиратели народной
поэзии. Москва : Наука, 1974. С. 203–
246; Лобода А. До літературної історії
Кулішевих «Записок о Южной Руси».
Записки Іст.-філол. відділу Укр. АН.
1923. Кн. 2–3. С. 111–115; Лобода А.
П. О. Куліш – етнограф. Книгар. 1919.
№ 23–24. Лип.-серп. С. 1555–1564;
Матеріали до біографій етнологів
та народознавців України / уклад.
С. М. Ляшко, С. П. Залозна. Київ ; Запоріжжя, 2001. С. 86–87; Нахлік Є. К.
Пантелеймон Куліш. Київ : Т‑во
«Знання» УРСР, 1989. 48 с.; Пільгук І.
Пантелеймон Куліш. Куліш П. Ви-

брані твори. Київ, 1969; РЕІУ. Київ,
1970. Т. 2. С. 529; Славяноведение в
дореволюционной России: Биобиблиографический словарь. Москва,
1979. С. 203–204; Юровська О. Куліш
і Грабовський. Україна. 1929. Кн. 36.
С. 72–85.
Архіви: АНФРФ ІМФЕ. Ф. 3–6.
Од. зб. 374. Арк. 1; Ф. 3–2. Од. зб. 118.
Арк. 2; Ф. 3–2. Од. зб. 117. Арк. 1, 2;
ІЛ ВР. Ф. 18. Од. зб. 194; ІР НБУВ.
Ф. І. Од. зб. 28375; 29015; 3396; 34140;
5130.
Оксана Шалак

КУПРИНА
Олена
(06.06.1978, с. Золоті Пруди
Олександрівського р–ну Донецької обл.). Закінчила Горлівський державний педагогічний
інститут іноземних мов. Свої студії продовжила в Мюнхенському університеті ім. Людвіга та
Максиміліана, де 2005 отримала
ступінь магістра зі слов’янської
(русистика, україністика, полоністика) та германської філології
(лінгвістика). Докторську дисер
тацію на тему «Трансформації
казки: аналіз персонажів російських та українських народних
і літературних казок» (2009)
захистила в Регенсбургському
університеті, де нині працює
доцентом. 2010 роботу К. про
трансформації народних і літературних казок було відзначено
престижною німецькою премією
за фольклористичні дослідження
Фонду казок ім. Вальтера Кана.
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відтворює «слово в слово», проте
були певні редагування текстів,
про що згодом писали дослідники. Ці підходи до публікації
засвідчують романтичне ставлення К. до народної творчості,
коли наукові засади української
фольк
лористики ще не були
сформовані. До першого тому
увійшло також фантастичне оповідання К. «Странствие по тому
свету» – «компиляция… в духе
народной поэзии» (т. І, с. 304),
де автор подав повір’я, почуті
ним від різних носіїв фольклору.
Другий том «Записок…» містить
розділи «Сказки и сказочники»
(записи рос. художника Л. Жемчужникова), «Малороссийские
песни, положенные на ноты
для пения и для фортепиано
А. Н. Маркевичем. Тетрадь первая», «Похороны, списанные со
слов поселянина, в Харьковской
губернии, Лисовиком». Зразки
фольклору, уміщені в цьому томі,
теж зазнали певного редагування
упорядника. Народну прозу, опубліковану в цьому томі, К. частково намагався класифікувати:
«Рассказы о ведьмах», «Рассказы
о мертвецах». У «Записках о Южной Руси» К. уперше вжив правопис, що дістав назву «кулішівка».
Збірник захоплено зустріли сучасники Т. Шевченко, І. Аксаков,
М. Костомаров, О. Пипін. Останній також критикував К. за його
принцип підготовки фольклорного матеріалу до друку, втручання в текст. У 1857 побачила
світ «Граматка» К. – український
буквар і читанка. К. – один із головних співробітників першого
загальноукраїнського часопису
«Основа». У 1864–1868 у Варшаві він обіймав посаду директора
духовних справ і члена комісії
для перекладу польських законів. У цей час активно співпрацював з народовським журналом
«Правда». У 1871 Куліш жив у
Відні, 1873–1874 працював у Петербурзі редактором «Журнала
Министерства путей сообщения». Цей час засвідчив помітні зміни в історичних поглядах
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Праці: Kuprina O. Märchentransformationen. Figurenanalysen zu russischen und ukrainischen Volks- und
Kunstmärchen [Трансформації казки: аналіз персонажів російських та
українських народних і літературних
казок]. München, 2010. Kuprina O.
Metamorphosen der Volksliteratur
[Метаморфози народної літератури].
Märchenspiegel. 2011. № 1. S. 20–25.
Лідія Гайдученко

КУШНІР
В’ячеслав Григорович
(25.01.1951. с. Стримба Кодимського р‑ну Одеської обл.) – історик, етнограф, археолог, фольклорист, краєзнавець, педагог.
Закінчив історичний факультет
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тура української діаспори в Молдові й Румунії, наслідки адаптації
українців до природних умов
дельти Дунаю: «Особливості господарства добруджанських українців в Румунії», «Українці за Дунаєм» (обидві – 2002), «Житлові
і господарські споруди українців Кам’янського і Рибницького
районів Молдови», «Допоміжні
види господарської діяльності
українців лівобережжя Дністра»
(обидві – 2005). Результати дослідницької роботи використовуються для популяризації народної культури в навчальних
закладах, написанні навчальних
посібників («Розвиток міжетнічних відносин на Одещині»,
«Ми – Одесити» (1998); «Народознавство Одещини» (1998, перевидання – 2008). К. – автор та
співавтор численних публікацій,
11 монографій, підручників, зокрема: «Традиційна обрядовість
українців Одещини (20–80-і роки
ХХ ст.)» (2008), «Нижньодунайський рушник. Альбом» (2012),
«Історія України для 7 класу»
(1999) та ін. К. – заслужений працівник освіти України, відомий
в Україні та за її межами вчений,
організатор міжнародних наукових конференцій, науковий керівник аспірантів.

ситеті у Лондоні (Kings School
of Slavonic Studies). Від 1930 до
1934 – викладач слов’янських літератур у Ризькому університеті
в Латвії. К. обрано керівником
кафедри польської літератури
відділу полоністики Варшавського університету (1934), де
він залишається до 1957. Під
час Другої світової війни брав
участь у Варшавському повстанні (1944), його було поранено.
Після Другої світової війни був
одним із засновників Товариства
друзів бібліотеки Варшавського
університету (1946). К. обрано
головою Літературного товариства ім. Адама Міцкевича (1946),
яке він очолював понад 30 років.
В академічному році 1957–1958
викладав польську літературу
на кафедрі Міцкевича Колумбійського університету в США.
Протягом багатьох років був членом Наукової ради Інституту літературних досліджень, головою
Комітету славістів Польської
академії наук (ПАН), його було
обрано дійсним членом Академії
знань, академіком ПАН (1954).
Мав почесне звання honoris causa
Ягеллонського та Вроцлавського
університетів. К. – іноземний
член Сербської академії наук та
мистецтв (1965). В Інституті літературних досліджень ПАН створив Відділ народної літератури
(1963), який після його смерті
очолила професор Гелена Капелусь. К. – автор багатьох книжок
з фольклористики, літературо
знавства, компаративних студій
та славістики. Брав участь у підготовці зібрання творів Генрика
Сенкевича, Яна Кохановського,
Елізи Ожешко, Юліуша Словацького. Загалом видав більше 1200
праць. Один із засновників польського фольклористичного журналу «Literatura ludowa». Завдяки
йому розпочалося наукове співробітництво славістів Інституту
літературних досліджень ПАН
з ІМФЕ НАНУ, починаючи від
кінця 50‑х років ХХ ст (Максим
Рильський, Галина Сухобрус, Вікторія Юзвенко).
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Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова (1977).
Працював учителем історії, заступником директора школи
з навчально-виховної роботи,
методистом з виховної роботи
в Іллічівському районному відділі народної освіти. Старший
науковий співробітник (1979–
1990), доктор історичних наук,
професор, декан історичного
факультету, завідувач кафедри
археології та етнології України
Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова.
Здійснив описи обрядів, звичаїв,
записав сотні прикмет, повір’їв,
прислів’їв та приказок, легенд,
переказів, анекдотів та ін. Голова
міської громадської організації
«Південна громада» ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка, засновник
і видавець періодичного видання
«Історичне краєзнавство Одещини» (1992–1996), «Старожитності
Причорномор’я» (1995), «Етнографія Півдня України» (1996).
З 1990-х досліджує традиційну
культуру українців Південно-Західної України, її локальні особливості, зокрема й на Одещині.
Наукові розвідки присвячені вивченню виразності української
народної культури лісостепового і степового межи
річчя Бугу
і Дністра, Буджака, проблемам
розвитку традиційної культури українців у багатоетнічному
середовищі, зокрема, особливостям організації побуту, розвитку господарської діяльності,
ремесел і промислів: «Етнографічні дослідження в Південному Поділлі в 1994–1995 роках»,
«Особливості житлових та господарських споруд Побужжя»
(обидві – 1997), «Передвесільна
та весільна обрядовість українців Південно-Східного Поділля»
(2000), «Дерев’яне житло села
Баштанків», Пиріжнянський керамічний центр (обидві – 2001),
«Тип народної ікони в ПівденноСхідному Поділлі», «Традиційне
ткацтво на Кодимщині» (обидві – 2003). З 1999 об’єктом дослідження стає традиційна куль-

Микола Дмитренко

КШИЖАНОВСЬКИЙ
(KRZYŻANOWSKI)
Юліан (Julian)
(04.07.1892, м. Стояньці –
19.05.1976, м. Варшава, Польща) –
польський літературознавець,
фольклорист, славіст, викладач,
професор. K. закінчив 1911 з
відзнакою гімназію в Сяноку.
1911–1914 навчався на відділенні
полоністики Ягелонського університету. Під час Першої світової війни його було інтерновано
до Сибіру. До Польщі повернувся
1929. Став доктором Ягелонського університету (1921), доктор
габілітований (1926), професор
Католицького університету в
Любліні. У 1927–1930 викладав
польську літературу в універ-
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1965; Nauka o literaturze, 1966; Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy, 1966;
Dzieje literatury polskiej, od początków
do czasów najnowszych, 1969; A History
of Polish Literature (wydanie angielskie),
1978; Twórczość Henryka Sienkiewicza,
1970; Sztuka słowa. Rzecz o zjawiskach
literackich, 1972; Pokłosie Sienkiewiczowskie. Szkice literackie, 1973; Szkice
folklorystyczne, 1980; W świecie bajki
ludowej, 1980. Dzieje folklorystyki polskiej / рod. red. H. Kapeluś, J. Krzyżanowskiego. 1800–1863. Warszawa, 1970;
Dzieje folklorystyki polskiej / рod. red.
H. Kapeluś, J. Krzyżanowskiego. 1864–
1918. Warszawa, 1982.
Літ.: Z dziejów polonistyki warszawskiej. Prof. dr Julianowi Krzyżanow-

skiemu w 25-lecie objęcia Katedry Literatury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, 1964; Юзвенко В. А. Юліан
Кшижановський. Слов’янське літературознавство і фольклористика.
1967. Вип. 3. С. 205; Literatura, komparatystyka, folklor. Księga poświęcona Julianowi Krzyżanowskiemu, 1968;
Ignis ardens. Julian Krzyżanowski –
człowiek i uczony. W stulecie urodzin,
1993; Вахніна Л. Фольклористична
діяльність Юліана Кшижановського
та Гелени Капелусь у контексті польсько-українських наукових взає
мин другої половини ХХ – початку
ХХІ ст. Слов’янський світ. Київ, 2017.
Вип. 16. С. 48–58.
Лариса Вахніна
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Праці: Wpływ Tassa na twórczość
Słowackiego – szkic literacki, 1914; Polish Romantic Literature (zbiór wykładów londyńskich), 1930; Byliny, 1934;
Paralele. Studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru, 1935;Od
średniowiecza do baroku, 1938; Historia literatury polskiej. Alegoryzm-preromantyzm, 1939; Mądrej głowie dość
dwie słowie. Trzy centurie przysłów
polskich, 1958. Т. 1.; Mądrej głowie
dość dwie słowie. Nowe dwie centurie
przysłów polskich, 1960. Т. 2; W świecie
romantycznym, 1960; W kręgu wielkich
realistów, 1962; Polska bajka ludowa
w układzie systematycznym. Warszawa 1962–1963;Neoromantyzm polski,
1963; Słownik folkloru polskiego / рod.
red. J. Krzyżanowskiego. Warszawa,
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Іssu 43. Kielce ; Ternopil, 2016. Р. 3–9;
O niektórych aspektah macierzystego
folklory. Obraz niemowlęcia. Rodzina,
tradycja, regionalizm. Oświata i kultura na podbeskidziu Bielsko-Biała, 2007.
T. 4. P. 339–347; Taras Shevchenko
as Sakrum of Maidan: on values during the revolution. Świat i słowo, 2014.
№ 23. Р. 233–243.
Літ.: Гуцал П. З. Лабащук Оксана Василівна. ЕСУ. Київ, 2016. Т. 16.
С. 365; Мушкетик Л. Г. Натальний
наратив як предмет наукових студій.
НТЕ. 2013. № 5. С. 120–122.
Леся Мушкетик

ЛАВРОВ
Федір Іванович
(10.02.1903, с. Вереміївка Золотоніського пов. Полтавської губ.,
тепер Чорнобаївського р-ну Черкаської обл. – 09.12.1980, м. Київ) –
фольклорист, дослідник кобзарства. Кандидат філологічних наук
(1943). Закінчив три класи церковно-приходської школи, працював писарем у волості. У 1924
закінчив Золотоніський педагогічний технікум. У 1925–1926 – інспектор райвиконкому і народної
освіти. У 1927–1928 – редактор
районної газети 1928–1932 – директор Золотоніського педагогічного технікуму. 1932–1935 – навчався в Москві у Всесоюзному
(Комуністичному) інституті журналістики. 1935–1936 – слухач
Інституту Червоної професури
(м. Москва). 1937–1938 – директор видавництва «Мистецтво».
1938–1941 – заступник директора з наукової роботи Інституту
українського фольклору і редактор журналу «Український фольклор». У 1941–1946 – перебував
у лавах Радянської армії. У повоєнні роки Л. працював у системі
АН УPCP: заступник директора
(1946–1948), заступник головного
редактора видавничої ради АН,
старший науковий співробітник
ІМФЕ (1949–1950); завідувач відділу етнографії (1950–1952); завідувач відділу фольклористики
(1952–1962). У 1963 – вийшов
на пенсію. Л. опублікував понад
300 статей з українського фольклору. Особливу увагу звертав на
носіїв історико-героїчного епо-
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Оксана Василівна
(08.11.1968, м. Тернопіль) – фольклористка, філолог, літературо
знавець, антрополог. Закінчила
філологічний факультет ЛНУ імені І. Франка (1991 ) та аспірантуру
на кафедрі української фольклористики імені академіка Філарета
Колесси. (2001). Працювала науковим працівником Тернопільського обласного краєзнавчого
музею, викладачем, далі доцентом
кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства
Тернопільського національного
педагогічного університету імені
В. Гнатюка. У 2001 захистила дисертацію кандидата філологічних
наук на тему: «Українська примовка: структура, побутування,
функції», у 2014 дисертацію доктора філологічних наук: «Оповіді про вагітність і пологи та усна
традиція: синтактика, семантика,
прагматика». Коло наукових зацікавлень Л. – теорія фольклору,
сучасний фольклорний процес,
наратологія, антропологія материнства і дитинства. Авторка
двох монографій, а також численних наукових статей із фольк
лористики, літературознавства,
антропології. У монографії «Українська примовка: структура, побутування, функції» Л. довела існування в українському фольклорі жанру примовки – коротких
текстів, що активно побутують у
календарному та родинному обрядових циклах, супроводжують
господарську діяльність українців, міжособистісні взаємини.
Монографія «Натальний наратив
і усна традиція: синтактика, семантика, прагматика» присвяче-

на дослідженню усних розповідей
матерів про особистий досвід
очікування і народження дітей.
Окремі публікації Л. присвячено
антропології материнства і дитинства («Соматична добудова
новонародженого: спроба антропологічно-функціонального
аналізу фольклорного тексту»
(2008); «Малюк Цахес, на прізвисько Цинобер»: материнська й
Божа опіка над сиротою. Спроба
антропологічного прочитання»
(2008); медичній антропології:
«Концепт лікаря в материнських
наративах про вагітність і пологи: структурно-семантичний
аналіз» (2010), «Справжній лікар
в уявленнях наших сучасниць
(на матеріалі жіночих розповідей
про вагітність і пологи)» (2014).
Застосування наратологічних
підходів до аналізу фольклорних
текстів запропоновано у роботах
«Типи дійових осіб у сучасному натальному наративі» (2011),
«Формування натального наративу» (2013). Літературознавчі
розвідки Л. висвітлюють питання
фольклоризму та міфологізму у
творчості І. Франка, М. Цвєтаєвої, Е. Т. А. Гофмана. Л. плідно
співпрацює із зарубіжними фольклористами, передусім колегами з
Польщі, зокрема вона переклала
українською мовою статті провідної польської фольклористки
В. Кравчик-Василевської Л. бере
активну участь у наукових конференціях, семінарах, симпозіумах в
Україні та за кордоном, серед ін.
у Польщі та в Росії. Вона щороку
відвідує Міжнародний семінар
«The Pekuliariti of Man – Człowiek
pomiędzy Bogiem, zwierzęciem a
komputerem» (Польща, Кельце).

Праці: Українська примовка:
структура, побутування, функції.
Тернопіль, 2004. 156 с.; Натальний
наратив і усна традиція: синтактика,
семантика, прагматика. Тернопіль,
2013. 320 с.; Материнський меморат
як тематичний різновид неказкової
прози. Вісник ЛНУ. Серія філологічна. 2007. Вип. 41. С. 284–291; Здобутки та перспективи дослідження
автобіографічних оповідей у фольк
лористиці. Studia methodologicа.
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ців, а й кобзарів. Часто виступав з
лекціями.

Праці: Спостереження над художніми засобами дожовтневої народної
суспільно-політичної сатири. НТЕ.
1962. № 4. С. 45–49; Кобзарі. Нариси
з історії кобзарства України. Київ,
1980. 256 с.
Літ.: Федір Іванович Лавров [Некролог]. НТЕ. 1981. № 2. С. 110; Дмитренко М. Рапсоди України. Вітчизна. 1982. № 5. С. 190–194; Жадько В.
Черкащина: Універсальна енциклопедія. Київ, 2010. С. 505–506; Ясенчук А. Лавров Федір Іванович. УМЕ.
Київ, 2011. Т. 3. С. 16–17.
Галина Рубай

ЛАТТА
Василь Петрович
(29.12.1921, с. Пчолине, нині Словаччина – 27.06.1965, м. Братислава, Словаччина) – український
мовознавець, діалектолог, етнограф. Навчався в школі в с. Пчолине, далі у Мукачівській та
Празькій гімназіях, вищу освіту
здобував у навчальних закладах
Відня, Братислави та Ленінграда
(1942–1944). Працював учителем
у школах Словаччини, викладачем Пряшівського і Братиславського університетів, 1957 захистив дисертацію на тему «Українські говори Східної Словаччини». Досліджував фонетику і
фонологію українських говірок
Східної Словаччини, українськословацьку діалектну межу, історію формування фонологічної
системи східнослов’янських мов.
Обґрунтував концепцію створення регіонального лінгвістичного атласу мовного порубіжжя,
уклав «Атлас українських говорів Східної Словаччини» (1991).
З 1957 по 1965, досліджуючи мову
близько 270 сіл Пряшівщини, зібрав багато фольклористичних
і етнографічних матеріалів, значна частина яких нині зберігається в архіві Музею української
культури у Свиднику. Л. – автор
кількох статей з української етнографії («До проблеми дослідження культури, побуту, мови
українського населення у Східній
Словаччині», «Вуглярство в Галерах біля Снини», 1958).

Праці: Атлас українських говорів
Східної Словаччини / наук. та техн.
доопрацюв. і упоряд. З. Ганудель,
І. Ріпка, М. Сополига. Братислава,
1991. 552 с.
Літ.: Мушинка М. Василь Петрович Латта (1921–1965). Науковий
збірник Музею української культури в Свиднику. Братислава, 1965.
С. 6–19; Муличак Ю. Василь Латта
як педагог і дослідник. Наукові записки. Пряшів, 1993. С. 75–78; SvetlÍk
Ján. Dobré slovo o Vasilovi Lattovi. Наукові записки. Пряшів, 1993. С. 119–
120; Сополига М. Василь Латта як
етнограф. Наукові записки. Пряшів,
1993. С. 75–78; Ганудель З. Вшанували пам’ять Василя Латти. Науковий
збірник Музею української культури в Свиднику. Братислава, 1994.
С. 560–561.
Ірина Огієнко
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су. Значним внеском у вивчення
традицій українського кобзарства стали його праці «Кобзар
Остап Вересай» (1955), «Кобзарі» – кандидатська дисертація
(1943); «Кобзарі. Нариси з історії
кобзарства України» (1980); статті
та брошури про кобзарів: «Кобзар Федір Кушнерик» (співавтор
М. Грінченко, 1940); «Кобзар Єгор
Мовчан» (співавтор М. Т. Рильський, 1958); «Кобзар Павло Носач» (1958) та ін. За його активною участю було проведено Республіканську нараду кобзарів та
лірників 1939 та Республіканську
нараду збирачів фольклору 1957.
Багато уваги Л. приділив розгортанню збирацької роботи в
Україні, опублікував методичний
посібник: «Порадник по фольклору» (1940); «Як збирати фольклор» (1941); «Пам’ятка юного
фольклориста» (1949), «Посібник
по збиранню народнопоетичної
творчості» (1951) та ін. Л. – автор
численних публікацій на актуальну тематику: про стан і завдання
вивчення українського фольклору. Упорядкував декілька фольклорних збірок, автор вступної
статті та розділу до підручника
з курсу фольклору (1955, 1958,
1965): «Цензурні утиски та переслідування українського фольклору в царській Росії», «Анекдоти», «Загадки» та ін. Підготував
кілька праць про народну сатиру
та гумор: «Гумор і сатира в українському фольклорі Великої Вітчизняної війни» (1947); «Українська
народна
суспільно-політична
сатира» (1957, 1971); «Українська
народна сатира» (1969). Л. був
членом науково-методичної Ради
Республіканського
товариства
«Знання»; заступником головного
художника Ради бандуристів музично-хорового товариства України. Л. заснував і очолив секцію
фольклору, етнографії, літератури
і писемності при Київській міській організації охорони пам’яток
історії та культури, об’єднавши
не тільки фольклористів, етнографів, літературознавців, мовознав154

ЛЕСІВ (ŁESIÓW)
Михайло (Michał)
(03.05.1928, с. Стара Гута Бучацького пов., нині с. Гончарівка Монастирського р‑ну Тернопільської обл. – 15.07.2016, м. Люблін,
Польща) – славіст, україніст,
мовознавець, історик культури і
церкви. Професор Люблінського
університету Марії Кюрі-Складовської (УМКС) і Католицького
університету Яна Павла ІІ. Початкову освіту здобув в Україні, 1946 з
родиною переїздить до Польщі
(с. Зелин, неподалік Щецина).
1948 закінчив середню школу, навчався в духовній семінарії. Вищу
освіту здобув у Католицькому
університеті м. Любліна (КУЛ)
(1955). З 1956 – викладач кафедри
польської мови КУЛ, 1960 стажувався в КДУ ім. Т. Г. Шевченка. Захистив дисертацію «Język dramatów zachodnioukraińskich XVII–
początku XVIII wieku» (1962).
З 1969 – доцент кафедри російської мови УМКС, за рік – її керівник. 1973 здобув ступінь доктора
габілітованого за працю «Terenowe nazwy własne Lubelszczyzny»
(1972). У 1973–1974 Л. читав лекції зі слов’янського мовознавства
у Гарвардському університеті
(Кембридж, США), 1986 – Міннесотському університеті (Міннеаполіс, США). У 1973–1976 –
директор Інституту російської

www.etnolog.org.ua

ЛЕЩИНСЬКА

уковий щорічник. Тернопіль, 1999.
С. 274–279; Студії з україністики:
Михайло Лесів. Мова, фольклор, література польсько-українського пограниччя / відп. ред., упор. Р. Радишевський. Київ, 2017. Вип. ХХ. 736 с.
Літ.: Конєва Я. Роль української інтелігенції на Вармії і Мазурах. Kultura
ukraińców na Warmii i Mazurach: Tradycja i współczesność (Studium etnograficzno-kulturowe). Olsztyn, 2016. С. 171–
212; Гриценко П., Рябець Л. Подвижник українсько-польського єднання
професор Михайло Лесів. Українська
мова. 2016. № 3. С. 165–169; Радишевський Р. Українсько-польський мовний діалог у студіях Михайла Лесіва.
Студії з україністики: Михайло Лесів.
Мова, фольклор, література польсько-українського пограниччя / відп.
ред., упор. Р. Радишевський. Київ,
2017. Вип. ХХ. С. 9–27.
Валентина Головатюк

традиційної музики і танцю на
міжнародних фестивалях у Словаччині, Чехії (2005), Туреччині
(2008, 2009, 2011 та 2013), Німеччині (2010), Японії (2010), Польщі
(2014), Італії (о. Сардинія, 2015).
Авторка численних наукових
статей із фольклористики, музикознавства, культурології. Багато
років керувала навчальною фольклорною практикою студентів
кафедри, має досвід експедиційної роботи з фольклорних досліджень різних регіонів України та
Польщі. Л. – фахівець у галузі акціонального фольклору, зокрема
з реконструкції українського та
польського автентичного танцю;
у 2015 розробила і впровадила
в навчальний процес авторську
програму з дисципліни «Хореологія» для студентів-фольклористів
освітньо-кваліфікаційного рівня
«бакалавр» та навчальної дисцип
ліни «Порівняльна слов’янська
етнохореологія» для студентів магістратури. У науковому доробку
Л. – фольклористичні розвідки.
Це, зокрема, дослідження з історії
фольклористики і теорії фольклору, висвітлені у низці наукових
статей: «Павло Чубинський про
місце танцю в українській обрядовій драматургії» (2006); «Ритмічні
моделі деяких коротких жанрів
пісенного фольклору» (2010);
«Поетика та мелос народної пісні до танцю» (2008); «Історична
парадигма українських народних
пісень до танцю» (2012); «Украинские и польские народные
монострофы: научная фиксация и
теоретическое осмысление в славянской фольклористике ХХ ст.»
(2013); «Інклюзії народних танкових пісень у поетичній творчості
Тараса Шевченка» (2015). У сфері
зацікавлень Л. також славістика,
порівняльні дослідження в галузі української та польської монострофічної лірики («Національна
специфіка зображувально-виражальних засобів українських та
польських ліричних моностроф»,
2013); всебічне вивчення парадигми українського та польського
танечного фольклору: поетич-
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й слов’янської філології УМКС,
завідувач новоствореного закладу російської мови. 1981 – декан
гуманітарного факультету УМКС,
1983 отримав звання професора.
Старанням Л. 1991 було відкрито заклад української філології
Інституту славістики в УМКС,
який він очолював до 1998. Голова комісії польсько-українських
культурних товариств при відділі ПАН у Любліні (2000), член
Української вільної академії наук
США, Люблінського наукового
товариства, Польського мовознавчого товариства, Товариства
любителів польської мови, Міжнародної асоціації україністів,
НТШ. Член редакційних колегій
видань «Harvard Ukrainian Stu
dies», «Rozpraw Slawistycznych»
Співпрацював з українською громадою в Польщі, автор численних
публікацій у «Нашому слові», часописах «Український календар»,
«Над Бугом і Нарвою» та ін. Л. –
автор наукових студій з діалектології, ономастики, історії й культури мови. Водночас чільне місце
у науковому доробку вченого посіли студії, присвячені міжетнічним контактам, фольклорним аспектам мовної взаємодії на польсько-українському пограниччі.
Уклав близько 10 фольклорних
збірок. У статті «Фольклор польсько-українського пограниччя»
(1977) Л. простежив стан побутування народної творчості та проаналізував специфіку змін, низку
фольклорних текстів містить монографія «Українські говірки у
Польщі» (1997).
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Світлана Сергіївна
(21.04.1971, смт Брацлав Немирівського р‑ну Вінницької обл.) –
фольклористка, філолог, музикознавець, хормейстер, хореограф народного танцю, педагог.
Закінчила музично-педагогічне
відділення Київського міського
педучилища № 2 (1990), факультет народної художньої творчості
Київського національного університету культури і мистецтв
(1996), де здобула кваліфікацію
«Керівник хору, викладач фахових дисциплін», та заочне фольклористичне відділення Університету імені Марії Кюрі-Склодовської у м. Любліні (Польща, 1997)
за спеціальністю «польський народний танець». 2014 захистила
дисертацію кандидата філологічних наук на тему «Українські
та польські ліричні монострофи:
етнонаціональна своєрідність поетики та мелосу». Л. працює на
кафедрі фольклористики Інституту філології КНУ імені Тараса
Шевченка, вона хореограф-постановник університетського народного ансамблю української музики «Роксоланія», організатор та
учасником багатьох культурних
і мистецьких проектів в Україні
та за її межами, зокрема численних репрезентацій української

Праці: Із польсько-українських
фольклорних взаємин (на матеріалах
польського села Стара Гута). НТЕ.
1961. №. 1. С. 94–97; Фольклорні записи з Люблінського воєводства.
Український календар. 1970. С. 77–80;
Folklor pogranicza polsko-ukraińskiego. Literatura ludowa i literatura
chłopska: materiały z ogólnopolskej
naukowej sesji folklorystycznej. Lublin,
1977. S. 173–194. Українські говірки у
Польщі. Варшава, 1997. 496 с.; Гаївки
у польському селі Гута-Стара колишнього Бучацького повіту. Українська
мова і література: історія, сучасний
стан, перспективи розвитку. На-
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ня функціональності та виконавства
українських і польських танцювальних пісень. Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe. Wrocław, 2015. Т. І. С. 165–177.
Леся Мушкетик

ЛИСЕНКО
Микола Віталійович
(22.03.1842, с. Гриньки Кременчуцького пов. Полтавської губ.,
нині Глобинського р‑ну Полтавської обл. – 6.11.1912, м. Київ) –
видатний український композитор, піаніст, хормейстер, культурний і громадський діяч. Навчався
в пансіонах Києва та гімназії у
Харкові, водночас вчився музики. Рік (1859) здобував освіту на
природничому факультеті Харківського університету. Закінчив
фізико-математичний факультет
(природниче відділення) Київського університету (1860–1864),
отримав науковий ступінь (1865).
Рік працював у Таращанському
повіті мировим посередником
(1866). Музичну освіту здобув
у Лейпцизькій консерваторії
(1867–1869), навчався у Петербурзі у М. Римського-Корсакова
(1874–1876). Залишив багату музичну спадщину, яка забезпечила йому провідне місце в історії
української музичної культури.
Перші враження від народних
пісень сформувалися в рідному
с. Гриньки, а пізніше у м. Жовнині, де оселилася його родина. Під
час навчання у Київському університеті Л. розпочав збирання
і гармонізацію українських народних пісень. Виявив себе вмілим організатором студентських
хорів, які виконували переважно
народні пісні з його аранжуванням. Зацікавлення Л. фольклором нерозривно пов’язане із середовищем, у якому він перебував, запитами, що формувалися
в колах україснької інтелігенції,
громадським життям, яке у цей
час активно розвивалося в Україні. Л. був членом Старої громади,
до якої належали В. Антонович,
П. Житецький, Т. Рильський,
П. Чубинський та ін. Народні піс-

ні були джерелом його творчості. Збирання, вивчення, художні
обробки, популяризація стали
школою для Л.‑композитора не
менш важливою, ніж занурення у музичне життя Лейпцига чи
Петербурга. Вивчення народної
пісенності передусім допомагало вирішенню його композиторських творчих завдань, виробленню власного національного композиторського стилю, чим на той
час переймалися й композитори
інших слов’янських країн. Водночас його збірки, концертна діяльність (участь у слов’янському
концерті в Празі 1867), відкрили
світові українську народну пісню. Виконавська майстерність,
власні обробки народних пісень
отримали схвальні відгуки музичної критики у празькій пресі.
Загалом у численних збірниках
(1875: збірники народних ігор та
веснянок «Молодощі»; 1886–1903:
12 хорових «десятків»; 1868–1895:
шість випусків «Збірників народних українських пісень» – по
40 пісень у кожному, в одноголосному викладі в супроводі
фортепіано; 1896–1903: чотири
збірки українських обрядових
пісень в обробці для змішаного
хору) Л. умістив обробки близько 700 народних мелодій, значну
частину яких записав він сам. Усе
життя Л. був активним збирачем
народних пісень, заохочував до
цієї справи інших. Чимало його
записів походить від людей освічених, інтелігентних – Олени
Пчілки, А. Грабенка (Конощенка), М. Заньковецької, М. Садовського, родичів М. Старицького,
С. Тобілевич, І. Франка, Лесі Українки та ін. Збірки Л. дали поштовх
подальшим студіям над народними наспівами, вивченню особливостей народного співу. Внеском
до музичної фольклористики
стали його праці «Характеристика музыкальных особенностей
дум и народных песен, исполняемых кобзарем Вересаем», виголошена як реферат на засіданні
південно-західного відділу Російського географічного товариства,
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ний, музичний, хореологічний,
текстуальний аналіз танечних
приспівок, динаміки їх розвитку
та взаємовпливів («Взаємовпливи зразків пісенних моностроф
в українському та польському фольклорі», 2013; «Питання
функціональності та виконавства
українських і польських танцювальних пісень», 2015). Л. має наукові публікації з культурології:
«Освітянські погляди Івана Франка щодо музичного фольклору
українців» (2006); «Філософія
буття в українських обрядах та
звичаях святкування Водохреща»
(2009); «Трансмісія коломийки
в сучасному українському мистецтві» (2009); «Українські народні пісні до танцю: традиція і
сучасність» (2012). Брала активну
участь у роботі багатьох наукових
форумів, зокрема у всеукраїнських, регіональних та міжнародних фольклористичних читаннях,
круглих столах, конференціях та
конгресах. Л. – член японської
культурно-просвітницької організації «Осака у світі» (з 2010).
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Праці: Українські та польські ліричні монострофи: етнонаціональна
своєрідність поетики та мелосу: автореф. дис. ... канд. філол. наук. Київ,
2014. 19 с.; Павло Чубинський про
місце танцю в українській обрядовій
драматургії. Літературознавчі студії. 2006. Вип. 17. С. 66–73; Поетика
та мелос народної пісні до танцю.
Література. Фольклор. Проблеми поетики. 2008. Вип. 32. С. 15–20; Трансмісія коломийки в сучасному українському мистецтві. Література.
Фольклор. Проблеми поетики. 2009.
Вип. 31. С. 277–284; Ритмічні моделі
деяких коротких жанрів пісенного
фольклору. Література. Фольклор.
Проблеми поетики. 2010. Вип. 34.
С. 228–234; Взаємовпливи зразків
пісенних моностроф в українському
та польському фольклорі. НЗ. 2013.
Вип. 4. С. 712–717; Національна специфіка зображувально-виражальних
засобів українських та польських
ліричних моностроф. Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2013. Вип. 21. С. 219–228;
Українські та польські ліричні монострофи: особливості формотворення
та взаємовпливи. Вісник Національної академії керівних кадрів культури
і мистецтв. 2013. С. 152–155; Питан-
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ческого общества. Київ., 1874. Т. 1;
передрук.: Київ, 1978; Українські народні пісні в записах М. В. Лисенка /
упоряд. Л. Єфремова. Київ, 1990.
Літ.: Архімович Л., Гордійчук М.
Микола Віталійович Лисенко. Життя і творчість. Київ, 1963; Булат Т. П.
М. В. Лисенко і слов’янство. (До історії українсько-слов’янських музичних зв’язків). Славістичний збірник. Київ, 1963. С. 424–444; Василенко З. І. Фольклористична діяльність
М. В. Лисенка. Київ, 1972; Гуць М. В.
Лисенко і пісенна культура народів
Югославії. Микола Лисенко – борець
за народність і реалізм у мистецтві.
Київ, 1965. С. 146–173; Каліна П. Рефлексія творчості Миколи Лисенка в
Чехії. Проблеми слов’янознавства,
2004. Вип. 54. С. 35–41; Квітка К.
М. Лисенко як збирач народних пісень / Українська академія наук. Звідомлення музично-етнографічного
кабінету. Київ, 1922. Ч. 1; Микола
Лисенко. Листи / упоряд. текстів,
ілюст. матеріалу, передмова, коментарії, анотації, іменний покажчик
Р. М. Скорульської. Київ, 2004; Hrivňák J. Mykola Lysenko a slovanstvi. Slovanský přchled, 1967. № 5. S. 298–300.
Галина Довженок

захисту на звання доктора філологічних наук в Інституті мистецтвознавства, фольклору та
етнографії АН УРСР НАН Украї
ни, але захистити її дослідник не
встиг, цьому 1969 перешкодила
його смерть. Упродовж усього
життя Л. записував різножанровий фольклор регіону. Він здійснив низку експедицій разом зі
своїми студентами, обстежив усі
райони області, виявив велику
кількість виконавців, зафіксував
багато різних фольклорних творів: колядки, балади, пісні, казки,
усні оповіді, історичні перекази
та ін. Брав активну участь у комплексній етнографічній експедиції,
яку одразу по Другій світовій війні проводила АН СРСР, працював у складі однієї з її груп, що
обстежувала села Хустського та
Міжгірського районів, познайомився там з П. Богатирьовим.
Зібрані матеріали Л. публікував
у різнопланових збірках. Його
зусиллями запроваджено до наукового обігу сотні казок, легенд,
балад Закарпаття та ін. регіонів
України, які стали доступними
широкому колу читачів. Л. належить чимало статей, присвячених
проблемам жанру народних балад, казкового епосу та ін., українсько-російським літературним
зв’язкам, паралелям в усній народній творчості українців та ін.
слов’янських, європейських народів. Особливу увагу Л. приділяв
народній казці. Він виявив на Закарпатті понад 80 казкарів, зафіксував від них близько 1500 сюжетів казок. Л. уважно вивчав життя
оповідачів, їх біографії, репертуар, оточення, виконавську майстерність. Уклав такі збірки казок,
як «Закарпатські казки Андрія
Калина» (1955), «Майстер Іванко»
(1960), «Казки зелених гір» (1965),
«Як чоловік відьму підкував,
а кішку вчив працювати» (1966),
«Три золоті слова» (1968), «Дідовсевідо» (1969). Майже до всіх
цих видань упорядник готував
передмови, які не лише знайомили з біографіями того чи іншого
оповідача, а й розкривали сюжет-
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«Народні музичні інструменти
на Україні». Одночасно із зростанням інтересу до української
народної музики розвивається
зацікавленість Л. музичною культурою ін. слов’янських народів.
Своєю чергою діячі слов’янських
культур високо оцінювали збірки
обробок Л. українських народних пісень, зокрема хорватський
фольклорист Ф. Кугач, з яким
Л. познайомився в Сербії під час
закордонної подорожі. Цю подорож він здійснив 1873 разом з
О. Русовим, запланувавши відвідати слов’янські країни для
ознайомлення з їхньою пісенною культурою. З об’єктивних
причин йому не вдалося втілити свій задум цілком. Відвідавши Галичину, вони вирушили
до південнослов’янських земель.
Збереглися чернетки записів мелодій Л. з підтекстівками (по два –
три рядки) лише окремих пісень
(«Ljubio se biely golub», «Sam se
Mio», «Гей, Славоние, земле племенита», «Golubice bеla», «Kako
może duša tvoja», «Dobar večir, ljuba
moja», «Македонец, македонец»,
«Гусле моje», «Ej, уранила Косова
дjевоjка») та танців (хорватський
«Коло» і македонський «Оро») із
зазначенням місця запису окремих із них. Мелодії двох з них
(«Гусле моje», «Ej, уранила Косова
дjевоjка») Л. залучив до своєї розвідки про особливості виконання
дум кобзарем О. Вересаєм. Репертуар свого хорового колективу в
концертах 1870–1875. Л. збагачував авторськими та народними
піснями (переважно, у власних
обробках) різних слов’янських
народів – російськими, чеськими,
польськими, моравськими, зокрема, й тими, які він сам записав
під час мандрівки 1873 Пісенний
фольклор південних слов’ян –
сербський, хорватський, македонський викликав особливе зацікавлення Л.
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Петро Васильович
(04.05.1909, с. Горонда, нині
Мукачівського р‑ну, Закарпатської обл. – 03.02.1969, м. Ужгород) – фольклорист, літературознавець, педагог, громадський
та культурний діяч. Народився у
селянській родині. 1937 закінчив
Празький університет, 1935–1936
вивчав слов’янську філологію в
Белградському університеті. Працював викладачем історії та літератури в Хустській гімназії, де
організував літературний гурток,
збирав разом з учнями фольклор.
З 1944 – заступник голови Народної ради Закарпатської України і директор гімназії в Хусті.
З 1953 – доцент Ужгородського
державного університету. 1953 у
Москві Л. захистив дисертацію
кандидата філологічних наук на
тему: «Закарпатский сказочник
А. Калин: Проблема традиции
и личного начала в творчестве
сказочника», підготував роботу «Українська народна балада
і східнослов’янські зв’язки» до

Праці: Характеристика музыкальных особенностей дум и народных
песен, исполняемых кобзарем Вересаем. Записки Юго-Западного отдела
Императорского русского географи-
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ські зв’язки, про опришка Пинтю.
Л. підтримував взаємини з багатьма вітчизняними і зарубіжними фольклористами – О. Деєм,
Г. Сухобрус, Б. Путіловим, О. Рудловчак, Д. Ортутаї та ін. Йому
належать літературознавчі публікації про закарпатських будителів – О. Духновича, О. Митрака,
І. Сільвая, Є. Фенцика.

Праці: Угро-русские коляды. Ужгород, 1942. 63 с.; Народные баллады
Закарпатья и их западнославянские
связи. Київ, 1963. 60 с.; Три золоті
слова: Закарпатські казки Василя Короловича / запис текстів та впорядк.
П. В. Лінтура. Ужгород, 1968. 239 с.;
Літературознавчі та фольклорознавчі праці. Ужгород, 2008. 64 с.; Король
Матвій Корвін в угро-русской народной традиции. Народна школа. Унгвар: Статті: 1940/41. № 7. С. 124–134;
Тексти: 1940/41. № 8. С. 150–156; Линтур П. В. Балладная песня и обрядовая поэзия (Баллада и ритуальная поэзия). Русский фольклор. 1965. Т. 10.
С. 228–236; Закарпатские народные
сказания о королевиче Марко. СЭ.
1965. № 1. С. 43–50; Собирание и некоторые проблемы изучения фольклора
советского Закарпатья. Карпатский
сборник. Москва, 1972. С. 81–94; Казкарі Закарпаття і їх репертуар. Післямова. Зачаровані казкою / укр. нар.
казки в записах П. В. Лінтура. Ужгород, 1984. С. 496–510.
Літ.: Сенько І. М. Заповнена анкета
або Життєпис Петра Лінтура. Ужгород, 1999. 143 с.; Хланта І.; Сенько І.
Петро Лінтур: бібліографічний покажчик. Ужгород, 1999. 56 с.; Мушкетик Л. Г. До ювілею Петра Лінтура.
НТЕ. 2009. № 4–5. С. 91–93; Будівничий культури: Збірник матеріалів до
100‑річчя від дня народження Петра
Лінтура / упоряд. І. Сенько. Ужгород, 2010. 352 с.; Мушинка М. Внесок
Петра Лінтура в дослідження народної балади. Будівничий культури : Збірник матеріалів до 100‑річчя
від дня народження Петра Лінтура.
Ужгород, 2010. С. 83–92.
Леся Мушкетик

М. Глінки). Загальну й музичну
освіту – у Єкатерининському інституті в Москві. Тут спробувала
свої сили як регент інститутського хору. 1874 вступила до Петербурзької консерваторії і того ж
року виїхала до Відня для удосконалення у співі. Уперше виступила на естраді у Відні під час Всесвітньої виставки (1873). У 1882–
1883 – солістка Большого театру.
У 1880‑і почала записувати народні пісні. Виступала на оперних
сценах Відня, Будапешта, Парижа.
Емігрувала з чоловіком до США
(1890–1896). Організовувала там
і у Великій Британії хори, що серед іншого виконували й твори
української академічної музики
та українські народні пісні. Після
повернення до Росії продовжила
записувати музичний фольклор
у Центральній Росії, Поволжі,
Кавказі. Л. 1897 уперше в Росії використала фонограф для запису
фольклору. Особливо цікавилася
народним багатоголоссям. Брала
участь в організації музично-етнографічної комісії при етнографічному відділі Товариства любителів природознавства, антропології та етнографії Московського
університету (1901). Від 1906 – викладачка народної консерваторії в
Москві. На Всеросійській кустарно-промисловій виставці в Петербурзі 1902 Л. познайомилася з
кобзарем Михайлом Кравченком,
від якого записала думу з початковими словами «Се на Чорному
морі» (це могла бути або «Маруся
Богуславка», або «Плач невольників»), псальму «Про Лазаря»,
баладу «Брат сестру запродає».
Від лірника С. Зюганя у Кременчуцькому пов. влітку 1903 записала дві псальми («Про Лазаря»,
«Про правду») і духовний вірш
«Страсті». Українській фольклористиці Л. прислужилася збіркою «Опыт записи фонографом
украинских народных песен», що
була «лише» звітом про музично-етнографічну експедицію на
Полтавщину, проте разом з ін. її
працями зіграла помітну роль у
розвитку музичної фольклорис-
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ні та художні особливості творів.
1979 зібрані Л. казки ввійшли до
антології казкарів Закарпаття «Зачаровані казкою», підготовленої
І. Сеньком та В. Лінтур (Ужгород,
1984). Найкращі казки вченого
було перевидано в Києві, в перекладах – у Москві, Празі, Берліні.
Серед ін. фольклорних жанрів Закарпаття Л. вивчав обрядову пісенність та балади, його цікавили
питання їх ґенези і розвитку, жанрові особливості. Учений упорядкував невелику збірку колядок з
передмовою, де він зробив спробу їх класифікації (1942). Немало уваги Л. присвятив народній
баладі краю. Зібрані тексти він
частково видрукував у збірниках
«Народні пісні-балади Закарпаття» (1959) та «Народні балади Закарпаття» (1966), йому належить
ды
монографія «Народные балла
Закарпатья и их западнославянские связи» (1963), статті «До проблеми походження слов’янської
народної пісні» (1964), «Основ
ні проблеми вивчення української баладної пісні» (1967),
«Українські баладні пісні та їх
східнослов’янські зв’язки» (1968)
та ін. Учений уважно підходив
до текстових варіантів та художньої форми творів, подав відповідні коментарі і паралелі до
них, за історичним принципом
ви
окремив три пласти балад.
Л. свідчив про різну інтенсивність
міжслов’янських взаємовпливів у
різні часові відтинки, розглядаючи їх на матеріалі конкретних
балад. Фольклорист цікавився
також міжжанровою взаємодією в баладах та казках, колядках,
весільній обрядовості. З інших
компаративних студій Л. слід назвати його статті, підготовлені
на основі власних та ін. записів,
про історичний фольклор, а саме
образи історичних діячів (короля
Матяша, імператора Франца-Йосифа, королевича Марко) у фольклорі Закарпаття, написані ним
ще до Другої світової війни і надруковані в часописах «Народна
школа», «СЭ». Є в нього й дослідження про українсько-румун158

ЛІНЬОВА
Євгенія Едуардівна
(9.01.1854, м. Брест-Литовський,
тепер м. Брест, Білорусь –
24.01.1919, м. Москва, Російська
імперія) – російська фольклористка, оперна і камерна співачка. Початкову музичну освіту
здобула вдома (мати – учениця

www.etnolog.org.ua

ЛІСОВА

цював як викладач російської
мови кафедри славістики та македонської русистики філософського факультету Університету
імені святих Кирила та Мефодія
в Республіці Македонія (колишня Югославія). 1970 вступив до
аспірантури відділу слов’янської
фольклористики ІМФЕ НАНУ.
Захистив 1974 кандидатську дисертацію на тему «Сербохорватская народная лирика: (Любовные песни)». На основі дисертаційного дослідження 1977 було
видано його монографію, де також опубліковано його переклади
українською мовою текстів сербських та хорватських любовних
пісень. Був учасником багатьох
фольклорних експедицій відділу слов’янської фольклористики
ІМФЕ НАНУ. Співпрацював із
сербськими та македонськими
письменниками. Сприяв популяризації української літератури,
зокрема поезії в колишній Югославії, творчої спадщини БогданаІгоря Антонича. Працював перекладачем на рівні міждержавних
офіційних делегацій.

ЛІСОВА
Олександра Максимівна
(30.03.1991, м. Київ) – українська
журналістка, публіцист, фольк
лористка. У 2013 з відзнакою закінчила факультет журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.
Упродовж 2013–2016 навчалася
в аспірантурі при відділі української та зарубіжної фольклористики ІМФЕ імені М. Т. Рильського. 2017 захистила дисертацію
кандидата філологічних наук на
тему: «Українська фольклористика Словаччини другої половини
ХХ–ХХІ століття». Стажувалася
в Інституті музикознавства Словацької АН, співпрацює з МУКС,
підтримує зв’язки з провідними
дослідниками регіону. Опублікувала низку наукових видань
з української фольклористики
Словаччини (огляди з фестивалів; діяльність українських
гуртів та колективів, осередків;
фольклорна тематика на шпальтах місцевої періодики тощо).
Кілька цінних праць присвячено
культурним діячам, фольклористам (Ю. Костюку, О. Зілинському, М. Мушинці та ін.). Цікавиться питаннями міжкультурної
комунікації на сучасному етапі.
Волонтерка, доброволець в НДО
«Europe 4 Ukraine», має досвід в
галузі міжкультурного обміну за
освітньою програмою Erasmus+.
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тики початку ХХ ст. Л. записала
на фонограф 120 пісень, а до збірки умістила 18 багатоголосних
пісенних зразків різних жанрів
із Золотоніського, Лубенського,
Миргородського,
Хорольського пов. та духовний вірш «Страсті» із супроводом ліри, записаний
у Кременчуцькому пов. від лірника Степана Зюганя. У вступній
статті Л. торкнулася народного
побуту, календарних звичаїв та
обрядів, висловила судження про
кобзарів і лірників, висловила
думку про потребу порівняльного вивчення музичного фольклору, охарактеризувала особливості
виконання, ритміку та ін. музичні
особливості записаних пісень. Її
тексти заклали підвалини нової
методики розшифровки й аналізу
народного багатоголосся.

Праці: Роль образу в ідейно-художній єдності сербської народної епіки:
(Косівський цикл). Слов’янське літературознавство і фольклористика.
Київ, 1973. Вип. 8. С. 91–97; Сербохорватская народная лирика: (Любовные песни) : автореф. дис. ... канд.
филол. наук / АН УССР. Ин‑т искусствоведения, фольклора и этнографии им. М. Ф. Рыльского. Киев, 1974.
28 с.; Сюжетність, композиція та головні персонажі сербохорватської
народної лірики. Слов’янське літературознавство і фольклористика.
Київ, 1975. Вип. 10. С. 96–104; Югославські партизанські пісні. НТЕ. Київ,
1976. № 1. С. 100–101. Рец. на книгу:
Златановић Момчило. Сија звезда:
Народне песме ослободилачке борбе
и социјалистичке изградње. Београд,
1974; Сербохорватська народна лірика: (Любовні пісні) / АН УРСР. Інститут мистецтвознавства, фольклору і
етнографії ім. М. Т. Рильського. Київ,
1977. 182 с.
Літ.: Вахніна Л. З чистих криниць.
Літературна Україна. Київ, 1978.
21 квітня. С. 4; Гуць М. Праця про
сербохорватські пісні. НТЕ. Київ,
1979. № 6. С. 86–87.
Лариса Вахніна
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Праці: Великорусские песни в народной гармонизации / зап. Е. Линевой. Санкт-Петербург, 1904. Вып. 1;
1906. Вып. 2; Опыт записи фонографом украинских народных песен.
Из
музыкально-этнографической
поездки в Полтавскую губ. в 1903 г.
Евгении Линевой. С приложением
18‑ти песен. Москва, 1905; Начальные
основы музыки. (Лекции для первого
курса хорового класа Народной консерватории). Москва, 1909.
Літ.: Аксюк С. Евгения Линева. Советская музыка. 1954. № 12. С. 45–49;
Канн-Новикова Е. Собирательница
русских народных песен Евгения
Линева / Редактура и предисловие
Е. В. Гиппиуса. Москва, 1952; Мурзина Е. Фольклористическая деятельность Е. Э. Линевой и ее сборник
«Опыт записи фонографом украинских народных песен». Е. Линева.
Опыт записи фонографом украинских народных песен. Киев, 1991.
Галина Довженок

ЛІРНИЧЕНКО
Володимир Анатолійович
(1938, м. Київ – 1978, м. Київ) –
український-фольклорист-славіст, викладач російської мови,
перекладач. Після закінчення середньої школи навчався на філологічному факультеті Київського
державного університету імені
Т. Г. Шевченка, за спеціальністю російська мова та література
(1956–1961). У 1967–1969 пра-

Праці: Українська фольклористика Словаччини другої половини ХХ–
ХХІ століття : автореф. дис. … канд.
філол. наук. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2017. 18 c.; Міжкультурна комунікація як соціальний
феномен спілкування між представниками окремих культур. Комунікаційні технології. 2014. Т. 5. С. 50–54;
Діяльність культурно-мистецьких
осередків українців Словаччини.
Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. 2014. Вип. 20.
Т 2. С. 105–109; Український фольк
лор на сторінках «Наукового збірника Музею української культури у
Свиднику». Слов’янський світ. 2014.
Вип. 12. С. 94–113; Вивчення славістичних центрів та періодичних
видань у Словаччині : діяльність та
основні напрями. Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2015. Вип. 27. С. 320–328; Укра-

159

www.etnolog.org.ua

ЛОБОДА

фологічної школи. У порівняльних дослідженнях слов’янського
фольклору прагнув показати соціально-історичну,
культурнопобутову основу творів, прослідкувати характер взаємовпливів та взаємодії народної поезії
слов’ян, переважно порівнював
не персонажі, а мотиви. Основ
ні праці Л. присвячені вивченню
східнослов’янського героїчного
епосу, історії української та російської фольклористики. У роботі «Русский богатырский эпос.
(Опыт критико-библиографического обзора трудов по русскому
эпосу)» 1896) на основі публікацій
билин проаналізував ті історичні
чинники, які вплинули на розвиток народної поезії, звертав увагу
на важливість системного розгляду варіантів творів билинного
епосу. Магістерська дисертація
Л. «Белоруская народная поэзия
и русский былевой эпос» містить
значний порівняльний матеріал зі
слов’янського фольклору. Л. – автор низки досліджень сюжетики
героїчного епосу сербів, зокрема, героїчного епосу Косівського
циклу. Досліджував слов’янські
взаємо
зв’яз
ки у царині балад,
зокрема спільний для слов’ян
ської балади сюжет «про невірну
дружину». Л. – автор рецензій
на підсумковий огляд вивчення
епосу слов’янських народів чеського дослідника Й. Махала про
богатирський слов’янський епос.
У колі наукових інтересів Л. – вивчення історії слов’янської фольклористики, наукового доробку
таких дослідників, як В. Антонович, О. Веселовський, П. Куліш,
М. Максимович, О. Пипін, у 1910
вийшов укладений Л. перший
в Україні посібник з фольклористики («Лекции по народной
словесности»). У 1925 Л. став
головним редактором (разом із
В. Петровим) журналу «Етнографічний Вісник», перший номер
якого відкривався його програмною статтею «Сучасний стан і
чергові завдання української етнографії». У цій статті фольклор
Л. розглядає у межах і у зв’язку

із етнографією, під якою широко
розуміє всю народну культуру,
вважаючи її однією «з головніших підстав націо
нального відродження слов’ян за нової доби
(ХVІІІ–ХІХ ст.), і ця її роля на
Україні (з Галичиною) була, безумовно, видатна». Основні зав
дання фольклористики вбачав у
науковій фіксації традиційного
фольклору й нових форм усної
словесності за наперед складеними програмами, підкреслював
важливість ареальних досліджень
й створення мережі регіональних
осередків й кореспондентів.

Праці: Банович Страхиня. Киев
ские университетские известия.
1894. № 1. С. 83–90; Белорусская народная поэзия и русский былевой
эпос. ЭО. 1895. № 2. С. 1–34; Русские
былины о сватовстве. Киев, 1901.
294 с.; Лекции по народной словесности. Киев, 1910. 121 с.; Сучасний
стан і чергові завдання української
етнографії. ЕВ. 1925. Кн. 1. С. 1–11;
З пісень на Україні про світову війну
1914–1918 рр. ЕВ. 1927. Кн. 4. С. 3–7.
Літ.: Академік А. М. Лобода (1894–
1924): Короткий життєпис й список
наукових праць. Записки Історичнофілологічного відділення ВУАН. Київ,
1924. 15 с.; Музиченко С. Андрій Лобода (До сторіччя від дня народження). НТЕ. 1971. № 3. С. 74–77; Козловський В. І. Лобода Андрій Митрофанович. Українська фольклористична
енциклопедія / керівник проекту, науковий редактор, упорядник Василь
Сокіл. Львів, 2018. С. 456–457.
Олена Чебанюк

FE

їнські фольклорні фестивалі у сучасній Словаччині. Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. 2015. Вип. 18–20. С. 150–160;
Український фольклор та фольклористика на шпальтах періодичних
видань Словаччини. Studia Slavica,
2016. Vol. 61. P. 103–114; Фольклористична діяльність Миколи Мушинки
(до 80‑річчя вченого). Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2016. Вип. 29. С. 203–212;
Фольклорно-етнографічна
діяльність Музею української культури у
Свиднику (Словаччина). Пытанні
мастацтвазнаўства,
этналогіі
і фалькларыстыкі. Мінск, 2016.
Вып. 20. С. 513–519; Юрій Костюк –
збирач і дослідник народнопісенної
творчості українців Словаччини.
Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур. Київ, 2016. С. 311–314.
Леся Мушкетик
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ЛОБОДА
Андрій Митрофанович
(26.06.1871, Свенцяни Віленсь
кої губ., тепер Швянченіс, Литва – 01.01.1931, м. Київ) – фольклорист, етнограф, літературо
знавець. Походив із сім’ї дрібного службовця. Після закінчення Катеринославської гімназії у 1890 вступив на слов’яноруське відділення історико-філологічного факультету Київського
університету. Учень професорів
В. Дашкевича, П. Владимирова,
Т. Флоринського. У 1895–1897
професорський степендіат, 1904 –
захистив магістерську дисертацію, отримав посаду екстраординарного професора, з 1917 – ординарний професор на кафедрі
російської мови та літератури,
згодом – завідувач кафедри російської літератури Київського
університету. З 1921 – голова Етнографічної комісії Української
АН, академік Української АН
(1922), член-кореспондент Російської АН (1924), 1923–1924 – віцепрезидент Української Академії
наук. Л. був прихильником переважно історичного методу дослідження, використовував методи
міграційно-порівняльної школи,
критикував аналіз фольклорного
тексту з позицій методології мі160

ЛОЗИНСЬКИЙ
Йосип Іванович
(псевд. і крипт. Гриць Самоук,
Л. із Перемишльського, Л. із П.,
Л‑ській Йосиф та ін.; 20.12.1807,
с. Гурко тепер Жешувського воєв.,
Польща – 11.07.1889, м. Яворів,
тепер Львівської обл.) – етнограф,
фольклорист, мовознавець, пуб
ліцист, греко-католицький священик. Закінчив гімназію в Перемишлі, здобув теологічну освіту у
Львівському університеті (1830).
Був священиком у Радохінцях
(з 1832), парох у Медиці під Перемишлем (з 1836), у Яворові
(з 1848). Ще під час навчання у
гімназії почав записувати народні
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ЛОЗИЦЯ

З 1976 – співробітник Інституту
етнології і фольклористики в Загребі, з 1999 – директор Інституту і головний редактор часопису
«Narodna umjetnost» («Народна
творчість»). Виступав організатором і керівником інтердисциплінарного наукового проекту
«Interdisciplinarno istraživanje vrijednosti u hrvatskoj kulturi» («Інтердисциплінарні дослідження
на теренах хорватської культури») (1996 –2002), пізніше – проекту «Folklor, književnost i kultura: predaja, bajka, maska i mit»
(«Фольклор, література і культура: вірування, казка, маска і
міф») (2002–2006). Паралельно
керує проектом «Interdisciplinarne razine tradicije» («Інтердисциплінарні рівні традиції» (2007).
Викладач курсів з фольклористики і етнології на філософському факультеті у Загребському
університеті. Власна наукова діяльність пов’язана із дослідженнями на ниві театрознавства,
зокрема, інтердисциплінарного
дослідження фольклорного театру, народної творчості, обрядовості (у переважній більшості
карнавальної) та ін. аспектів хорватської традиційної культури.
Автор ґрунтовних, масштабних
праць з теоретичних і методологічних питань фольклористики,
у яких аналізує проблему розширення сфери наукових досліджень завдяки розгляду перехідних зон, – окремої території
між фольклорним і літературним текстом з позицій народних
традицій, синкретизму, інтер- і
постдисциплінарності. У своїх
наукових працях детально аргументує підходи до розмежування етнології і фольклористики,
художніх і усних жанрів, театро
знавства і етнотеатрознавства,
шукаючи при цьому, як пише про
дослідника його колега Л. Маркс,
«міцну і у той самий час відкриту,
динамічну і полівалентну теоретичну концепцію, сформовану
як результат різних дослідниць-

ких позицій». У книзі «Izvan teatra: teatrabilni oblici folklora u
Hrvatskoj» («За межами театру:
театральні форми фольк
лору в
Хорватії») (1990) увів етнотеатрознавство як інтердисциплірну наукову галузь і виклав синкретичну теорію (фольклорної) її
репрезентації. Брав участь у підготовці і редагуванні антологічної збірки текстів і записів «Folklorno kazalište» («Фольклорний
театр») (1996), а у книзі «Hrvatski
karnevali» («Хорватські карнавали») (1997) запропонував першу
в хорватській етнології і фольклористиці синтетичну працю,
присвячену карнавальним обрядам і звичаям. У монографічному дослідженні «Poganska baština» («Поганська спадщина»)
(2002) звернувся до проблеми
інтерпретації давніх фольклорних елементів (звичаїв, міфічних
істот тощо), а в книзі «Zapisano i
napisano: folkloristički spisi» («Записане і написане : фольклористичні нотатки», 2008) – до проб
леми фольклористичної теорії і
методології, пов’язуючи в обох
книгах власне фольклористичні
і загальнофілологічні, культурологічні і антропологічні, історичні й етнологічні підходи до проб
лематики. Співробітники Інституту етнології і фольклористики у Загребі під керівництвом
Л. підтримують тісні контакти з
ІМФЕ НАНУ на ниві українськохорватських фольклористичних
взаємин.
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пісні і звичаї. До перших нарисів
належить опис гаївкових звичаїв
(16 великодніх ігор) та пісень (13)
з рідного села Гурка, опублікованих лише 1860 у часопису «Зоря
Галицкая яко альбум на год 1860».
1835 опублікував у Перемишлі
латинським алфавітом працю
«Ruskoje wesile, opisanoje czerez
J. Łozińskogo» (1835), основану на
матеріалах, зібраних у Радохінцях
та суміжних селах. Робота містила докладний і найповніший у ті
часи опис українського весілля
(понад 200 записаних Л. пісень)
та була однією з перших спроб
порівняльного аналізу власних
записів з перемиського Надсяння з відповідним матеріалом з
інших районів України, а також
Білорусії і Росії. Планував видати
працю українською мовою. Першу спробу перевидання книги
сучасним українським алфавітом
у 1992 здійснив Р. Кирчів.
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Праці: Ruskoje wesile opisanoje
czerez J. Łozińskogo. W Peremyszły,
1835; Українське весілля / опрацювання тексту, упоряд. і вступна стаття Р. Ф. Кирчіва. Київ, 1992. 176 с.;
Галагивка. Зоря Галицкая яко альбум
на год 1860. Львов, 1860. С. 506–516.
Літ.: Кирчів Р. Етнографічнофольклористична діяльність «Руської
трійці». Київ, 1990. С. 59–61; Колесса Ф. Історія української етнографії.
Київ, 2005. С. 65; Кирчів Р. Ф. Маркіянове сузір’я. Ті, кого пробудив, «воодушевив» і повів за собою Маркіян
Шашкевич. Львів, 2012. С. 22–23.
Валентина Головатюк

ЛОЗИЦЯ (LOZICA)
Іван (Joan)
(27.5.1950, м. Загреб, Хорватія) –
фольклорист, театрознавець, фахівець з питань теорії літератури.
Вивчав порівняльне літературо
знавство і філософію на філософському факультеті Загребського
університету. 1977 закінчив магістратуру на цьому ж факультеті, підготував роботу на базі
книги «Della Poetica» хорватського філософа доби Відродження
Фране Петрича. Захистив дисер
тацію на тему «Театралізовані
форми фольклору в Хорватії».

Праці: Izvan teatra. Teatrabilni oblici folklora u Hrvatskoj. Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa.
Zagreb, 1990. 333 s.; Hrvatski karnevali. Golden marketing. Zagreb, 1997;
Poganska baština, Golden marketing.
Zagreb, 2008. I. Lozica, L. Marks. Finitis
decem lustris. Pola stoljeća folklorističkih (filoloških, etnoteatroloških i njima
srodnih) istraživanja u Institutu. Folkloristička čitanka / ur. M. Hameršak,
S. Marjanić. Zagreb, 2010. S. 511–540;
U susret drugoj mitologiji. Porod od
tmine: Jokastine kćeri i unuke. Mitski
zbornik / ur. S. Marjanić; I. Prica. Zagreb, 2010. S. 41–58.
Мирослава Карацуба

161

www.etnolog.org.ua

М

цікавлення М. не обмежувалися
зіставленням українських народних пісень із народними піснями західнослов’янськими та,
головне, південнослов’янськими.
Неабияке значення для формування М.‑фольклориста мали
особисті контакти з сербськими,
польськими, чеськими науковцями. Один із важливих щаблів –
його знайомство із рукописом
томів «Украинских песен, собранных Ходаковским». Йдеться
про одну із основних теоретичних праць відомого польського
вченого З. Доленги-Ходаковського (псевдонім А. Чарноцького),
який під час подорожі Україною
ознайомився із фольклорними
здобутками Волині, Галичини,
Закарпаття. М. писав про придбання відомого зібрання народних пісень З. Ходаковського,
«насиченего піснями, обрядами
і, особливо, – весільними». Друга
визначна подія на слов’янських
обріях – знайомство зі збірками
сербських і хорватських пісень
В. Караджича. Ці збірки були
відомі у тогочасній Росії та в
Україні (на початку ХІХ ст.). За
прикладом В. Караджича, у 1827
вийшла збірка українських пісень – «Малороссийские песни» М. У колі зацікавлень М.
перебував і сербський словник
В. Караджича. У 1827 М. готував також і словник до збірки
«Малороссийские песни». Отже,
він надавав великого значення
діяльності Караджича-фольклориста. Третій цікавий епізод –
листування М. і П. Шафарика.
Останній цікавився українською
народнопоетичною творчістю,
був пов’язаний із вченими східної України і Галичини. Він назвав українську пісню окрасою
народної словесності слов’ян.
Шафарик високо цінував творчий доробок М., М. Цертелєва,
З. Ходаковського. М. листувався
з П. Шафариком, вислав йому
«Украинские народные песни»
(1834) із дарчим написом. У колі
зацікавлень М. перебували поетичні народні здобутки україн-
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МАКСИМОВИЧ
Михайло Олександрович
(15.09.1804, хут. Тимківщина
Золотоніського пов. Полтавської губ., тепер с. Богуславець
Черкаської обл. – 22.11.1873,
хут. Михайлова Гора, нині Канівський р‑н Черкаської обл.) – учений-енциклопедист,
природознавець, фольклорист, етнограф,
історик, письменник, магістр фізико-математичних наук (1827),
доктор слов’яно-російської філології (1871), ординарний професор кафедри ботаніки (1833),
кафедри російської словесності
(1834), декан 1‑го відділення філософського факультету (1834,
1837), перший ректор (1834–
1835) Університету св. Володимира, член-кореспондент Петербурзької Академії наук (1871).
У 1821 завершив навчання на
словесному відділенні філософського факультету МДУ. У 1827
захистив дисертацію «О системах растительного царства», за
яку йому було присвоєно ступінь
магістра фізико-математичних
наук. Діяльність на фольклористичній ниві розпочав з 1827, у цей
час видавав альманах «Денница»
(побачили світ три номери), згодом упорядкував та опублікував
збірки «Малороссийские песни»
(1827), «Украинские народные
песни» (1834), «Голоса украинских песен» (1834). 1849 виходить друком «Сборник украинских песен». М. присвятив понад
50 праць проблемам українського і російського фольклору, а також складному питанню походження фольклору слов’ян та їх
взаємодії. Його збірки, а також
праця «Дни и месяцы украинско-

го селянина» (1856) стали важливою віхою у розвитку української науки. Народну поезію
М. розглядав як найвищий вияв
національного духу, джерело для
розвитку мови художніх творів.
М. можна вважати чи не першим
з українських фольклористів,
який точно сформулював думку про зв’язок народної поезії
слов’ян з їхнім життям, історією.
Учений також здійснив першу
спробу порівняння українських
дум з російськими піснями і
сербськими юнацькими піснями. Термін «дума» в українській
фольклористиці був запропонований М. Саме М. вдалося встановити формальну відмінність
дум кобзарів від історичних пісень, цю думку він остаточно
сформулював у третій фольклористичній збірці. Це було знач
не досягнення, враховуючи, що
кобзарі – виконавці пісень – використовували назву «козацькі
пісні», чи «пісні про старовину». На кінець ХІХ цей термін
стали вживати і виконавці дум.
У вступній статті до свого збірника «Малороссийские песни»
(1827) М. подав думку польського вченого К. Бродзінського, що
слов’яни – єдиний народ, смаки,
звичаї та уподобання якого схожі на звичаї у стародавній Греції.
Обрядові і святкові пісні («пісні
жіночі») містять риси, притаманні стародавній слов’янській
міфології. Як спільну ознаку він
виокремив витонченість («изящество») слов’янських пісень.
Слов’янські пісні є відправним
моментом для розуміння і пізнання життя народу, крім того,
вони – взірець високохудожньої
мови. У колі наукових зацікавлень М. – російські, польські і
сербські народні пісні, спроби
їх порівняти спрямовані на виявлення специфіки народних
пісень кожного із вищезазначених слов’янських народів, спільного й відмінного у ряді українські (він їх називав «малороссийские») народні пісні – пісні
слов’ян-сусідів. Слов’янські за-
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ців, а також ін. слов’ян, зокрема,
епічні та ліричні народні пісні
сербів і хорватів. Фольклористична діяльність М. і його спроби виходу на загальнослов’янські
фольклористичні орбіти мали
неабияке значення для української фольклористики.

ні Польщі, Бразилії, США та ін.
М. вдавалася також до компаративних літературознавчих досліджень, зокрема порушувала
проблеми українсько-чеських
та українсько-словацьких літературних взаємозв’язків і взаємовпливів на матеріалі творчості Т. Шевченка, Лесі Українки,
Ю. Яновського, О. Гончара. Дослідниця уклала посібник з українознавства для студентів-іноземців, кілька посібників до курсів з
українського фольклору та фольклористики.

Праці: Радянсько-чехословацькі
літературні взаємозв’зки. Взаємо
зв’яз
ки літератур соціалістичної
співдружності. Київ, 1981; Думна
героїка. Канон. Література. Онтологія спадкоємності. Київ, 2001. 215 с.;
Історія української фольклористики.
Пам’ят
ник українському козацтву
(Українські записи Порфирія Мартиновича) / упор. текстів, автор післямови. Київ, 2001. 330 с.; Фольклор
і література: навч. посібник. Київ,
2005. 125 c.; Українські героїчні думи.
Практикум. Навчально-методичний
посібник. Київ, 2006. 113 с.; До проблеми героїчного в народному епосі
та документальних хроніках. Вісник
КНУ ім. Т. Шевченка: Літературо
знавство, мовознавство, фольклористика, 2001. № 11. С. 77–79; Функціональна специфіка категорії героїчного в українському епосі. НТЕ.
2008. №. 5. С. 4–7; Талант без талану.
Берегиня. 2009. № 4. С. 49–52.
Леся Мушкетик
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Праці: Собрание сочинений. Київ,
1877. Т. І–ІV; Листи / упоряд. тексту
та іл. В. Короткий. Київ, 2004. 312 с.;
У пошуках омріяної України: Вибрані
українознавчі твори. Київ, 2003. 360 с.
Літ.: Бойко Н. І. Михайло Максимович. Навіки з рідним краєм.
Черкаси, 2004. 248 с.; Всеукраїнські
Максимовичівські читання. Збірник праць Всеукраїнських максимовичівських читань 14–15 вересня
2004 року / відп. ред. В. Т. Поліщук.
Черкаси, 2005. 240 с.; Жадько В.
Український некрополь. Київ, 2005.
С. 229; Михайло Максимович і Пантелеймон Куліш. До історії взаємин /
уклад. Н. Побірченко, О. Кравченко.
Умань, 2007. 166 с.; Інститут історії
України НАН України. Київ, 2009.
Т. 6 : Ла – Мі. С. 460; Максимович
Михайло Олександрович. Енциклопедія «Черкащина» / упор. В. Жадько. Київ, 2010. С. 558–559.
Мирослава Карацуба

сора (з 2002), очолювала кафедру фольклористики (2006–2007)
Інституту філології КНУ імені
Тараса Шевченка. 2007–2015 –
професорка, завідувачка кафедри
соціальних та гуманітарних дисциплін
Українсько-Американського університету (Конкордія).
З 2015 професорка, завідувачка
кафедри Київської міської академії танцю імені Сержа Лифаря.
Відомий епосознавець, дослідниця феномену героїчного в літературі та народному епосі як
важливого і органічного складника етосних традицій. Чимало
уваги приділяє студіям ідейної
специфіки, морального канону і
поетики українських народних
дум, взаємозв’язків фольклору
і літератури. У науковому доробку М. понад 100 публікацій,
серед них монографія «Думна
героїка. Канон. Література. Онтологія спадкоємності», статті: «До
проблеми вивчення героїчного в
українському фольклорі» (2000),
«Функціональна специфіка категорії героїчного в билинах і українських історичних піснях та думах», «До проблеми героїчного
в народному епосі та документальних хроніках», «Народнопоетичний канон і нова українська
література», «Козацтво в українських прислів’ях та приказках»,
«Поетика героїчних дум» та ін.
Їй належить низка студій, присвячених критичній науковій
рецепції українських дум, зокрема у сприйнятті М. Драгоманова, С. Єфремова, І. Франка, та
відображенню думних традицій
у творчості В. Стуса, П. Тичини, Т. Шевченка, Ю. Яновського.
М. виступала з доповідями на
наукових конференціях: «Леся
Українка у слов’янському колі»
(ЮНЕСКО. Київ, 1979), «Світовий контекст доробку Олеся Гончара (Будапешт, 1986), «Природа
та родовід героїки Тараса Шевченка» (Київ, 2014), «Онтогенез
дум в історико-літературному
дискурсі Івана Франка» (Львів,
2016) та ін. Праці М. опубліковано у Чехословаччині, Угорщи-
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МАЛИНСЬКА
Наталія Анатоліївна
(19.04.1951, м. Рівне) – українська
фольклористка, літературознавець. Закінчила 1973 відділення
української та чеської мов і літератур філологічного факультету
Київського державного університету імені Тараса Шевченка.
У 1973–1977 перебувала в аспірантурі кафедри слов’янської філології. У 1977 захистила дисер
тацію кандидата філологічних
наук на тему «Значення творчості
Олеся Гончара в розвитку українсько-чехословацьких літературних взаємозв’язків». У 1977–1981
працювала викладачем кафедри
російської мови для іноземців
факультету міжнародних відносин Київського держуніверситету імені Тараса Шевченка, у 1981–
1989 – на посаді доцента, очолювала кафедру російської мови для
іноземців Київського інституту
цивільної авіації. У 1989–2007
була на посаді доцента, профе-

МАНЖУРА
Іван Іванович
(1.11.1851, м. Харків – 15.05.1893,
м. Катеринослав) – відомий
український фольклорист, етнограф, поет. Народився в сім’ї
дрібного чиновника. У 13 років
став круглим сиротою. Його долею опікувалася рідна тітка по
матері, дружина О. О. Потебні,
Марія Василівна Потебня. Закінчив Харківську повітову школу.
Протягом 1870–1872 був вільним слухачем Харківського ветеринарного інституту, з якого
був відрахований за «неблагонадійність», після чого все життя
перебував під поліційним наглядом. З початку 1870‑х жив на
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солдатські та історичні пісні як
від місцевих мешканців, так і від
захожих робітників із Калузької
губ. Історичні та побутові російські пісні друкував у журналі
«Русская старина» 1878–1879.
Збірку із 130 пісень М. надіслав
П. Шейну. Листування двох учених розпочалося 1880 і тривало
майже до смерті М. У кожному листі він надсилав П. Шейну
варіанти записаних власноруч
пісень, натомість одержував від
нього наукові видання та фольклорні збірки. П. Шейн високо
цінував записи М., називав їх цікавими та оригінальними. Частина надісланих пісень увійшла до
збірника П. Шейна «Великорусс
в своих песнях, обрядах, верованиях, сказках, легендах и т. п.»
(т. 1, 1892; т. 2, 1900). Деякі з них
опублікував учений у журналі
«Этнографическое обозрение».

філософський факультет у м. Загребі за спеціальністю «Мови і
літератури Югославії, німецька
мова». Там же навчалася в магістратурі, захистила магістерську
роботу
«Лінгвостилістичний
аналіз збірки усних оповідань
із Шаптиновца», згодом захистила докторську дисертацію на
тему «Стилеграфія усних переказів у сучасних записах. Загребські легенди і їх стилеграфічні візії в хорватській літературі». Член редколегії часопису
«Narodna umjetnost» («Народна
творчість»), упорядник значної
кількості фольклористичних і
етнологічних
бібліографічних
джерел. Задіяна у проекті «Interpretativne razine tradicije» («Інтерпретативні рівні традиції»,
координатор – Іван Лозиця).
Керівник комісії із захисту переддипломних, дипломних і докторських робіт на філософському факультеті Загребського університету, а також університету
в м. Дубровнику. Дослідницькі
інтереси М. фокусуються навколо таких проблем: усні оповіді,
фольклорні герої, стилістичні
особливості мовлення традиційних оповідачів, давні і сучасні записи фольклорних джерел,
питання класифікації фольклорних жанрів. У книзі «Vekivečni
Zagreb» («Віковічний Загреб»)
(1994, 2000), за яку авторку було
нагороджено 1994 Орденом міста
Загреба, представлено історичну
і загалом широку фольклористичну перспективу інтерпретації кількасотлітньої оповідної
практики у Загребі і про нього.
Підготувала антологію усного
народного оповідання «Hrvatske narodne pripovijetke» («Хорватські народні оповідання»)
(1998), подала критичні зауваги
і коментарі до значної кількості
усних наративів. Разом з Н. Ріттіг-Беляк підготувала збірник
етнологічних і культурно-історичних праць, присвячених ролі
німців і австріяків у хорватській
культурі («Povijesne zaobilaznice:
Nijemci i Austrijanci u Hrvatskoj»
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Катеринославщині. З 1871–1872
розпочав запис фольклору, мандруючи Харківщиною та Катеринославщиною, вивчав мову,
звичаї, побут народу. Найбільшу
кількість записів (зокрема, понад 1000 пісень) зробив у Катеринославському, Олександрівському Катеринославської губ.,
Валківському, Богодухівському
та Ізюмському пов. Харківської
губ. Перші прозові записи опубліковані 1876 в збірці М. Драгоманова «Малорусские народные
предания и рассказы» – вони
становлять значну частину видання. У 80‑х ХІХ ст. велику
кількість фольклорних зразків
та етнографічних заміток опуб
лікував на сторінках часописів
«Днепр», «Степь», «Екатерино
славские губернские ведомости»,
«Екатеринославский юбилейный
листок», «Киевская старина»,
«Этнографическое обозрение»,
«Живая старина» та ін. Переважно це матеріали з Південної та
Східної України, що стосуються
міфології, обрядів, вірувань та
світоглядних уявлень. Був дійсним членом Харківського історико-філологічного товариства
(1887) та Товариства любителів
природознавства, антропології
та етнографії при Московському університеті (1891). ХІФТ
опублікувало на сторінках свого
«Сборника» дві збірки фольк
лорних записів М.: «Сказки, пословицы и т. п., записанные в
Екатеринославской и Харьковской губерниях И. И. Манжурою» (1890) та «Малорусские
сказки, предания, пословицы и
поверья, записанные И. И. Манжурою в Екатеринославской губернии» (1894). Першу редагував
О. Потебня, другу – М. Сумцов.
Збірки прихильно зустріли не
лише українські, а й російські,
польські та французькі науковці.
Високу оцінку записам М. дали
О. Потебня, М. Сумцов, М. Драгоманов, П. Шейн, Ф. Колесса
та ін. Крім українського фольк
лору, М. записував на Катеринославщині й російські побутові,
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Праці: Великорусс в своих песнях,
обрядах, верованиях, сказках, легендах и т. п. Материалы, собранные и
приведенные в порядок П. В. Шейном. Санкт-Петербург, 1898. Том 1.
Вып. первый. 376 с.; Малорусские
сказки, предания, пословицы и поверья, записанные И. И. Манжурою
в Екатеринославской губернии / предисл. Н. Сумцова. Сб ХИФО. Т. VI.
Харьков, 1894. С. 161–198; Сказки,
пословицы и т. п., записанные в Екатеринославской и Харьковской губ.
И. И. Манжурой. Харьков, 1890. 194 с.
Літ.: Шейн П. В. Из переписки с
Ив. Ив. Манжурою (К истории русской этнографии). ЭО, 1893. № 4.
С. 149–151; Сумцов Н. Ф. И. И. Манжура как поэт и этнограф. Из украинской старины. Харьков, 1905.
С. 114–137; Быков Н. Ив. Ив. Манжура – украинский этнограф и поэт
(1851–1893). Екатеринослав, 1910.
25 с.; Мочульський М. Іван Манжура, український поет і етнограф.
Україна, 1926. Кн. 5. С. 33–59; Березовський І. П. Іван Манжура. Нарис
життя і діяльності. Київ, 1962. 124 с.
Людмила Іваннікова

164

МАРКС (MARKS)
Ліляна (Liljana)
(1949, м. Джурдженовац, Хорватія) – фольклористка, співробітник Інституту етнології і фольк
лористики у Загребі. Закінчила
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(«Історичні переплетіння: німці
і австрійці в Хорватії», 2009). За
підтримки Н. Церибашича підготувала збірник праць, присвячений проблемам дослідження
традиційної культури у новому
тисячолітті («Izazov tradicijske
kulture: svečani zbornik za Zoricu
Vitez» («За межами традиційної
культури: святковий збірник для
З. Вітез», 2009). М. тісно співпрацює із відділом української та зарубіжної фольклористики, брала
участь у підготовці спецвипуску
хорватської
фольклористики
НТЕ (2011).

Архіви: Держархів Одеської області. Ф. Р-8259. Оп. 1: Фольклорні
матеріали, записані студентами під
керівництвом М. в різних областях,
районах, населених пунктах України
(рукописи): українські народні, історичні, козацькі, думи, кобзарські, великодні (пасхальні), сирітські, жниварські, трудові, чумацькі, ліричні,
колискові, періоду громадянської
війни, революційні, радянські, популярні естрадні, романси, жартівливі,
частівки, щедрівки, коломийки, колядки, гаївки, веснянки, голосіння,
співанки (про О. Довбуша та ін.), хороводи. Російські народні та естрадні пісні. Болгарські народні пісні.
Невидані книги: «Чеські народні пісні на Україні», «Українське весілля на
Придунав’ї».
Праці: М. Т. Рильський – фольклорист. Максим Рильський. Одеса, 1960;
Деякі спостереження над фольклором чеських переселенців Одещини. Тези доповідей IV міжвузівської
славістичної конференції (Одеса,
12–14 жовт. 1961). Одеса, 1961. С. 48;
Весілля у чехів Причорномор’я. Тези
доповідей VI української славістичної конференції (Чернівці, 13–18 жовня 1964). Чернівці, 1964. С. 51; Болгарская, гагаузская и албанская
свадьба на украинском Причерноморье. Тези Симпозиума по Балканскому фольклору. Охрид, 1971. С. 29;
З народознавчого ужитку: (Про народні пісні). За наукові кадри. 1975.
31 січ.; «Від Сяну до Дону»: (З історії
пісні). За наукові кадри. 1977. 6 травня; Історія пісні: (про пісню «Від
Сяну до Дону»). Комсомольська іскра. 1978. 28 лют; Шляхи однієї пісні
буремної доби: («Від Сяну до Дону»).
НТЕ. 1979. №. 3. С. 39; До джерел народної творчості: (Фольклорна сту-

дія. Практика в Балті). Народна трибуна, 1981. 7 лип.
Літ.: Петро Трохимович Маркушевський [Текст] : бібліографічний покажчик / Одес. гос. ун-т
им. И. И. Мечникова ; упоряд. :
Є. В. Савельєва; ред. : Є. М. Прісовський ; авт. вступ. ст. : Л. Б. Нєнова.
Одеса, 1989; Державний архів Одеської обл. Путівник. Вип. 1. Фонди
особового походження / упоряд.
В. Ф. Онопрієнко. Одеса, 2012, Герасименко В. Козацька тематика в
фольклорі подолян другої половини ХХ ст. (за матеріалами колекції
П. Т. Маркушевського в Держархіві
Одеської області). Етнічна культура
в глобалізованому світі. Одеса, 2017.
С. 35–42; Коробчук А. Весільний обряд в с. Ройлянка Саратського району Одеської області (за матеріалами
фонду П. Т. Маркушевського). Етнічна культура в глобалізованому
світі. Одеса, 2017. С. 89–94; Костунець (Сухова) А. «Частушки» в записах студентів-філологів в колекції
П. Т. Маркушевського в Держархіві
Одеської області. Етнічна культура
в глобалізованому світі. Одеса, 2017.
С. 94–102; Прокопенко А. Купальські пісні як складова обряду Івана
Купала українців Південно-Західної України (за матеріалами записів студентів-філологів в колекції
П. Т. Маркушевського в Держархіві
Одеської області). Етнічна культура в глобалізованому світі. Одеса,
2017. С. 152–158; Тирищук А. Ліричні пісні українців Південно-Західної
України (за матеріалами колекції
П. Т. Маркушевського в Держархіві
Одеської області). Етнічна культура в глобалізованому світі. Одеса,
2017. С. 196–201; Шевцов О. Народні
казки українців Південно-Західної
України (за матеріалами Колекції
П. Т. Маркушевського в Держархіві
Одеської області). Етнічна культура
в глобалізованому світі. Одеса, 2017.
С. 209–212.
Леся Халюк

FE

Праці: Vekivečni Zagreb. Zagrebačke
priče і predaje. Zagreb, 1994. 179 s.; Hrvatske narodne pripovijetke. Vinkovci,
1998. 168 s.; Lj. Marks, N. Rittig-Beljak.
Povijesne zaobilaznice: Nijemci і Austrijanci u Hrvatskoj. Zagreb, 2009. 218 s.;
Lj. Marks, N. Ceribašić. Izazov tradicijske kulture. Svečani zbornik za Zoricu
Vitez. Zagreb, prosinac 2009. 436 s.
Мирослава Карацуба

було укладено понад 600 зошитів
із фольклорними матеріалами,
зібраними переважно в Одеській,
Вінницькій, Миколаївській, Кіровоградській, Херсонській обл.,
також представлені Івано-Франківська, Львівська, Полтавська,
Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська,
Чернівецька, Чернігівська області, АР Крим і Молдавська РСР
(Слободзейський район, с. Незавертайлівка). М. зберіг накопичені матеріали і сформував з них
колекцію, систематизовану за алфавітно‑хронологічним принципом, яка зберігається в Держархіві Одеської обл.

IM

МАРКУШЕВСЬКИЙ
Петро Трохимович
(22. 09. 1919 р., м. Літин Вінницька область – 17. 05. 2001, м. Одеса) – український літературо
знавець, критик, фольклорист.
Закінчив Одеський державний
університет імені І. І. Мечникова (1945) і продовжив навчання
в аспірантурі на кафедрі української літератури. Одночасно працював викладачем в Одеському
учительському інституті, Житомирському та Ізмаїльському
педагогічному інститутах. Захистив кандидатську дисертацію.
З 1955 – доцент кафедри української літератури Одеського
державного університету імені
І. І. Мечникова. Сфера наукових
інтересів – український фольк
лор, театр, літературознавство,
методика викладання. Протягом
1970‑х і до кінця 1980‑х М. разом
зі своїми студентами втілював у
життя унікальний етнографічний проект: виявляв, збирав і
фіксував фольклор у різних областях України – традиції, обряди, пісні, легенди та ін. жанри
народної творчості. У результаті

МАТОВ
Димитр
(15.05.1864, м. Велес, Македонія – 15.09.1896, м. Софія, Болгарія) – болгарський фольклорист,
етнограф, громадський діяч.
Народився в купецькій родині.
1888 закінчив історико-філологічний факультет Харківського
університету, де спеціалізувався з історії, літературознавства
і фольклористики. Вчився у
165
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МАХАЛ

историята на новобългарската
граматика» («Про історію новоболгарської граматики», 1889),
«Към български речник» («До
болгарського словника», 1892).

Праці: Бележки върху българската народна словесност. СбНУ. 1894.
Кн. Х; Епосът ли е найстарият род
поезия. Български преглед. 1895. Кн. І.
Літ.: Динеков П. Български фолклор. Ч. І. София : Български писател,
1959. С. 122–123; Горбань І. Фольк
лор і фольклористика болгар в Україні. Львів : Інститут народознавства
НАН України, 2004. С. 75–79.
Тетяна Руда

МАХАЛ (MÁHAL)
Ян Гануш (Jan Ganuš)
(25.10.1855, с. Нові Двори поблизу м. Мілевско, нині Чехія –
03.11.1939, м. Прага, Чехія) –
чеський славіст, історик літератури, фольклорист. Навчався
в університетах Відня і Праги
(з 1881). Працював учителем
в гімназії м. Німецький Брод
(1882–1888), у Празі (1888–1891).
Викладав історію слов’янських
літератур в Карловому університеті (з 1894). Редактор журналу
«Часопис чеського музею» (1914–
1930). Доктор філософії (з 1887),
член Чехословацької академії
наук (з 1891), член-кореспондент
Російської академії наук (з 1924),
Слов’янського інституту в Празі, НТШ у Львові (з 1923). Представник еволюційного методу в
чеській фольклористиці та етнографії. Досліджував слов’янські
пісні, міфологію, чеський фольклор, історію слов’янських літератур, взаємозв’язки літератури
і фольклору. Основні праці: «Козаки, як про них співається в народних піснях» (1882), «Про богатирський епос слов’янський»
(1894), «Нарис слов’янської міфології» (1891), «Слов’янська
міфологія» (1907). Вивчав побут лужицьких сербів, чеських
та ін. слов’янських народів. Підготував і опублікував працю в
трьох томах «Слов’янські літератури» (1922, 1925, 1930). Окремий розділ праці присвячено
українським думам. Досліджу-

вав твори українських письменників: «Малоруська література»
(1912), «Тарас Шевченко» (1919),
«Великі російські та українські
письменники» (1934).

Праці: O znovuzrození národnosti a písemnictví lužických Srbův I–III.
Koleda, 1880. № 5; Ludky v bájích slovenských a polských. Koleda, 1881.
№ 6; Ohlasy písní maloruských. Koleda.
1881. № 6; Studia z oboru mythologie
lužických Srbův. Koleda, 1880. № 5.
Літ.: Неврлий М., Старченко Т. В.
Махал Ян. УЛЕ : у 5 т. Київ, 1995. Т. 3 :
К–Н. С. 320; Гайдай М. Махал Ян. Художня культура західних і південних
слов’ян (ХІХ – початок ХХ ст.). Енциклопедичний словник. Київ, 2006.
С. 30; Kaleta P. Sorabica in the work of
the Czech Slavist Jan (Hanuš) Máchal.
Lětopis 53, 2006, Č. 2. Р. 59–66.
Ірина Огієнко
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М. Дринова і О. Потебні. Вчителем його був також М. Сумцов,
у листуванні з яким пізніше М.
обговорював наукові проблеми.
1889 отримав кандидатський ступінь. Повернувся до Македонії,
учителював у болгарській гімназії м. Солун. Пізніше поїхав до
Відня, де до 1892 спеціалізувався
зі слов’янської філології у проф.
В. Ягича, вчився також у Лейпцигу. Того ж 1892 повернувся в
Болгарію, працював учителем у
Софії, викладачем у Вищій школі, читав лекції зі слов’янської
етнографії. М. – видатний діяч
македонської еміграції в Болгарії, писав чисельні статті з македонського питання, 1896 на
ІІ Македонському конгресі обраний членом Верховного македонського комітету. У 1892–1895 разом з І. Шишмановим редагував
«СбНУ». Написав низку праць
з питань болгарської народної
творчості: «Нави» («Русалки»,
1889), «Приказката за правината
и кривината» («Казка про правду і неправду», 1893), «Песента
за слънчовата женитба» («Пісня
про сонцеве одруження», 1894),
«Епосът ли е найстарият род
поезия» («Чи є епос найстарішим
родом поезії», 1894), «Невярна
Груйовица. Баладен мотив за нашата народна поезия» («Невір
на Груйовица. Баладний мотив
нашої народної поезії», 1894),
«Верзиуловото коло и навите»
(«Вельзевулове коло і русалки»,
1895) та ін. У статтях М. досліджував насамперед народні балади, звертався також до легенд
про зміїв, самодив, до обрядових
пісень, вірувань і звичаїв. М. дотримувався засад міграційної
школи; для пояснення явищ болгарського фольклору наводив паралелі з фольклору балканських,
слов’янських і західноєвропейських народів, звертався і до
української народної творчості.
На жаль, смерть рано перервала
плідну наукову діяльність М., на
якого болгарська фольклористика покладала великі надії. М. писав також праці з лінгвістики: «За
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МЕДВІДСЬКИЙ
Богдан Костянтинович
(14.09.1936,
м.
Івано-Франківськ) – український філолог,
фольклорист, етнограф, публіцист, громадський діяч у Канаді.
Член НТШ в Канаді, Асоціації
канадських фольклористів, Канадської асоціації славістів, Американського фольклорного товариства, Асоціації канадських етнічних досліджень. Після Другої
світової війни разом із батьками
виїхав до Канади. 1963 закінчив
університет Оттави, залишився
там працювати. 1965–1969 – викладач факультету слов’янських
мов і літератури Торонтського
університету. У 1969–1971 викладав у Карлтонському (м. Оттава),
з 1971 – в Альбертському університетах. Від 1977 – фундатор
Центру українського фольклору, де працював аж до виходу на
пенсію 2002. У 2003 Центр було
названо на його честь. Засновник
едмонтонської школи української та канадсько-української
фольклористики,
організатор
науки. Досліджував мову новел
В. Стефаника (докторська дисертація). Основне коло дослідницьких зацікавлень – фольклор, етнографія, народне мистецтво
українців Канади. Автор праць
з історії фольклористики, укра-
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МИКИТЕНКО

їнсько-канадського фольклору,
іммігрантської культури. Підготував «Підручник з українського
фольклору: Народні оповідання
і малі усні жанри» (1979, не опублікований).

Праці: Соціально-побутові пісні:
Монографія. Київ, 2018. 206 с.
Юлія Шутенко

МЕЛІХЕРЧИК
Андрій
(16.01.1917, м. Парніце –
30.05.1966, м. Ружомберок, Словаччина) – словацький фольклорист, етнограф, літературознавець, славіст. Учень П. Г. Богатирьова. Середню школу закінчив
в Парніце, потім гімназію в Дольни Кубін, навчався на філософському факультеті в університеті
імені Я. А. Коменського в Братиславі (1935–1941). У 1941 захистив
дисертаційне дослідження на
тему «Funkčné premeny spevu na
dnešnej dedine», після чого залишився там працювати до 1945.
1945–1951 – голова Етнографічного відділу Матиці слов’янської
в Мартіні, 1951–1952 – директор
відділу етнографії Словацької
академії наук, з 1952 – доцент,
з 1963 – професор фольклористики та етнографії. М. – автор
численних робіт з питань словацької народної словесності та
міжслов’янських фольклорних
зв’язків. У 1959 вийшла з друку монографія «Словенський
фольк
лор. Хрестоматія», де автор не тільки зібрав багатий
хрестоматійний матеріал, але й
супроводжував його науковими
коментарями. М. охарактеризував основні риси словацької
народнопоетичної
творчості.
Неодноразово проводив паралелі з фольклором ін. слов’ян
ських народів (особливо зі

східнослов’янським, зокрема з
українським, польським, угорським), порівнював фольклор
західних і східних слов’ян. М. досліджував словацько-українські
зв’язки на матеріалі народних пісень і казок, чеські казки.

Праці: Словацько-українські відносини в розбійницькому фольклорі. З історії чехословацько-українських зв’язків / гол. ред. Й. Грозєнчик. Братіслава, 1959; Slovenské ľudové príslovia. Bratislava, 1953; Slovenský
folklore : chrestomatia. Bratislava, 1959;
Ceské pohádky Jana Drdy. Slovenské pohl’ady, 1958. Roc 74. № 7–8.
Літ.: Profesor Andrej Melicherčik:
spomienky a inspiracie. K nedozitej
osemdesiatke (1917–1966). Slovensky narodopis. 1997. № 1; Maťovčík A. Andrej
Melicherčik. Knižnica, 2007. Roč 8; Sárkány M., Hann C. M., Skalník P. Studying
Peoples in the People’s Democracies: Socialist Era Anthropology in East-Central
Europe. 2005. V. 1; Гайдай М. Andrej Melicherčik. Slovenský folklór. Советская
этнография. 1961. № 2.
Леся Халюк
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Праці: Three Types of Ukrainian Folk Tales in Canada. Continuity
and Change: The Cultural Life of Alberta’s First Ukrainians. Edmonton,
1988; Ukrainian Grave Markers in
East-Central Alberta. Material History Bulletin. 1989. Vоl. 29; Збирання
і вивчення українського фольклору
в Канаді. НТЕ. 1991. № 2. С. 41–52;
The Ukrainian Duma as a Folklore
Genre. Proceedings of the Third International Conference of Ukrainian Studies.
Kharkiv, 1996; Фрагменти прозового фольклору в Канаді. НТЕ. 2012.
№ 5. С. 84–90; Вибрані праці Богдана
Медвідського про українсько-канадський фольклор. Гримич М. Нариси
з українсько-канадської фольклористики: Богдан Медвідський. Київ,
2016. С. 98–311.
Літ.: Боряк О. Початки канадської
україністики. Професор Богдан Медвідський: вдячний уклін з України.
Україна – етнокультурна мозаїка.
Київ, 2006. 432 с.; Нагачевський А.,
Маєрчик М. Особливості української фольклористики в Канаді. НЗ.
2010. № 3–4. С. 293–309; Гримич М.
Нариси з українсько-канадської
фольклористики: Богдан Медвідський. Київ, 2016. 312 с.
Ірина Коваль-Фучило

тові пісні, навчального посібника. Коло наукових зацікавлень –
проблеми фольклористики, літературознавства та методики
викладання української літератури в школі. Досліджує динаміку традиції та трансформацію
національної ментальності в соціально-побутовому фольклорі
українського народу, актуальні
проблеми викладання усної народної творчості в шкільному
курсі літератури, збирає твори
фольклору різних жанрів.

МЕЛЬНИК
Наталія Георгіївна
(19.06.1969, м. Кривий Ріг Дні
пропетровської обл.) – фольк
лорист, літературознавець. У 1986
вступила на факультет української філології Криворізького
педагогічного інституту. З 1991
там працює на кафедрі української та світової літератури на
посаді асистента, викладача,
з 2005 – завідувач цієї кафедри.
У 1995 вступила до аспірантури
ІМФЕ НАНУ. У 2001 під керівництвом Н. Шумади захистила кандидатську дисертацію «Етикоестетичні засади української соціально-побутової пісні (на матеріалі соціально-побутової тематики)». Науковий доробок – понад 80 публікацій. М. – авторка
монографії про соціально-побу-

МИКИТЕНКО
Оксана Олегівна
(02.05.1956, м. Київ) – філологславіст, фольклорист, перекладач. Закінчила КДУ ім. Т. Г. Шевченка у 1978 та аспірантуру в
1986 за спеціальністю «Фольклористика»
при
Інституті
слов’янознавства і балканістики
РАН (м. Москва, 1981–1986, науковий керівник академік РАН
М. Толстой). Кандидат філологічних наук (1988), старший науковий співробітник зі спеціальності «Фольклористика» (1996),
доктор філологічних (2012).
В ІМФЕ працює з 1978, спочатку старшим лаборантом (відділ
слов’янської фольклористики,
1978–1981), потім молодшим
науковим співробітником (відділ слов’янської фольклористики, 1986–1992), згодом науковим співробітником (відділ
мистецтва і народної творчості
зарубіжних країн 1992–1993),
старшим науковим співробітником (відділ мистецтва і народної творчості 1993–2000),
від 2000 – провідний науковий
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Сербії; член Міжнародної організації з народної творчості (Internationale Organisation für Volkskunst) (IOV) (за її визнанням є
експертом ЮНЕСКО); член Міжнародного товариства з етнології
та фольклору (Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore)
(SIEF), а також Міжнародної
баладної комісії (Kommission für
Volksdichtung) (KfV) та робочої групи з обрядової культури
(Working Group on the Ritual Year)
при цьому товаристві. Керівник
міжнародного проекту в межах
Research Support Scheme (RSS),
1998–2000. Учасниця Міжнародних конгресів славістів: Х (1988,
Софія), ХІ (1993, Братислава), ХІІ
(1998, Краків), ХІІІ (2003, Любляна), ХІV (2008, Охрид), ХV (2013,
Мінськ), ХVІ (2018, Белград). Авторка публікацій у наукових виданнях України та країн Європи,
зокрема Австрії, Білорусії, Болгарії, Литви, Македонії, Польщі,
Росії, Сербії, Словаччини, Словенії, Угорщини. Перекладає із
сербської, македонської та болгарської мов: М. Пантич «Якщо
це любов» (Київ, 2012), Н. Килибарда «Угренова земля та інші
оповідки» (Київ, 2011) (у співавторстві), Д. Христов «Мерилін
Монро – тріумф і агонія» (Всесвіт, 2014, № 5–6, с. 43–61) та ін.

Москва, 2014. № 3. С. 11–22; Автографы М. Ф. Рыльского и неизвестное
письмо к нему П. Г. Богатырева (из
архива В. С. Бобковой). Функционально-структуральный метод П. Г. Богатырева в современных исследованиях
фольклора: Сб. статей и материалов.
Москва, 2015. С. 397–407; Растительная символика в украинских и южнославянских похоронных плачах:
к этнопоэтике фольклорного текста. ГОРА божурова : (биљни свет у
традиционалноj култури Словена) /
уредник З. Карановиħ. Београд, 2017.
С. 39–55; Модальність фольклорного
тексту в аспекті когнітивних досліджень. IN HONOREM : сб. статей к
90‑летию А. Е. Супруна. Минск, 2018.
С. 195–206; Поховальні плачі у виданнях І. Свєнцицького (1912) та Н. Шаулича (1929): принципи збирання,
публікації, аналізу фольклорних текстів. Слов’янські обрії : доповіді укр.
учасн. ХVІ Міжнар. з’їзду славістів
(м. Белград, 20–27 серп. 2018). Київ,
2018. Вип. 9. С. 303–317; Теорія і практика перекладу суспільно-політичної
літератури: Йосип Багмут (1905–
1968). Słowiańska Wieża Babel / Język i
tożsamość. Seria Filologia Słowiańska 41.
Poznań, 2018. T. II. S. 203–214; Folk costumes in the funeral rite (Slavic parallels):
gender marker, symbolic object, cultural
sign. Опазване на културното наследство: Идеи и практики. София, 2017.
С. 159–165; Поминальне оплакування
в контексті календарної обрядовості (на матеріалі балканослов’янської
фольклорної традиції). Савремена
српска фолклористика. Београд, 2017.
ІV. С. 191–203.
Літ.: Бојовић, Злата. Микитенко
Оксана. Биобиблиографски речник
МСЦ. Београд, 2005. С. 213; Словенски фолклористи: Лични подаци и адресе / Приредио Љубинко
Раденковић. Београд, 2008. С. 104;
Стеблина-Рудякова Л. Сербістика в
Київському університеті імені Тараса Шевченка. Українсько-сербський
збірник УКРАС. Київ, 2010. Вип. 1
(4). С. 208; Сокіл В. В. Микитенко
Оксана Олегівна. Українська фольк
лористична енциклопедія. Львів,
2018. С. 493–494; Аjдачиħ Д. Оксана
Микитенко, украјински проучавалац
српског фолклора. Савремена српска
фольклористика. Београд, 2017. ІV.
Лариса Вахніна
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співробітник (відділ мистецтва
і народної творчості зарубіжних
країн, від 2015 – відділ зарубіжної фольклористики, сьогодні
відділ української та зарубіжної
фольклористики). Фахівець у галузі слов’янської фольклористики, сербістики, етнолінгвістики
та етнокультурної історії. Серед
основних напрямів досліджень –
сербський фольклор, ширше –
народна культура південних
слов’ян, міжслов’янські, зокрема
українсько-південнослов’янські,
лорні і фольклористичні
фольк
зв’язки, обрядова традиційна
культура, слов’янська міфологія
та народні вірування, проблеми
взаємозв’язку мови і культури,
сучасні трансформації народної
культури та проблеми етноідентифікації,
літературно-фольк
лорні взаємовпливи, історія
фольклористики та славістики.
Брала участь у підготовці енциклопедичного словника «Художня культура західних і південних
слов’ян (ХІХ – початок ХХ ст.)»
(Київ, 2006). Координатор, перекладач та науковий редактор
спеціалізованих видань журналу
«НТЕ»: «Болгарська фольклористика» (2008, № 2), «Македонська
фольклористика» (2009, № 3),
«Турецька
фольклористика»
(2010, №5), «Сербська фольклористика» (2012, № 2). У 1991–
2011 – учений секретар Спеціалізованої вченої ради Д 26.227.01
в ІМФЕ. Член редколегій видань:
«Слов’ян
ський світ», «НТЕ»
(ІМФЕ), «Дриновський збірник»
(Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Харків – Софія), «Одеські етнографічні читання» (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова), «Українсько-сербський
збірник УКРАС» (Київ), «Филолошки студии» (Универзитет «Св. Кирил и Методиј»,
Скопjє), «Савремена српска
фолклористика» (Београд). Член
Національної комісії з фольклору та Комісії з фольклору при
Міжнародному комітеті славістів; член Союзу фольклористів
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Праці: Сербські голосіння: поетичний та історико-географічний
аналіз. Київ, 1992. 150 с.; Балкано
слов’янський текст поховального
оплакування: прагматика, семантика, етнопоетика. Київ, 2010. 424 с.;
Ідейно-художнє втілення «сербської
теми» у творчості Т. Г. Шевченка. Доля
Тараса Шевченка на засланні: Зб. наук.
праць ІV Міжнарод. Шевченківських
читань, присвяч. 165‑річчю від часу
переведення Т. Г. Шевченка на службу
в Новопетровське укріплення. Черкаси, 2015. С. 239–251; Padlock and Key
as Attributes of the Wedding Ceremony:
Traditional Symbolism and Contemporary Magic (on the Material of the Slavic
Tradition). The Ritual Year 10. Magic in
Rituals and Rituals in Magic. Innsbruck ;
Tartu, 2015. P. 487–496; Новаторство
Вука Караджича: фольклорно-этнографическая деятельность в области
исследования погребальной обрядности. Вестник славянских культур.

МИЛАДИНОВИ,
брати Димитр (бл. 1810, м. Струга, тепер Македонія – 11.01.1862,
Константинополь) і Константин
(бл. 1830, м. Струга, тепер Маке-
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песни» цитував у своїх працях
М. Драгоманов. І. Франко у «Студіях над українськими народними піснями» навів уривки вміщених у ній пісень про турецьку
неволю. (Франко І. Зібрання творів, т. 42, Київ, 1984, с. 107–109).
Збірка М. стала зразком для наступних болгарських фольклорних видань. Перевидана 1891,
1942, 1961. Брати М. відомі й як
літератори. К. писав патріотичні
вірші («Туга за вітчизною», «Побратимство» та ін.) з елементами
народної поезії. Д. належать сатиричні вірші про грецьке духовенство. Літературна спадщина
братів М. мала важливе значення
для формування літератури і літературної мови Македонії.

де працював учителем народної школи. 1946–1954 став художнім керівником та головним
диригентом Закарпатського ансамблю пісні й танцю (згодом –
Закарпатський народний хор),
який набув великої популярності. М. викладав теорію музики в
Ужгородському музичному училищі, організував при Філармонії музичний лекторій. Свої записи опублікував у збірці пісень
«Народні пісні підкарпатських
русинів» (1944), яку упорядкував
разом з Д. Задором та Ю. Костьом (Ужгород, 1944). До збірки
увійшло 135 зразків музичного
фольклору, зібраних з усієї території краю: історичні, обрядові,
побутові пісні, балади, народна
лірика. Збірка – перше видання, де репрезентовано і цілісний
нотний матеріал. Є тут вказівки
на місце запису, особу збирача,
систематизація за жанрами. Гошовський назвав цю збірку одним з кращих видань музичного
фольклору. М., гастролюючи Закарпаттям із народним хором,
записував народну творчість,
здійснював обробки народних
пісень («Кажуть люди, кажуть»,
«Гей на високій полонині», «Дів
чино, прощай», «На поточку‑м
прала», «Гей, Іване, Іване» та ін.).
Ці твори увійшли до репертуару
професійних та самодіяльних
колективів і були оприлюднені у
збірках «Твоя пісня» (1961), «Ми
із Верховини» (1964), «Українські
народні пісні Закарпаття: Для
хору» (1995). М. належать фольклористичні та музикознавчі
статті, цінність яких полягає не
лише в текстовому аналізі, а й у
музичному, зокрема зіставному
розгляді малодосліджених жанрів та видів, до прикладу, вояцьких, «пияцьких» пісень та ін.
У своєму дослідженні «Война в
руськой народной пісні» (1943)
автор ділить пісні про війну на
кілька рубрик й аналізує їх. Інша
цікава стаття Милославського
має назву «Руська народна пісня
(пути историчного розвитку)»
(1943). М. у своїх дослідженнях

FE

донія – 7.01.1862, Константинополь) – болгарські і македонські
діячі національного відродження, просвітителі, фольклористи.
Д. учителював у Македонії, 1845 в
м. Охриді зустрівся з В. Григоровичем, який у сім’ї Миладинових
записав народну пісню у виконанні матері Д. і К. Спілкування
з Григоровичем викликало у Д.
інтерес до фольклору. Д. подорожував Сербією, Боснією, Герцеговиною, виступав проти асиміляторської політики Османської
імперії, грецького духовенства.
К. навчався в Афінах (1852),
1856–1860 вивчав славістику в
Московському університеті. За
звинуваченням у зв’язках з Росією та антитурецьку пропаганду Д. посадили в царгородську
в’язницю
(Константинополь)
1861. К. приїхав допомогти братові й також потрапив до тюрми,
де обидва загинули. У 1854–1860
Д. виконав основну роботу зі
збирання народних пісень, К. допомагав йому, опублікував деякі
матеріали майбутнього збірника
в журналі «Братски труд». За допомогою хорватського культурного діяча єпископа Й. Штросмайєра брати видали 1861 у Загребі збірку «Български народни
песни» («Болгарські народні
пісні»), де вміщено 660 народних
пісень (зокрема 150 епічних),
перекази, повір’я, прислів’я і
приказки. Крім матеріалу, зібраного братами М., до видання ввійшли записи М. Дринова,
В. Чолакова, Н. Бончева, Р. Жинзіфова. У передмові до збірника
висловлено цікаві думки про
зв’язок фольклору з народним
життям, про художні особливості болгарських народних пісень
та паралелі до них в пісенності
ін. слов’янських народів. Працю
М. високо оцінили І. Срезневський, Л. Каравелов, П. Славейков, М. Драгоманов, І. Франко,
М. Халанський, О. Потебня.
Вони постійно зверталися до
неї у дослідженнях болгарського фольклору та в порівняльних
студіях. «Български народни
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Праці: Български народни песни. Загреб : В книгопечатницата на
А. Якича, 1861. 572 с.
Літ.: Арнаудов М. Братя Милодинови. София, 1943; Динеков П.
Делото на Димитър и Константин
Миладинови. София : Издательство
на БАН, 1961. 52 с.; Книга за Милодиновци. 1862–1962. Скопjе, 1962;
Шумада Н. Українсько-болгарські
фольклористичні зв’язки. Київ, 1963.
С. 100–104; Стоянова Е. П. Брати
Милодинови та слов’янський світ
(до 150‑річчя з дня смерті Димитра і Костянтина Миладинових.
Слов’янський світ. Київ : ІМФЕ
ім. М. Т. Рильського НАН України,
2013. Вип. 11. С. 273–290.
Тетяна Руда

МИЛОСЛАВСЬКИЙ
Петро Петрович
(23.06.1896, м. Санкт-Петербург,
Російська імперія – 12.04.1954,
м. Ужгород) – співак, диригент,
композитор, фольклорист, музикознавець, викладач. Народився в сім’ї вчителя. Навчався у
Санкт-Петербурзькому технологічному інституті. У час Першої
світової війни воював у складі
російської армії. Від 1920 – в еміграції. Подорожував країнами
Європи та ін. у складі козачого
донського хору. 1933 на запрошення товариства «Боян» перебрався до Ужгорода, де керував
хорами, збирав народні пісні.
У 1938 переїхав до с. Середнє,
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обґрунтував значення збирацької роботи для розвитку культури народу, намагався систематизувати народнопісенну творчість
за змістом і тематикою, прагнув
виявити спільні риси української, угорської та ін. народної
музики, пісенні взаємовпливи.

Праці: Странстващият сляп певец
просяк във фолклорната култура на
славяните. София, 2006; Dziad wędrowny w kulturze ludowej Słowian.
Warszawa, 2010; Български народни
балади и песни с митически и легендарни мотиви. Сборник за народни
умотворения 60. София, 1993–1994.
Ч. 1–2 (в съавторство); Епос – етнос –
етос. Епосът във фолклорната култура на славянските и балканските
народи. София, 1994 (в съавторство);
Побратим. Българи по чешките земи.
София, 1994 (в съавторство); Културно наследство в миграция. Модели
на консолидация и институционализация на българските общности
в чужбина. София, 2017 (в съавторство); Сакралното във фолклора.
Български фолклор / съст. и ред., 1995.
кн. 1–2; Християнство и фолклор.
Български фолклор / съст. ред., 2000.
кн. 3; Фолклористика в Русия. Български фолклор / съст. и ред. в съавторство, 2006, кн. 3–4; Our Europe. Ethnography – Ethnology – Anthropology
of Culture. Bulgarian Issue / съст., 2013.
Vol. 2.; Фолклористика, културна антропология и етнология в Полша.
Български фолклор / съст. и ред., 2014.
кн. 3; Полска фолклористика и етнолингвистика. Български фолклор /
съст. и ред., 2014. кн. 4.
Лiт.: Огiєнко I. С. Ювiлей болгарського фольклориста Катi Михайлової. Слов’янський свiт. Київ,
2015. вип. 14. С. 244–249; Шумада Н. С. Новий ракурс дослiдження
слов’янського пiсенного фольклору.
НТЕ, 2006. № 2, C. 79–82; Михайлова К. Болгарська фольклористика: iсторiя, сучаснiсть, перспективи. Слов’янський свiт. Київ, 2015.
вип. 14. C. 115–144.
Лариса Вахніна
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Праці: Народні пісні подкарпатских русинов / зобр. Задор Д., Костьо Ю., Милославський П. Ужгород,
1944. Ч. І. 112 с.; Руська народна
пісня (пути історичного розвитку).
Зоря–Hajnál. 1942. Рочник ІІ. Ч. 1–2.
С. 58–94; Война в руськой народной
пісні. Зоря–Hajnál. 1943. Рочник III.
Ч. 1–4. С. 328–358; Русское хоровое
дело в Праге. Карпатский край. 1995.
№ 9–12. С. 107–108.
Літ.: Росул Т. Музичне життя Закарпаття 20–30‑х років ХХ століття.
Ужгород, 2002, с. 98–99; Мушкетик Л.
Фольклор українсько-угорського порубіжжя. Київ, 2013. С. 75–76.
Леся Мушкетик

та фольклор» (1974–1975), «історія та політологія» у країнах Центрально-Східної Європи (1994)
у Варшавському університеті та
з етнолінгвістики в університеті
імені Марії Кюрі-Склодовської у
Любліні (1992). Виконавець та керівник спільних наукових проектів із вченими Польщі, Росії, Словаччини, Чехії та України. Брала
участь у польових дослідженнях
у різних слов’янських країнах,
у багатьох міжнародних конференціях та публікаціях у зарубіжних виданнях. Коло наукових
інтересів: галузь компаративних
досліджень слов’янського фольк
лору та міфології; народне християнство та релігійний фольклор; епічне виконавство (мандрівні сліпі співаки); народна
балада; календарна обрядовість;
сучасний політичний фольклор;
етнічні стереотипи; культурна
та релігійна ідентичність болгар
у діаспорі та поляків у Болгарії;
культурна спадщина в умовах
міграції. Член міжнародних редколегій славістичних наукових
видань – «Български фолклор»
(Болгарія), «Слов’янський свiт»
(Україна, 2002–2005), «Ethnologia
Slovaca et Slavica» (Словаччина)
та «Literatura Ludowa» (Польща);
«Our Europe. Ethnography – Ethnology – Anthropology of Culture», «Twórczość Ludowa»; «Artes
Humanae» та «Wieś Radomska».
Член міждународних наукових
організацій з фольклористики
та етнології: Комісії з вивчення
слов’янського фольклору та Комісії з етнолінгвістики при Міжнародному комітеті славістів;
SIEF International Ballad Commission; SIEF Working Group on
the Ritual Year; Міжнародного
дослідницького центру з історії
та культури Середземномор’я та
Півдня Європи «Валдемар Церан» (CERANEUM) при університеті в Лодзі, Польща; фольк
лористичної та українознавчої
комісії при Польському народознавчому товаристві (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze) та ін.

IM

МИХАЙЛОВА
Катя
(27.12.1950, м. Софія, Болгарія) –
болгарська фольклористка та
культурний антрополог, славіст,
доктор наук (1997), доцент (1998),
заслужений діяч польської культури (1998); нагороджена Офіцерським хрестом за заслуги
перед Республікою Польща від
Президента Польщі (2000); відзначена Дипломом за високі
наукові досягнення в галузі гуманітарних наук Спілки вчених
Болгарії (2008). Закінчила Софійський університет «Святий
Климент Охридски» за основною
спеціальністю «слов’янська філологія (польська мова та література)», друга спеціальність – «російська філологія» (1977). З 1978
і дотепер – співробітниця Інституту фольклору Болгарської
академії наук (БАН) – спочатку
у відділі «Словесний фольклор»,
а з 1986 – у відділі «Слов’янський
і балканський фольклор». З 2010
працювала у відділі «Порівняльні фольклористичні дослідження» в новоствореному Інституті
етнології та фольклористики
з Етнографічним музеєм БАН.
Стажувалася із теми «література
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Степан Васильович
(14.08.1936, с. Ляховець, нині
Лісковець Міжгірського р‑ну Закарпатської обл. – 18.11.2013,
м. Хуст) – український фольк
лорист і літературознавець, педагог. М. закінчив українське
відділення історико-філологічного факультету Ужгородського
державного університету (1957).
Паралельно скінчив в Ужгороді
вечірню музичну школу, освоївши хорову справу та гру на баяні.
Працював методистом в Обласному будинку народної творчості (1957–1960) та завідувачем
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дав понад десяток наукових і науково-популярних збірників, серед
них добірка українських народних балад Закарпаття з нотами та
його вагомою вступною статтею
«З гір Карпатських» (1981), «Пісні Поділля» (1976), «Українські
народні пісні в записах Софії
Тобілевич» (1982), «Народні оповідання» (1983), «Народні думи»
(1986), збірник українських легенд та переказів «Змієві вали»
(1992) та ін. М. підготував чотиритомне видання «Фольклористичні студії Михайла Драгоманова» (2006–2008). З царини досліджень фольклору М. цікавили
народні оповідання як окремий
жанр фольклору, його висновки
на той час були новаторськими, є
в нього студії про українську народну пісенність, пісню-баладу,
українські народні думи, голосіння та ін. Вагомі думки М. про
уточнення термінології з терену
малодослідженої в тогочасній
науці міфології та міфопоетики
(«Міф, міфологія, міфологізм,
міфокритика, міфопоетика: історія інтерпретації і розмежування
понять»). Окремою тематикою
досліджень М. було карпатознавство, закарпатський фольклор
учений розглядав у всеукраїнському та всеслов’янському контекстах. Він всебічно дослідив
ґенезу карпатських балад, питання їх класифікації, тематики, поетики, художніх засобів,
здійснив 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. М. цікавив опришківський епос Карпат. Це праці: «Народні месники України у
фольклорі» (1998), розвідка про
опришківський епос, що увійшла
до комплексної збірки досліджень
зі Східної та Центральної Європи
«Герой или збойник. Образ разбойника в Карпатском регионе»
(Будапешт, 2002). М. належить
кілька монографій, понад 200 статей. Певним узагальненням твор-

чого доробку М. став двотомник
лористичні та літерату«Фольк
рознавчі праці» (2003), куди він
умістив свої основні дослідження – про міфокритику та міфопоетику, про голосіння як фольклорний жанр та принципи наукового видання повного зібрання
українських народних дум, про
віршовані написи на народних
картинах із зображенням Козака
Мамая та сучасне життя української народної балади в Карпатах та ін. М. досліджував також
сербський фольклор, типологічні
зв’язки українського фольклору
з південнослов’янським, теоретичні питання взаємовпливів і
запозичень. Це розвідки «Сеньські ускоки в сербському народному епосі» (1973), «Порівняльне
вивчення епосу українського та
південнослов’янських народів»
(1973), «Спільні риси сербського
епосу про Старину Новака і карпатського фольклору про Олексу
Довбуша», яку вперше було опубліковано сербською мовою в одному із наукових збірників 1973
у Белграді.
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кабінету естетичного виховання
в Закарпатському інституті вдосконалення вчителів (1960–1972).
У 1972–1991 працював молодшим
та старшим науковим співробітником ІМФЕ ім. М. Т. Рильського
НАНУ в Києві, захистив дисер
тацію кандидата філологічних
наук «Пісенна культура сучасного села: на матеріалі пісень с. Погребище Вінницької обл. в записі
1920–1975 рр.» (1976). Докторську
дисертацію на тему «Усні народні оповідання: питання поетики» успішно захистив у Московському державному університеті
(1989). У 1991–2010 очолював
кафедру української літератури
і фольклористики ДНУ та два
університетські науково-дослідні
центри: «Східноукраїнське народознавство» та «Життя і творчість
Василя Стуса». 2010 М. повернувся на Закарпаття, працював на посаді професора кафедри філологічних дисциплін Мукачівського
державного університету, потому
очолив кафедру іноземних мов та
перекладу Закарпатського інституту підприємництва ВНЗ «Україна» у м. Хуст. За весь період праці
підготував понад два десятки кандидатів та кілька докторів філологічних наук. М. чимало зробив
на теренах літературознавства.
1998 у Донецьку він започаткував видання наукового збірника
«Актуальні проблеми української літератури і фольклору»,
1996 видав монографію «Павло
Чубинський: (автор українського
гімну)». Йому належать розвідки «Міфологізм творчості Тараса
Шевченка», «Парадокси Володимира Сосюри», «Народнопоетична стихія в творчості Василя
Стуса» та ін. Основна діяльність
М. була спрямована на збирання
та дослідження фольклору. Окрім
численних експедицій по Україні
він також організував і здійснив
кілька фольклорних експедицій
у регіони давнього проживання
українців у Сибіру та на Далекому
Сході (ці матеріали зберігаються у
фондах ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ). М. упорядкував і ви-

Праці: Пісенна культура радянського села / на матер. с. Погребище Вінницької обл. 1920–1970 рр.
Київ, 1977. 208 с.; З гір Карпатських:
Українські народні пісні-балади /
упоряд. і передм. С. Мишанича.
Ужгород, 1981. 463 с.; Українські
народні пісні в записах Софії Тобілевич / упоряд. С. В. Мишанич.
Київ, 1982. 423 с.; Усні народні оповідання: питання поетики. Київ, 1986.
327 с.; Народні думи: збірник. /
упоряд., авт. передм. і приміток
С. В. Мишанич. Київ, 1986. 173 с.;
Фольклористичні та літературознавчі праці. Т. I. Загальнометодологічні аспекти. Поетика фольклорних
жанрів. Порівняльні студії. Донецьк,
2003. 544 с.; Т. II. Літературознавчі
студії. Народні месники України у
фольклорі. Талановиті носії і творці фольклору: до проблеми еволюції фольклорної традиції. З історії
української фольклористики. Науково-популярні статті. Донецьк, 2003.
470 с.; Народні оповідання / упоряд. та вст. ст. С. В. Мишанича. Київ,
1986. 336 с.; Украинские опришки.
Герой или збойник: Образ разбойника в фольклоре Карпатского региона.
Будапешт, 2002. С. 17–31.

171

www.etnolog.org.ua

МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ВИВЧЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКИХ КУЛЬТУР

лексне вивчення слов’янських
культур і поширення відомостей
про них у світі, організація міжнародних нарад, симпозіумів і
конференцій, збір наукової інформації про слов’янські культури та їх документація. У планах
бюро асоціації було здійснення
фундаментального восьмитомного видання «Нариси історії культури слов’ян», проспект якого
вийшов окремим томом 1991. До
1993 англійською та російською
мовами за сприяння ЮНЕСКО у
Парижі та Москві виходив Інформаційний бюлетень. Український
комітет вивчення слов’янських
культур, який входив до складу
Міжнародної асоціації, діє при
МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ
НАН України. Протягом багатьох
ВИВЧЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКИХ
років, до 2001 його очолював віКУЛЬТУР (МАВСК)
домий учений-славіст, академік
До 1993 – Міжнародна асоці- НАН України Г. Вервес, з 2002
ація вивчення та поширення його головою стала директор
слов’янських культур. Рішення ІМФЕ НАНУ, академік Г. Скриппро її створення було ухвалене на ник. В Україні відбувалися заМіжнародній науковій конферен- сідання бюро асоціації, наради
ції «Слов’янські культури в історії експертів ЮНЕСКО, низка міжєвропейських культур ХVІІІ – народних наукових конференцій.
ХХ ст.» (25–30 жовтня 1976, ІМФЕ НАНУ організував та пром. Берлін) і затверджене відповід- вів Міжнародну наукову конфеними резолюціями ЮНЕСКО.До ренцію «Міжкультурний діалог
її складу увійшли представники слов’янських спільнот Централь24 країн світу. Основною метою ної та Східної Європи» (Київ,
її діяльності стало виконання 24–25 травня, 2012) відповідно до
проекту ЮНЕСКО «Вивчення Постанови Президії НАН Україслов’янських культур», який ни до Дня слов’янської культури
було схвалено 1970. Створення та писемності. В ІМФЕ НАНУ під
такої організації попередньо об- грифом Українського комітету
говорювали на міжнародних Міжнародної асоціації вивчення
конференціях ЮНЕСКО (Па- слов’янських культур виходить
риж, 1972; Варшава, 1973, Берлін, друком щорічник «Слов’янський
1975; Париж, 1976). Було сфор- світ». Під грифом українського
мовано раду та бюро Асоціації, комітету було видано чотиритомдо складу якого увійшли голови не видання «Українська літеранаціональних комітетів країн – тура в загальнослов’янському та
членів ЮНЕСКО. Президентом світовому контексті» (Київ, 1987–
асоціації було обрано члена-ко- 1991), енциклопедичний словник
респондента АН СРСР, директо- «Художня культура західних і
ра Інституту слов’янознавства і південних слов’ян (ХІХ – почабалканістики АН СРСР Д. Мар- ток ХХ ст.)» (Київ, 2006. 824 с.),
кова, який був родом з України. збірник наукових праць «УкраїнЗ 1986 її очолив чеський славіст сько-польські культурні взаємиС. Вольман (син Ф. Вольмана), ни» у 3‑х вип. (2003, 2008, 2014),
з 1993 – болгарський учений збірник наукових праць Стефана
М. Бочваров. Основною метою Козака «Шевченкознавчі та подіяльності стало всебічне комп- рівняльні студії» (2012), збірник

вибраних наукових праць у 2‑х
томах відомого чеського славіста
Ореста Зілинського, який було
презентовано на Міжнародній
науковій конференції до 90‑річчя
О. Зілинського в Слов’янській біб
ліотеці в м. Прага (Чехія) (2013),
двотомне видання «Українські
народні балади Східної Словаччини в записах О. Зілинського»
(2013), «Збірник статей на вшанування 70‑річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги» (2016), збірник доповідей
і матеріалів ХІІІ Міжнародної
наукової конференції з народної
культури «Шляхи розвитку традиційних європейських культур
у ХХІ ст.» (2017), який було презентовано на XIV європейській
науковій конференції з народної
культури IOV ЮНЕСКО в м. Андорф (Австрія). Український комітет координує свою діяльність з
Національною комісією у справах
ЮНЕСКО при Міністерстві закордонних справ України.
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Літ.: Дем’ян Г. Мишанич Степан
Васильович. Українська літературна енциклопедія. Т. 3. Київ, 1995.
С. 369–370; Дем’ян Г. Фундатор сучасної української фольклористики
на Донеччині: слово про автора. Мишанич С. В. Фольклористичні та літературознавчі праці. Т. I. Донецьк,
2003. С. 491–539; Хланта І. Мишанич
Степан Васильович. Енциклопедія
Закарпаття: визначні особи ХХ століття. Ужгород, 2007. С. 219–220;
Федака Д. Скарби Степана Мишанича: до 75‑річчя від дня народження.
Календар «Просвіти» на 2011 рік.
Ужгород, 2011. С. 82–85; Сокіл В. В.
Мишанич Степан Васильович. Українська фольклористична енциклопедія. Львів, 2018. С. 501–503.
Леся Мушкетик
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Літ.: Міжнародна асоціація по вивченню та поширенню слов’янських
культур. УРЕ. Київ, 1981. Вид. друге.
Т. 6; Міжнародна асоціація по вивченню та поширенню слов’янських
культур. Український радянський
енциклопедичний словник : у 2 кн.
Київ, 1987. Вид. 2. Т. 2. С. 403; Очерки
истории культуры славян. Проспект
8‑томного международного издания под эгидой ЮНЕСКО. Москва,
1991. 174 с.; Вервес Г. Д. Міжнародна асоціація вивчення слов’янських
культур (МАВСК). УЛЕ. Київ, 1995.
Т. 3. С. 370; Художня культура західних і південних слов’ян (ХІХ –
поч. ХХ ст.) / Головний ред. Г. Скрипник). Київ, 2006. 824 с.
Лариса Вахніна

МІФОЛОГІЯ І ФОЛЬКЛОР
(скорочено – МіФ) – загальноукраїнський щоквартальний науково-освітній журнал. Заснований 2008 науковцями ЛНУ імені
Івана Франка спільно з членами
Українського товариства дослідників фольклору та міфології.
Головний редактор – Ярослав Гарасим, заступник головного редактора – Ігор Гунчик. До редколегії увійшли такі знані вчені, як
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фольклорного тексту; проблеми
фольклоризму; міфопоетика художнього твору; аспекти міфу і
народна міфологія; міф і сакральне мистецтво; фольклор народів
світу; компаративістика; етномузикологія; публікації; з поля
фольклору й етнографії; рецензії,
відгуки; огляди наукових видань
(журнали, збірники; автореферати; нові книги); інтерпретація
фольклорного тексту; література
і фольклор; мова-міф-фольклор;
франкіана;публікації; з поля
фольклору й етнографії (із польових матеріалів); переклад фольклорного твору; іn memoriam.
Автори статей у МіФ – відомі
фольклористи Р. Кирчів, Я. Гарасим, В. Сокіл, В. Івашків, М. Дмитренко, О. Івановська, С. Пилипчук, О. Кузьменко, Н. Ярмоленко,
Л. Іваннікова та ін. У часопису
знаходимо матеріали не тільки
з українського, а й з польського,
словацького, російського народознавства, статті учених з ін. країн.
Значну увагу приділено рецензіям
та відгукам на книги фольклористичної та міфологічної проблематики, оглядам наукових видань
відповідного тематичного профілю, зокрема збірникам, журналам, монографіям та книжкам.
Окремі блоки статей присвячено
ювілеям відомих митців (Т. Шевченку, І. Денисюку та ін.). МіФ має
власну веб-сторінку в Інтернеті,
електронні версії за числами.

м. Кисловодськ, похований у
Ростові-на-Дону, Російська імперія) – український та російський
письменник, історик, етнограф,
фольклорист, публіцист. Походив зі старовинного українського козацького роду. Його прадід
був пов’язаний із гетьманом Мазепою, дід – запорозький сотник
Сліпченко-Мордовець. Батько
під тиском місцевого чиновництва зросійщив своє прізвище,
ставши Мордовцевим. Мати –
дочка данилівського священика
Діонісієва. Слобода Данилівка
повністю була заселена українцями, колишніми запорозькими
козаками, що втекли сюди від
закріпачення після зруйнування
Запорозької Січі, тому хлопчик
виховувався в рідній культурі та
рідною мовою. Звідси його за
хоплення українською народною
творчістю: піснями, легендами,
переказами. Спочатку навчався
вдома, у сільського дячка. Далі –
в окружному училищі станиці
Усть-Медведицької (1839–1843),
у Саратовській гімназії (1844–
1850), де познайомився та потоваришував із О. М. Пипіним,
на історико-філологічному факультеті Казанського університету (1850–1851), де навчався у
відомого славіста, професора
В. І. Григоровича. За порадою
О. Пипіна переклав віршами на
українську мову «Краледворський рукопис», як тоді вважали,
пам’ятку чеської поезії початку
Літ.: Гунчик І., Горблянський Ю.
ХІХ ст. (насправді фальсифікат).
Міфологія і фольклор. Загальноукраїнський науковий журнал.
Цей переклад надіслав він до ПеEncyklopedia. Львівський національтербурга відомому славісту, проний університет імені Івана Франка:
фесору І. Срезневському, який
в 2 т. Т. ІІ: Л–Я. Львів, 2014. С. 151–
високо оцінив його. Із Срезнев152. Пастух Н. Нове авторитетне
ським М. був знайомий особисто,
видання дослідників міфології та
надсилав йому історичні, фольк
фольклору. НЗ. 2012. № 2. С. 361–366.
Леся Мушкетик
лорні та етнографічні матеріали,
які збирав під час подорожей
МОРДОВЕЦЬ (МОРДОВЦЕВ)
по різних місцях. За порадою
Данило Лукич
О. М. Пипіна та при підтримці
(псевдоніми і криптоніми: Дани- І. Срезневського 1851 перевівся
ло Сліпченко, Д. С...о-М... ць) на другий курс історико-філоло(19.12.1830, слобод. Данилівка, гічного факультету ПетербурзьУсть-Медведицького
округу кого університету, який закінчив
Землі Війська Донського, тепер 1854 із золотою медаллю та стуВолгоградська обл. – 23.06.1905, пенем кандидата. Ще у студент-
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Микола Мушинка, Тарас Салига,
Роман Кирчів та ін. Головним науковим керунком журналу МіФ
є фольклористика, її історія, теорія та методологія, питання поетики і символіки, етноестетики,
окремих фольклорних жанрів
тощо. Чимало уваги приділено
давнім джерелам фольклору, його
міфологічній світоглядній основі та специфіці, її трансформації упродовж віків. Водночас на
шпальтах журналу порушують і
питання функціонування сучасного фольклору. Крім того, у часопису репрезентовано студії з
помежових теренів, близьких до
фольклористики дисциплін. Це,
зокрема, літературознавчі дослідження, проблеми фольклоризму та міфологізму в художлоризація
ній літературі, фольк
літературних творів. Питання
взаємовпливу фольклору і літератури розглянуто на прикладі
опрацювання
письменниками
окремих фольклорних мотивів і
персонажів, давніх уявлень і вірувань, тут ідеться про різні форми
літературного фольклоризму. На
шпальтах журналу висвітлено й
мовно-фольклорну тематику, це
праці з етнолінгвістики та лінгвофольклористики, а також дослідження етнологічних та мистецтвознавчих аспектів фольклорно-міфологічних явищ народної
культури. На сторінках журналу
знаходимо й статті з народної
філософії та історії, питань історичної достовірності фольклорних творів. Обов’язковим складником кожного числа є передрук
маловідомих студій з поля міфології та фольклору або праць, які
через рідкісність чи малий тираж
залишаються недоступними масовому читачеві (рубрика «Публікації»), а також оприлюднення фольклорних матеріалів з усіх
етнографічних регіонів України.
Кожне число журналу вміщує
зазвичай 7–9 рубрик, їх назви за
числами коригуються, дещо змінюючись залежно від наповнення
номера. Це такі рубрики: історія
фольклористики; інтерпретація
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1844 году» та збірка «Четыре
варианта малорусских сказок
Д. Л. Мордовцева». У передмові
М. порушував проблему наукового вивчення історії та граматики української мови, відстоював
її самобутність і рівноправність
серед ін. слов’янських мов, писав
про оригінальність українських
народних пісень у порівнянні з
фольклором ін. європейських
народів. До збірки пісень увійшло 202 пісні, записані й систематизовані М. Костомаровим:
історичні, козацькі, соціальнопобутові, родинно-побутові, календарно-обрядові пісні та балади. Що ж стосується казок, то
це – одна з перших в українській
фольклористиці їх публікація.
Цікаві й оригінальні варіанти казок «Ох», «Коза-дереза», «Казка
про Івашечка і відьму» записані
на Донщині, у слободі Данилівка,
безпосередньо з уст народу братом М., І. Л. Мордовцем. «Казка
про королеву Катерину» має літературний характер. Варто зазначити, що 1903 у Петербурзі М.
готував до друку збірку П. П. Сокальського «Малороссийские и
белорусские песни» (СанктПетербург, 1903) (редагував тексти пісень). У 1850–1860‑х був
співробітником цілої низки періодичних видань: «Саратовские
губернские ведомости», «Основа», «Исторический вестник»,
«Вестник Европы», «Русское слово», «Голос», «Неделя», «Русский
вестник», «Отечественные записки», «Дело», «Древняя и новая
Россия», «Всемирный труд», за
підписом Д. С…о-М…ць. У цих
часописах виступав переважно
як публіцист, статистик, історик.
На початку 1860‑х приїхав до Петербурга, брав активну участь в
українському житті столиці, познайомився з Т. Г. Шевченком.
1864 йому запропонували очолити кафедру російської історії
в Петербурзькому університеті,
але він відхилив цю пропозицію. 1864–1867 жив у Петербурзі, обіймав посаду молодшого
столоначальника в департаменті

Міністерства внутрішніх справ,
співпрацював у газетах «Голос»
і «Неделя». 1867 повернувся до
Саратова, де працював на різних чиновницьких посадах до
1872. У 1869 був призначений
керівником справами губернської канцелярії та секретарем
статистичного комітету. Навесні
1872 за антиурядові публікації в
журналі «Дело» відправлений у
відставку. Того ж року переїхав
до Петербурга і влаштовується
на службу в Міністерство шляхів сполучення, де дослужився
до чину дійсного статського радника. М. став визнаним у Росії
майстром історичного роману
(«Цар і гетьман», «Кримська неволя», «Гайдамаччина», «Тиміш»,
«Архімандрит-гетьман», «Булава
і бунчук», «Сагайдачний», «Палій»). У творах щедро використовував фольклорні джерела.
У романі «Сагайдачний» (1882),
присвяченому П. КонашевичуСагайдачному, зобразив життя
запорозького козацтва, його побут, звичаї, нормативи поведінки. У композицію повісті вплетено епізоди, взяті з народних дум
«Про козака-нетягу Ганджу Андибера», «Про Самійла Кішку»,
«Про Олексія Поповича і бурю
на Чорному морі», «Про Хведора
Безрідного», і сам образ Сагайдачного виведено в дусі епічної
традиції. А в основі сюжету повісті «Кримська неволя» баладний
мотив про шлюб сестри і брата.
Щоб краще ознайомитися з життям українців, у 80‑х XIX ст. двічі
подорожував Україною, надовго
зупиняючись у Києві та Харкові.
Під враженнями від поїздки написав нариси «Під небом Украї
ни» та «За що ж?» у стилі народних переказів та оповідань.
1885 видав у Петербурзі книжку
«Оповідання». М. – автор спогадів про Т. Шевченка, М. Драгоманова, М. Костомарова, романізованої біографії М. Костомарова
(«Професор Ратмиров»). Він був
одним з організаторів Шевченківських вечорів 1880–1904 у Петербурзі, різних благодійних
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ські роки почав писати українські поезії, 1854 написав поему
«Козаки і море», про морські походи запорожців у XVII cт. Це
типова для романтиків 30–40‑х
XIX cт. тема, що відображає історичне минуле України, так само
і поетичні засоби: стилізація під
фольклор, широке використання
народнопісенного матеріалу від
поетики до прямого цитування.
Автор безпосередньо ввів у текст
народні думи, історичні та побутові пісні, голосіння. Головні
герої поеми та драматичні колізії
також типові для народної епічної поезії. Тоді ж працював над
укладанням українського словника. Зробив один з перших перекладів на українську мову повістей М. Гоголя, зокрема «Вечір
напередодні Івана Купала». Перші оповідання почав писати в
кінці 1850‑х – на початку 1860‑х
у стилі народних оповідань. Після закінчення університету був
призначений на службу в Саратов, де став помічником секретаря Саратовського статистичного
комітету, а також редактором
неофіційної частини «Саратовских губернских ведомостей».
Секретарем цього ж комітету
був тоді і М. Костомаров, засланий у Саратов у справі Кирило-
Мефодіївського
товариства.
З того часу почалась багатолітня
дружба обох учених, що тривала
аж до смерті 1885 М. Костомарова. М. Костомаров мав значний
вплив на наукову діяльність та
літературну творчість М. Разом
з ним М. збирав фольклорний
та етнографічний матеріал, матеріали з історії Саратовської губ.,
1854 разом з М. Костомаровим
підготував до друку «Малорусский литературный сборник»,
який спочатку був заборонений
цензурою і вийшов 1859 у Саратові. До нього увійшли поезії
М. Костомарова, поема М. «Козаки і море», перекладена українською повість М. Гоголя, збірка
«Народные песни, собранные в
западной части Волынской губернии Н. И. Костомаровым в
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товариств, активно сприяв виданню творів українських письменників у Петербурзі, виступав
на захист українського театру,
проти цензурних заборон української мови. З 1885 проживав у
Ростові-на-Дону. Здійснив ряд
подорожей до Єгипту, Палестини, Франції, Італії та Іспанії.
З 1898 співпрацював із Благодійним товариством видання корисних і дешевих книг. У травні
1905 виїхав на Північний Кавказ
для лікування у Кисловодську.
Помер від запалення легень. Похований на батьківщині, у Ростові, на Новоселівському цвинтарі.

Праці: Zwyczaje, obrzędy i pieśni
weselne ludu ukraińskiego z okolic Białej Cerkwi. ZWAK. T. 2. Kraków, 1878.
S. 183–208; Kupajło. Tudzież zabawy
doroczne z dodatkiem niektórych obrzędów i pieśni weselnych u ludu ukraińskiego z okolic Białej Cerkwi. ZWAK.
T. 5. 1881. S. 24–101; Bajki i zagadki
ludu ukraińskiego. ZWAK. T. 9. 1885.
S. 73–173.
Літ.: Юзвенко В. А. Українська
народна поетична творчість у
польській фольклористиці ХІХ ст.
Київ, 1961. С. 100–102; Болтарович З. Є. Україна в дослідженнях
польських етнографів ХІХ ст. Київ,
1976. С. 127–128. Kapełuś H. Folklor
obcy w badaniach polaków. Dzieje folklorystyki polskiej. 1864–1918. Warszawa, 1982. S. 598.
Валентина Головатюк

працюючи домашнім учителем
на Білоцерківщині у Васильківському повіті, провадив теренові
дослідження та опублікував етнографічний нарис «Z Ukrainy»
(1913). Значну роль у зацікавленнях «руським» краєм відіграло знайомство М. з родиною
Пєткевичів. За підтримки Польського краєзнавчого товариства
і Каси імені Й. М’яновського у
червні 1914 виїздив на Полісся,
досліджував села над Прип’яттю
в Мозирському повіті. Війна перервала заплановану експедицію,
на основі зібраного фольклорноетнографічного матеріалу згодом
вийшла праця «Polesie Wschodnie» (1928). Духовна культура
українсько-білоруського етнічного пограниччя представлена
родинною обрядовістю, зокрема
весільною драмою з сіл Дерешевичі, Голубіца, Дзяковичі, а також
звичаями та обрядами народного
календаря. Серед фольклорного
матеріалу, який подано окремим
розділом – балади, церковні й народні колядки, щедрівки, весільні
пісні, веснянки, троїцькі, купальські, петрівчані, жнивні тексти.
У 1922–1924 проводив теренові
дослідження на території Польщі, куди входили західні частини
Білорусі та України. Автор праць:
«Obrzędy, wiara i poweści ludu z
okolic Brzeżan» (1914); «Badania
nad pochodzeniem I perwotną kulturą Słowian» (1925); «Kultura ludowa Slowian» (т. 1–3, 1929, 1934,
1939). Матеріалом для публікації
розвідки «Zwyczaje świętojańskie
na zachodnim Poliesiu» (1929),
слугували фольклорно-етнографічні записи, зроблені вчителями
початкових шкіл в околицях Пружан, Кобрина, Більська-Підляського, Дрогичина, Каменя-Каширського та Любомля. М. співпрацював з Ф. Колессою. З ініціативи
польського вченого у вересні 1932
було проведено спільну двотижневу експедицію на Західне Полісся (Лунинецький район, район
Століна, Давид-Городка), де записано, з використанням фонографа, 220 пісень з мелодіями різних
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Праці: Малорусский литературный сборник. Издал Д. Мордовцев.
Саратов, 1859. 376 с.
Літ.: Мордовцев Даниил Лукич. Энциклопедический словарь
Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и
4 доп.). Санкт-Петербург, 1890–1907;
Мордовцев Даниил Лукич. Исторический вестник, 1905, № 2, С. 503;
Бєляєв В. Життя і творчість Данила
Мордовця. Данило Мордовець. Твори : у 2 т. / упоряд., літ.-крит. нарис
та примітки к. ф. н. В. Г. Бєляєва.
Київ, 1958. Т. 1. С. 5–38; Усенко П. Т.
Мордовець Данило Лукич. Енцик
лопедія історії України : у 10 т. /
редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін.
Київ, 2010. Т. 7 : Мл–О. С. 68.
Людмила Іваннікова

doroczne z dodatkiem niektórych
obrzędów i pieśni weselnych u ludu
ukraińskiego z okolic Białej Cerkwi». (ZWAK, 1881). Окрім купальських ігор, записаних у 17 селах, М. описала календарні звичаї
та обряди, весняні й літні забави
молоді, доповнення до весільного
обряду. Збірка «Bajki i zagadki ludu
ukraińskiego» з Таращанського й
Васильківського пов., що містила
36 казок та 156 загадок, належала
до кращих тогочасних публікацій
української народної прози.

МОШИНСЬКА (MOSZYŃSKA)
Юзефа (Józefa)
(18.09.1820, Бещади – 20.05.1897,
м. Краків, Польща) – польська
збирачка фольклорно-етнографічних матеріалів. Збирацьку діяльність розпочала 1862 на Волині й Поділлі, записувала весільну
обрядовість у Білоцерківському,
Таращанському та Васильківському пов. Київської губ. Підготувала невелику збірку пісень,
яка 1870 була надіслана О. Кольбергу. Докладний опис весільної
драми вміщено у нарисі «Zwyczaje, obrzędy i pieśni weselne ludu
ukraińskiego z okolic Białej Cerkwi»
(ZWAK, 1878) та проілюстровано піснями (60). Звичаї річного
календарного циклу, зокрема
купальської обрядовості подано
у статті «Kupajło tudzież zabawy

МОШИНСЬКИЙ (MOSZYŃSKI)
Казимир (Kazimierz
Teofil Franciszek)
(05.03.1887, м. Варшава, Польща – 30.03.1959, м. Краків, Польща) – польський етнолог, славіст,
професор Ягеллонського університету (1926–1959), Віленського
(1935–1940), дійсний член Польської академії наук (1932), Наукового товариства імені Т. Г. Шевченка (1933), Угорського етнографічного товариства (1939). Очолював Польське народознавче
товариство (1945–1953), з 1929 –
редактор часопису «Lud Słowiański». Прихильник критичного
еволюціонізму, свої дослідження
зосереджував на народній культурі слов’ян, зокрема українців
та білорусів. Студіював біологію
у Швейцарії (1906–1909), навчався у Краківській академії мистецтв (1909–1910). У 19012–1914,
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жанрів та 24 інструментальних
мелодій. Обраний для дослідження терен зацікавив вчених як
перехідна українсько-білоруська
смуга. Пісенні записи планували
видати, однак напередодні Другої світової війни частину їх було
загублено. Віднайти втрачений
матеріал вдалося С. Й. Гриці, яка
упорядкувала його та підготувала збірник «Музичний фольклор
з Полісся у записах Ф. Колесси та
К. Мошинського», що побачив
світ 1995.

Ранните пътища на българската
модерност. СУ, 2017. С. 133–143.
Тетяна Руда

МУШИНКА
Микола Іванович
(псевдоніми: Микола Вірук, Микола Гнатюківський, Микола
Пастушенко, Петро Ігорчук
та ін., 20.02.1936, с. Курів Бардіївського округу, Словаччина) –
словацький україніст, фольклорист, літературознавець, мистецтвознавець, громадський діяч.
М. походить із селянської родини. Вищу освіту здобув в Інституті російської мови та літератури в Карловому університеті в
Празі, де під керівництвом
І. Панькевича та Є. Врабцової почав збирати та вивчати фольклор
південних лемків, зокрема в Курові. У 1960–1972 був науковим
працівником Дослідного кабінету україністики філософського
факультету Університету імені
П. Й. Шафарика в Пряшеві.
Учився в аспірантурі у Празькому та Київському державному
імені Тараса Шевченка (1963–
1966) університетах. У ці роки
збирав фольклор переселенців із
Пряшівщини у Рівненській області. 1967 захистив кандидатську дисертацію на тему: «Володимир Гнатюк – дослідник
лору Закарпаття та його
фольк
ки з чехами і словаками».
зв’яз
Скорочена версія дисертації згодом вийшла окремим виданням в
«ЗНТШ» (Париж, 1975, т. 190).
У той самий час філософський
факультет у Пряшеві за цикл
друкованих праць про історію
фольклористики українців Пряшівщини присвоїв М. звання
доктора філософії за спеціалізацією «Українська література»
і призначив його старшим науковим співробітником і секретарем
Дослідного кабінету україністики. За протест проти введення
військ Варшавського договору в
Чехословаччину М. зазнав переслідувань (1968), був відлучений
від наукового і літературного
життя. За спілкування з дисиден-
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Праці: Kultura ludowa slowian. Kultura duchowa. Kraków, 1934. T. II. Cz. I;
Kraków, 1939. T. II. Cz. II; Warszawa,
1967. Т. II. Cz. I. 835 s.;1968. Т. II. Cz. II.
1112 s.; Z Ukrainy. Warszawa, 1914; Polesie Wschodnie. Materiały etnograficzne z wschodniej części b. powiatu mozyrskiego oraz rzeczyckiego. Warszawa,
1928. 328 s.; Zwyczaje świętojańskie na
zachodnim Poliesiu. Lud Słowiański.
1929. T. I. Z. 1. S. 76–78. O badaniach
muzyczno-etnograficznych na Polesiu
w r. 1932. Lud Słowiański. 1934. T. III.
Z. 1. S. 69–79; Stan obiecny melografii
rdzennej Białorusi i Polesia. Lud Słowiański. 1935. T. III. S. 61–69.
Літ.: Kazimierz Moszyński. Życie i
twórczość / red. J. Klimaszewska. Wrocław ; Warszawa, 1976. 164 s.; Biały Z.
Kazimierz Moszyński (1887–1952) jako
teoretyk kultury słowiańskiej i ogólnoludzkiej. Akta uniwersitatis wratislaviensis. Wrocław, 1981. № 572. S. 9–22;
Kronika Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (1895–1995). Wrocław,
1997. 240 s.; Музичний фольклор
з Полісся у записах Ф. Колесси та
К. Мошинського / упор., вступ.
стаття, примітки, переклад з польської С. Й. Грици. Київ, 1995. 418 с.;
Грица С. Й. Видатний дослідник
фольклору Слов’янщини. Фольк
лор у просторі та часі. Тернопіль,
2000. С. 179–192; Грица С. Українська фольклористика ХІХ − початку
ХХ століття і музичний фольклор.
Київ ; Тернопіль, 2007. 152 с.
Валентина Головатюк

му університеті, у 1842 захистив
докторат з фізики в університеті Фрідріха Вільгельма (Берлін).
Отримавши диплом, М. жив у
Санкт-Петербурзі, а 1857 поїхав до Константинополя. Там
заснував журнал «Български
книжици» (у виданні якого брав
участь Драган Цанков), щорічник «Месецослов на българската
книжнина», зробив перший болгарський переклад роману Г. Бічер-Стоу «Хатина дядька Тома».
1859 М. переїхав до Болграда, де
жив до кінця життя. Очолив Болградську гімназію через декілька
місяців після її відкриття і перетворив цей навчальний заклад
на центр болгарської культури.
Ініціював створення пансіону і
друкарні при гімназії. У журналі «Български книжици» 1858
вміщено кілька статей з питань
фольклористики, деякі з них –
перекладні: «Народна книжнина
и българската старина» («Народна література і болгарська
давнина»), «За народните песни
на южните славяне според Юрий
Венелина» («Про народні пісні
південних слов’ян від Юрія Венеліна») та ін. М. був одним з
перших збирачів болгарського
фольклору, за сприяння І. Срезневського видав збірник «Български пословици» («Болгарські
приказки»). Сестра М. Єлена
була досить відомою болгарською поетесою (1829–1854).

МУТЕВ
Димитр
(4.09.1818, Калофер, Болгарія –
13.01.1864, м. Болград) – болгарський письменник, журналіст,
фольклорист, фізик. Родина М.
переїхала до Одеси, де М. закінчив Рішельєвський ліцей. Після
цього він навчався у Боннсько176

Праці: Български пословици.
Сборник г. Мутіева. Памятники и образцы народного языка и словесности
русских и западных славян. Прибавления к Известиям Императорской
Академии наук по отделению русского языка и словесности. 1852–1856.
Т. І–ІV. С. 397–400, 417–426.
Літ.: Станева К., Стойчева П., Пулева М. (съст). Елена и Димитър Мутеви. Ранните пътища на българската модерност. Сборник с материали
от научна конференция, посветена
на 160 години от смъртна на Елена
Мутева (1829–1854) и 150 години от
смъртта на Димитър Мутев (1818–
1864). София 21 ноември 2014. Унив.
изд. Климент Охридски, София,
2017; Тодорова Т. Димитър Мутев –
основател и редактор на списанието
Български книжици (1858–1862).
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учасник багатьох міжнародних
та регіональних конгресів і конференцій в Україні, Словаччині
та ін. країнах, міжнародних фестивалів, член редколегії багатьох
часописів та збірників. За 1960–
2013 доробок М. склали 80 книжок (включно з брошурами і редагованими збірниками), 320 наукових студій, 1434 популярні
статті, 503 рецензії. Бібліографія
охоплює 722 рецензії на його наукові праці, інформацію про
участь у наукових конференціях,
конгресах, семінарах, а також
статті про нього. Основне поле
наукової діяльності М. – фольк
лористика. Окрім Словаччини,
учений об’їздив багато інших
країн у пошуках лемківського
фольклору, чимало творів він зібрав у Польщі, Україні, Західній
Чехії та Моравії, Румунії, колишній Югославії. Частину матеріалів опублікував у збірниках, та
багато лишилося в архівах. Першим таким виданням став збірник «З українського фольклору
Східної Словаччини» (Пряшів,
1963). 1967 побачила світ антологія фольклору українців Східної
Словаччини «З глибини віків»,
до неї ввійшли пісні, замовляння,
описи обрядів, прислів’я, казки
та перекази. 1970 під назвою
«Срібна роса» видано монографічну працю М. про народну співачку Анцю Ябур зі Стащина на
Пряшівщині. Наступна книга
«Фольклор русинів Войводини»
вийшла 1976 в Новому Саді. Результатом успішної співпраці М.
з етномузикологом Юрієм Костюком став збірничок переселенських пісень «На чужині. Пісні
про еміграцію в Америку» (1964).
2009 у світ вийшла праця «Vypravění a písně Rusinů zvýchodního
Slovenska», де словацькою і чеською мовами разом з ін. співавторами М. подав фольклор русинів
колишньої Чехословаччини, записаний в 1950–1960. Книга М.
«Голоси предків» (2002) базується на звукових записах фольклору Закарпаття із архіву Івана
Панькевича (1929, 1935). Ці мате-

ріали учений згрупував і підготував до друку разом з компактдиском (усього 135 пісень). Він
писав: «Це найдавніші досі збережені звукові записи автентичного 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 обл. та Східної
Словаччини, це 98 пісень та
14 творів усної прози. Матеріал
згруповано за жанрами. Антології передує розлогий вступ укладача. Додано й опис оригінальних грамофонних платівок, словничок діалектних слів. Видання
позначене високим сучасним
рівнем інформативності. Студії
М. стосуються різних аспектів
фольклору
українців-русинів:
«Фольклор Пряшівщини в працях українських та російських
вчених і сучасний стан його дослідження» (1968), «Спільні і відмінні риси у фольклорі русинів
Пряшівщини та Войводини»
(1971), «Фольклорні видання
українців Пряшівщини» (1979)
та ін. Йому належить ґрунтовне
узагальнююче дослідження про
історію та розвиток етнологічних студій українців діаспори
«Дослідження з етнографії та
фольклору русинів-українців у
Словаччині та Чехії» (2011) та ін.,
де автор подав матеріали з терену
тогочасної Угорської Русі, докладніше зупиняючись на повоєнному періоді вивчення фольклору українців північно-східної
Словаччини» (Мушинка, 2011,
с. 495–516). Праця цінна також
відомостями про фольклористичний доробок у даному напрямі чехів та словаків, про що відомо мало. Узагальнений характер
має монографія М. «Народна
культура південних лемків»
(1988), у якій проаналізовано
основні сфери матеріальної та
духовної культури русинів-укра-
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тами в 1971 був звільнений з роботи та змушений працювати
пастухом, кочегаром (1972–
1990). У цих складних умовах М.
налагодив стосунки з Інститутом
закордонних словаків «Матиці
Словацької в Братиславі», Інститутами САН у Братиславі – Народознавчим та Інститутом музикознавства та ін. У 1990 М. був
реабілітований та повернувся в
Пряшівський університет, де
його було поновлено на посаді
завідувача Науково-дослідного
відділу кафедри україністики.
1992 захистив докторську дисертацію на тему: «Фольклорист Володимир Гнатюк та його місце в
українській науці та культурі»
в ІМФЕ ім. М. Т. Рильського
НАНУ. Науково-публікаційна,
науково-організаційна, суспільно-громадська діяльність М. унікальна. Він був головою фольк
лорно-етнографічної комісії ЦК
КСУТ, у Пряшеві заснував Наукове товариство імені Т. Шевченка (досі його очолює) та Асоціацію україністів Словаччини,
з 1990 (і до сьогодні) – її голова.
З ініціативи М. і за його редакцією у 1965 почав виходити НЗ
МУКС. Ім’я М. як видатного науковця та громадського діяча широковідоме у всьому світі. Він обраний професором УВУ в Мюнхені (1991), почесним професором
Кам’янець-Подільського
державного університету, почесним доктором наук УжНУ, почесним доктором Національного
університету «Острозька академія» (2012). М. – член Міжнародної комісії з дослідження національної культури Карпат та Балкан, дійсний член НТШ (з 1989),
іноземний академік НАН України (з 1997). Лауреат премій імені
П. Чубинського, І. Франка,
Д. Нитченка, В. Гренджі-Донського, румунської премії «Корона Карпатика». 1996 М. нагороджено Почесною відзнакою Президента України «За вагомий
особистий внесок у дослідження
українсько-словацьких історичних і культурних зв’язків». Він
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асиміляцію українського населення в Словаччині.

Праці: Володимир Гнатюк – дослідник фолкльору Закарпаття. Володимир Гнатюк і Закарпаття. ЗНТШ.
Париж; Мюнхен, 1975. Т. 190. 118 с.;
Володимир Гнатюк та його діяльність в галузі фольклористики, літературознавства та мовознавства.
ЗНТШ. Париж ; Нью-Йорк ; Сідней ;
Торонто, 1987. Т. 207. 332 с.; Фольк
лорист Володимир Гнатюк і його
місце в українській науці та культурі: автореф. дис… д‑ра філол. наук.
Київ, 1992. 33 с.; Від отчого порога:
Зібрані твори. Т. I.: Автобіографія.
Праці про с. Курів та його околицю.
Ужгород, 2018. 972 с.; З українського фольклору Східної Словаччини.
Пряшів, 1963. 62 с.; З глибини віків:
Антологія усної народної творчості
українців Східної Словаччини. Братислава, 1967. 396 с.; Срібна роса.
З репертуару народної співачки
Анці Ябур із Стащина. Пряшів, 1970.
141 с.; Фолклор Руснацох Войводини. Народні обряди і вишиванки.
Руський Керестур, 1976. 240 с.; Голоси предків: Звукові записи фольклору Закарпаття із архіву Івана
Панькевича. Пряшів, 2002. 256 с.;
Листування Івана Зілинського з Іваном Панькевичем (1913–1951). НьюЙорк ; Пряшів, 2008. 197 с.; Бібліографія праць Володимира Гнатюка
про Угорську Русь. НЗ МУКС. 1967.
Т 3. С. 215–220; Науковець з душею
поета: До 60‑річчя від дня народження Ореста Зілинського. Баунд-Брук,
1983; Народна культура південних
лемків. Лемківщина: Земля – люди –
історія – культура. Нью-Йорк ; Париж ; Сідней ; Торонто, 1988. Т. 2.
С. 20–30 ; 195–462; Фольклорист із
Лемківщини та його унікальна збірка (Никифор Лещищак). СіЧ. 1996.
№ 11–12. С. 6–9 ; Етномузиколог,
який випередив свою добу. З приводу смерті Володимира Гошовського.
Дукля. 1997. № 2. С. 69–74; Дослідження з етнографії та фольклору
русинів-українців у Словаччині та
Чехії. ЗНТШ. 2011. Т. 230: Праці Секції етнографії та фольклористики.
С. 495–516; Волинський чех Володимир Лібовицький (1906–1984). Короткий життєпис. Наукові записки
Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні
науки». 2013. Вип. 21. С. 212–215;
Орест Зілинський (1923–1976): Життя та внесок у літературознавство
і фольклористику. О. Зілинський.
Літературознавчі праці. Київ, 2013.
С. 626–660; Бібліографія фольклористичних праць О. Зілинського /

упоряд. М. Мушинка. Зілинський О.
Вибрані праці з фольклористики.
Київ, 2013. Кн. 1. С. 380–383 ; кн. 2.
С. 561–565 ; Перспективи розвитку
національної меншини русинівукраїнців Словаччини у ХХІ столітті.
Region Karpacki: historia, język, kultura. Збірник матеріалів із VII конференції «Україна на переломі віків».
10–11 тр. 2012 р. В Горлицях. Kraków,
2013. P. 9–17; Повернення Ореста Зілинського в Україну. Зілинський О.
Вибрані праці з фольклористики.
Київ, 2013. Кн. 2. С. 566–575; Vo Viflejemi novina... Vianočné zvyky a piesne
Rusinov-Ukrajincov Slovenska. Piesňové tradície etnických menšín v období
Vianoc. Bratislava, 2006. Р. 89–124;
(спільно з Mušinka А.). Národnostná menšina pred zánikom? Štatisticky
prehľad rusinsko-ukrajinských obcí na
Slovensku v rokoch (1773, 1881, 2001).
Пряшів, 2011.
Літ.: Благовісник праці. Науковий
збірник на пошану академіка Миколи Мушинки. Пряшів, 1998. 442 с.;
Голубка С., Голубка М. Пектораль
україністики, академік М. Мушинка українознавець і громадський
діяч. Львів, 2001. 113 с.; Мишанич О.
Видатний дослідник українського
фольклору (Штрихи до портрета
чл.‑кор. НАН України М. Мушинки). НТЕ. 2002. № 5–6. С. 14–19 ; Вархол Н. Фольклористичні здобутки
академіка Миколи Мушинки (з нагоди 75‑річчя вченого). НТЕ. № 1. 2012.
С. 7–17 ; Колеса крутяться... Біобіб
ліо
графія академіка Миколи Мушинки / укл. О. Мушинка. Пряшів,
1998. Кн. І : Спогади. 205 с.; Кн. ІІ:
Бібліографія / упоряд. М. Мушинка;
Пряшів, 2013. 129 с.; Кн. ІІІ: Бібліографія (1998–2013) / упоряд. М. Мушинка. Пряшів, 2013. 163 с.
Леся Мушкетик

IM

FE

їнців Пряшівщини. М. – автор
кількох десятків праць про
В. Гнатюка, серед них з десяток
книжок, такі як: «Володимир
Гнатюк: Життя та його діяльність
в галузі фольклористики, літературознавства та мовознавства»
(1987); «Володимир Гнатюк. Біб
ліографія друкованих праць»
(1337 позицій, Едмонтон, 1987);
«Бібліографічний покажчик
праць Володимира Гнатюка»
(спільно з М. Морозом, 1992)
та ін. М. допомагав створювати
експозицію етнографічно-меморіального музею Володимира
Гнатюка у Велесневі, передавши
туди новознайдений архів, а також спорудити пам’ятник на
його занедбаній могилі у Львові.
Кілька цінних праць М. написав
про забутих, маловідомих або
невідомих діячів-фольклористів
української еміграції: Івана Зілинського, Ореста Зілинського,
Никифора Лещишака, Юрія Костюка, Ольгу Дудко, Володимира
Лібовицького, про народно-музичні фонозаписи І. Панькевича,
а також казкаря Михайла Пустая.
Декому з них М. присвятив окремі книжки, іншим – ґрунтовні
статті. Він активно співпрацює з
редакціями
енциклопедичних
видань, зокрема «Енциклопедії
українознавства» в Парижі, «Encyklopedia of Ukraina» в Торонто,
«Encyklopedia Belliana» в Братиславі, київської ЕСУ та ін. М. очолював колектив з підготовки
фольклорних програм Свидницьких свят пісні й танцю українців Чехословаччини, з лекціями на фольклорні теми часто виступав по радіо тощо. Дуже популярні були його фольклорні
передачі циклу «З уст народу».
2011 словацькою вийшла розлога
монографія М. «Національна
меншина перед зникненням?
Статистичний огляд руськоукраїнських сіл Словаччини в
роках (1773, 1881, 2001)», що є результатом багаторічної праці
вченого і містить величезний
фактичний матеріал, унаочнений
таблицями та ін. про масштабну
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Леся Георгіївна
(25.09.1955, м. Київ) – українська
славістка, фольклористка, угрознавець, перекладачка. Закінчила
слов’янське відділення філологічного факультету Київського
державного університету імені
Тараса Шевченка (1972–1977).
Працювала в ЦНБ імені В. І. Вернадського (нині НБУВ) (1977–
1978), далі у відділі української
і зарубіжної фольклористики
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ
(з 1978), зараз – провідний науковий співробітник. 1988 захистила
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кінця ХІХ ст. до нашого часу –
монографії «Славістична фольклористика в Угорщині (кінець
ХІХ – ХХ ст.)» (1992), «Славістичні студії в Угорщині: історія
та сучасний стан» (2014). У колі
зацікавлень М. – також фольклор
українсько-угорського
пограниччя, теоретичні та практичні
питання контактних зон, види
і форми етнофольклорних взаємовпливів, зосібна угорські переймання в українському фольклорі Закарпаття, зокрема образи
історичних діячів Угорщини в
західноукраїнському фольклорі
(король Матяш, Лайош Кошут,
Ференц Ракоці ІІ та ін.). Цій тематиці присвячена монографія М.
«Фольклор
українсько-угорського порубіжжя» (2013), куди
увійшов також найповніший на
наш час огляд історії фольклористики Закарпаття з розлогою
бібліографією. М. – казкознавець,
народні казки лягли в основу її
монографій «Людина в народній
казці Українських Карпат: на матеріалі української та угорської
оповідальної традиції» (2010) та
«Персонажі української народної
казки» (2014). У колі інтересів М.
також питання рецепції морально-етичних поглядів
народу
у фольклорній традиції. Авторка 7 персональних та співавтор
кількох колективних монографій,
а також близько 300 наукових
статей і рецензій в українських,
угорських, польських, болгарських, білоруських наукових виданнях. М. – одна з упорядників
найбільшого на наш час двотомного угорсько-українського
словника «Magyar-ukrán szótár»
(Угорсько-український словник,
2005–2006). М. брала участь у
багатьох наукових форумах: міжнародних конгресах україністів
(2009, 2005), славістів (1983, 1990,
1991, 2007), угрознавців (Сегед,
Дебрецен, Печ) різноманітних
конференціях в Україні, Угорщині, Польщі, Словаччині, Білорусі,
Росії. Вона підтримує взаємини

з науковцями багатьох країн,
зокрема зарубіжними славістами А. Золтаном, М. Мушинкою,
В. Новак, І. Крізою, М. Сополигою, А. Дівічан та ін. М. – фахова перекладачка, переклала
14 художніх творів і монографій
з угорської українською мовою,
член Національної спілки письменників України та почесний
член Спілки письменників Угорщини. Нагороджена Грамотою
Дебреценського
університету
імені Л. Кошута за заслуги у викладанні української мови (1997).
Отримала відзнаки та премії за
дві монографії (2013, 2014).

Праці: Славістична фольклористика в Угорщині: кінець ХІХ–ХХ ст.
Київ, 1992. 100 с.; Людина в народній
казці Українських Карпат: на матеріалі оповідальної традиції українців та
угорців. Київ, 2010. 320 с.; Фольклор
українсько-угорського порубіжжя.
Київ, 2013. 496 с.; Переклад з угорської
на українську мову: теоретичні узагальнення і практичний досвід. Київ,
2006. 200 с.; Персонажі української
народної казки. Київ, 2014. 360 с.;
Славістичні студії в Угорщині: історія
та сучасний стан. Київ, 2014. 401 с.;
Сучасна угорська етнологія: осередки, напрями, персоналії. Київ, 2017.
400 с.; Славістична фольклористика
Угорщини кінця ХХ – початку ХХI ст.
Мистецтво та фольклор слов’ян у
європейському контексті. Київ, 2012.
С. 18–62; Українсько-угорські взаємовпливи: на матеріалах усної народної прози Закарпаття. Українське
порубіжжя: історія, етнокультурний
розвиток, проблеми ідентифікації.
Київ, 2011. С. 165–199; Ласло Коша.
Чиї ви сини: Огляд угорської етнографії / пер. з угор. Л. Мушкетик. Ніредьгаза, 2003. 246 с.; Magyar-ukrán szótár.
Угорсько-український словник, 2005.
Т. I. A–Ly. 916 p.; 2006. Т. 2. M–Zs.
717 p. (співукладач).
Літ.: Паламарчук О. На перехресті
мов і культур. Наукові записки МАУ.
2015. С. 242–247; Мушкетик Леся
Георгіївна. Національна академія
наук України. Персональний склад.
1918–2018 рр. Київ, 2018. С. 319; Сокіл В. В. Мушкетик Леся Георгіївна.
Українська фольклористична енциклопедія. Львів, 2018. С. 517–518; Udvari I. Musketik Leszja, ukrán folklorista, forditó. Világirodalmi Lexikon. 1996.
Т. 19. P. 819.
Леся Вахніна
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дисертацію кандидата філологічних наук на тему «Слов’янознавча
проблематика угорської фольклористики кінця ХІХ–ХХ ст.»,
2011 – дисертацію доктора філологічних наук «Антропоцентризм
народної казки Українських Карпат: на матеріалі української та
угорської оповідальної традиції». Член-кореспондент НАНУ
(2018). Працювала за сумісництвом на посаді доцента, в. о.
завідувача кафедри літератур та
мов народів України в КНУ імені Т. Шевченка (1988–1993, 1997,
2008). У 1994–1996 – на посаді
викладача (лектор) української
мови у Дебреценському університеті імені Л. Кошута та Ніредьгазькому інституті (Угорщина).
У 2013–2018 була Головою Національної асоціації україністів
(Київ). Член зовнішнього корпусу Угорської АН, Міжнародного
угрознавчого товариства (Будапешт), почесний член Угорського етнографічного товариства.
Заступник головного редактора
щорічника «Слов’янський світ»,
член редколегії часописів «Народна творчість та етнологія»,
«Міфологія і фольклор» (Львів),
щорічників «Наукові записки
МАУ», «Література. Фольклор.
Проблеми поетики» (КНУ), «Матеріали до української етнології»,
«Познанська україністика» та ін.
М. – упорядник кількох фольклорних та фольклористичних
збірників: «Український фольклор» (1994), «Під одним небом:
Фольклор етносів України» (1997,
разом з Л. Вахніною, В. Юзвенко),
«Угорські народні казки рідкісної
краси» (2003), «Угорські народні
казки» (2010). Підготувала низку статей до енциклопедичного
словника «Художня культура
південних і західних слов’ян»
(2006). М. досліджує слов’янськоугорські,
українсько-угорські
зв’язки у фольклорі та фольклористиці, культурі в цілому. Це,
зокрема, історія слов’янської
фольклористики в Угорщині з
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світогляду письменника. Його
поетичну творчість проаналізовано в контексті усної народної
творчості, насамперед острова
Брача, а також ін. регіонів Хорватії. Дослідники прозових творів Н. наголошують на створенні
письменником колективного образу хорватського народу. Фольклорній складовій у творчості
письменника присвячено монографію українського дослідника
Є. Пащенка «В. Назор и фольклоризм в хорватской литературе»
(1983), важливе місце у праці відведено типологічним паралелям
творчості Н. та представників інших слов’янських літератур тієї
доби, насамперед української,
російської і білоруської. Зокрема, йдеться про вибудувану на
українському фольклорі прозову
спадщину М. Гоголя і її значення
у творчості Н.
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НАЗОР (NAZOR)
Владимир (Vladimir)
(30.05.1876, с. Постира, о. Брач,
Хорватія (тоді у складі АвстроУгорщини) – 19.06.1949, м. Загреб, Хорватія) – хорватський
поет і прозаїк, державний, політичний, культурний діяч.
Вищу освіту здобув у Грацькому
і Загребському університетах.
З грудня 1941 Н. – член Хорватської академії наук і мистецтв.
Під час Другої світової війни активно долучився до політичного
життя країни – разом із визнач
ним хорватським поетом Іваном
Гораном Ковачичем приєднався
до хорватського партизанського
руху. Н. – активний учасник народно-визвольної війни народів
Югославії 1941–1945, у 1943 його
було обрано першим головою
Земельного антифашистського
віче народного визволення Хорватії, із 1945 Н. – голова Президії Народного Сабору Хорватії.
Пропонуючи ідею слов’янської
єдності як провідну у його
творчості, возвеличуючи дух
слов’янства у поетичних збірках
«Слов’янські легенди» (1900),
«Живана» (1902), «Хорватські королі» (1912), «Нові вірші» (1912),
поемі «Ведмідь Донник» (1915),
а найбільш активно у збірнику
«Оповідання з Істри», письменник використав реалії фольклору
слов’ян, їхньої міфології, а також
символіку давньослов’янської історії. Спогади про дитинство і
юність, до яких значним масивом
долучено описи місцевих звичаїв
і обрядів, органічно увійшли до
прозового доробку автора: «Оповідання з дитинства» (1924),
«Оповідання з острова, з міста й
гір» (1927). У 1912–1913, за часів

загальнонародного підйому, що
був пов’язаний із визвольною
боротьбою балканських держав
проти Туреччини, у збірнику
«Нові вірші» (1913) поет заявив
про свою близьку спорідненість
із хорватськими селянами і гайдуками, відчув себе невіддільною
складовою хорватського народу.
Настрої розчарування з’явилися
у творчості письменника після
невдачі у справі національного звільнення хорватів і з початком Першої світової війни.
Стверджуючи ідеї гуманізму у
складний період військового і
повоєнного хаосу, Н. як основу
використовував у своїх творах
казковий фольклор. У поемі «Золотокрила качка» (1916) і збірці
оповідань «Стоіменна» (1916)
автор зобразив війну як вселенську катастрофу, утвердив віру в
торжество добра на землі. Перебуваючи 1903–1918 в Істрії (область, що входила до складу Італії), поет зацікавився місцевим
фольклором і підготував збірку
оповідань у стилі народних переказів. Казковий велетень Йоже з
оповідання «Велі Йоже» (1908)
постав у творчості Н. символом
національної трагедії: працелюбний і сильний народ протягом
багатьох століть страждав від
утисків чужоземців. Важливе
місце у творчості письменника
посіла тема антифашистської боротьби, це засвідчують історично-алегоричний роман «Пастор
Лода» (1938), повість «Партизанка Мара» (1946), щоденник
«З партизанами» (1945). В останніх двох творах представлено
яскраві зразки партизанського
фольклору. З 1959 у Хорватії
було створено державну премію
в галузі мистецтв імені Н. У літературознавчих і фольклористичних дослідженнях, присвячених
творчості Н., автори простежують його ставлення до завдань
літератури і до фольклору як
хорватського, так і інших народів, зокрема слов’янських, вказують місце народної традиції у
формуванні естетично-ідейного
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Праці: Изабрана дјела / приред. и
увод. М. И. Бандића. Београд, 1961.
272 с.; Poezija / рrired i úvod. M. Žeželja. Beograd, 1960. 262 s.; Próza / ured.
i pogovor V. Popovica. Zagreb, 1959.
312 s.; Новеллы / сост. А. Романенко.
Москва, 1959. 231 с.; Стихотворения / пер. Д. Самойлова, М. Зенкевича. Поэзия социалистических стран
Европы. Москва, 1976. С. 712–716.
Літ.: Вервес Г. Д. М. Рильський у
колі слов’янських поетів. Київ, 1972;
Žeželj М. Tragompjesnika Vladimíra
Nazora. Zagreb, 1973. 577 s.; Каллош А. Владимир Назор – писатель
и гражданин. Зарубежные славянские литературы XX век. Москва,
1970. С. 246–260; Чолак Т. В. Назор.
Београд, 1962. С. 158–192; Mikanović N. Literatura о V. Nazoru (1898–
1969). Zagreb, 1972. 197 s.; Пащенко Е. Н. В. Назор и фольклористика
в хорватской литературе. Киев, 1983.
260 с.; Žeželj М. Tragompjesnika Vladimíra Nazora. Zagreb, 1973. 577 s.;
Tko je tko u NDH. Vladimir Nazor.
Zagreb, 1997. S. 57–60; Donat B.: Nazorova koza. Vijenac. Zagreb, 2008. 365 s.;
Šišović D. Nazorov Veli Jože. Sušačka
revija, Zagreb, 2008. № 16/64. S. 15–18;
Šakić T. Rana hrvatska (znanstvena)
fantastika i Vladimir Nazor. Ubiq, 2009.
S. 149–159; Franković S. Maslina i Sveti lug. Nazorove mitske teme i motivi.
Zagreb, 2012. S. 55–61; Koroman B.
Postkolonijalno čitanje Nazorova Velog
Jože. Zagreb, 2015. 13/I. S. 176–195.
Мирослава Карацуба
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та ПНТ, окремими вченими.
У часопису друкували рецензії
на праці українських учених, зокрема О. Колеси («Українська народна ритміка в поезіях Богдана
Залеського», 1901. T. VII.), В. Шухевича («Гуцульщина», 1903.
Т. IX.), В. Гнатюка («Коломийки»,
1906. T. XII.), та ін. У першому
томі було опубліковано доповідь
І. Франка «Najnowsze prądy w ludoznawstwie» (1895), виголошену
ним на першому науковому засіданні ПНТ. У міжвоєнний період
(1919–1939) значне місце на сторінках часопису посіли теоретичні праці, присвячені слов’янській
етнографії та фольклористиці,
з’являлися лише поодинокі українознавчі видання та розвідки
(Р. Гарасимчук, І. Фальковський).
Нині видання – найстарішиий
етнологічний часопис у Європі з
багатою історією та традиціями.
У його тематичній частині висвітлено історію, проблематику й
дослідницькі напрями польської
етнології, культурної антропології, особливості збереження і
функціонування традиційного
фольклору, теоретичні проблеми
сучасної фольклористики, представлена культура різних народів та кран світу. Часопис містить
низку публікацій, присвячених
українцям у Польщі (Б. Домагаля), історії української фольклористики й етнології (Р. Кирчів,
С. Павлюк, О. Сапеляк та ін.),
їх сучасному стану розвитку
(З. Ясєвич). 2016 опубліковано сотий номер річника, який є
останнім виданим у друкованому вигляді, наступні номери доступні лише в цифровій версії.

1906. T. ХII. S. 277–308, 1907; T. ХIII.
S. 21–31, 98–113, 202–215; Garść podan zebranych w powiecie dolińskim
i kałuskim. 1907. T. ХIII S. 233–243;
Kryczyński B. Spiewy haiłkowe z Podhorzec (Powiat złoczowski). 1900.
T. VI. S. 161–171; Szopka w Podhorcach (Powiat złoczowski). 1899.
T. V. S. 154–164.; Gustawicz B. Kilka
szczegόlόw ludoznawczych z powiatu
bobreckiego. 1902. T. VIII. S. 265–274,
368–392; Siewiński A. Bajki, legendy i
opowiadania ludowe zebrane w powiecie sokalskim. 1903. T. IХ. S. 68–85;
Opowiadania ludu w powiecie sokalskim i buczackim. 1906. T. ХII. S. 250–
263; Opis wesela w Liskach. 1904. T. Х.
S. 265–274, 368–392; Grochowska A.
Podania, zwyczaje i wierzenia we wsi
Trościańcu w pow. śniatyńskim. 1903.
T. IХ. S. 381–390; Harasymczuk R.
Tabor W. «Etnografia połonin Huculskich» 1937. T. ХХХV. S. 76–161; Kyrcziw R. Związki uczonych ukraińskich
z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym. 1996. T. 80. S. 31−37; Pawliuk S.,
Sapelak O. Etnografia w Galicji w końcu ХІХ i na początku ХХ wieku. 1996.
T. 80. S. 39−46; Jasiewicz Z. Etnologia
ukraińska: od etnologii «etnicznej» do
narodowej. 2006. T. 90. S. 169–175; Domagała B. Ukraińcy na Warmii i Mazurach. Między zachowaniem tożsamości
językowej a językową asymilacja. 2007.
T. 91. S. 231–252.
Літ.: Gajkowa O. Historia Polskiego
Towarzystwa Ludoznawczego. Jego powstanie, rozwój i znaczenie w ciągu siedemdzięciolecia. Lud. 1967. T. 51. Cz. I.
S. 7−48; Burszta J. W 90‑lecie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Lud.
1985. T. 69. S. 3−9; Karpińska G. E., Niewiadomska M. Bibliografia zawartości
«Ludu» za lata 1895−1985. Archiwum
Etnograficzne. Wrocław, 1988. Nr. 35.
385 s.; Krawczyk-Wasilewska V. O folklorystyce polskiej w stulecie Ludu. Lud.
1995. T. 78. S. 69−80; Kronika Polskiego
Towarzystwa Ludoznawczego (1895–
1995). Wroclaw, 1997. 239 s.; Головатюк В. Роль польського народознавчого товариства в українсько-польських культурних взаєминах (кінець
ХІХ – перша третина ХХ ст.). Київські полоністичні студії. Київ, 2011.
Т. ХVIII. С. 493–497; Головатюк В.
Польське народознавче товариство
на сучасній фольклористичній мапі
Польщі. Сучасна фольклористика
європейських країн. Наукові студії
ІМФЕ. Київ, 2012. Вип. 1. С. 18–41;
Кирчів Р. Зв’язки українських учених з «Towrzystwem Ludoznawczym».
Студії з українсько-польського етнокультурного пограниччя. Львів, 2013.
С. 350–362. Michalska M. Działalność
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«НАРОД»
(«LUD»)
Наукове видання, щорічник, орган Польського народознавчого
товариства (з 1895) та Комітету
етнологічних наук (з 1992). Заснований 1895 у Львові А. Каліною.
Виходив
упродовж
1895–1937, з перенесенням у
1945 Товариства до Польщі –
у Любліні, з 1956 – у Вроцлаві.
З 1968 редакцію перенесено до
Познані. Редакторами видання у
різні роки були: А. Каліна (1895–
1907), А. Фішер (1910–1937),
Ю. Гаєк і Т. Северин (1946–1968);
Ю. Буршта (1969–1988). З. Ясєвич (1988–2006), Д. Пенкаля-Гавенцька (2007–2016), В. Дохнал
(з 2017). До 1918 побачили світ
20 томів часопису, які містили
низку публікацій про традиційну культуру не тільки польського, литовського, білоруського, а й
українського народу, тут публікували рецензії на етнографічні
та фольклорні збірки, огляди періодичних та бібліографічних видань, хроніку наукового життя.
Польські дослідники та збирачі
оприлюднювали народознавчі
розвідки, посилювали інтерес громадськості до української
народної словесності, сприяли
популяризації та розширенню
вивчення її тематики. Це був різнорідний у жанровому плані матеріал: від широких оглядів народної культури до опису окремих звичаїв, обрядових пісенних
та прозових творів, поданих досить часто без належної паспортизації. Фольклорно-етнографічні матеріали з різних місцевостей Галичини містили розвідки:
А. Добровольського, Ю. Шнайдера, Б. Густавіча, А. Сєвінського, Б. Кричиньського, А. Гроховської та ін. На сторінках часопису подавали огляд видань НТШ,
співпраця з яким мала двосторонній характер, хоча, значною
мірою, залежала від загального
тла польсько-українських взаємин, все ж сприяла розширенню співробітництва між НТШ

Праці: Franko I. Najnowsze prądy w
ludoznawstwie. Lud. 1895. T. I. S. 4–6;
Hnatiuk W. Pług. 1895. T. I. S. 142–143;
Podanie o skale. 1896. T. II. S. 53–55;
Czy je prawda na świti (Prypowisti).
1896. T. II. S. 64–65; Pieśni rekruckie.
1897. T. III. S. 73–75. Frycówka. 1897.
T. III. S. 70–71; Dobrowolski A. Lud
hrubeszowski. 1895. T. I. S. 112–162,
251–256; Schnajder J. Z kraju Huculόw.
1899. T. V. S. 57–62, 147–54, 207–220,
336–345. 1990; T. VI. S. 157–160, 257–
265, 351–361; 1901. T. VII. S. 65–73,
169–175, 259–272; Lud Peczeniżyński.
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Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowe w latach i wojny światowej i w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
Lud. 2018. T. 102. S. 101–122.
Валентина Головатюк

Літ.: Юзвенко В. А. Польський
фольклористичний журнал «Literaturа ludowа». НТЕ. 1958. № 3.
С. 140−143; Krzyżanowski J. Nasza nowoczesna nauka o literature ludowej.
Literaturа ludowа. 1972. № 1 (ХVІ).
S. 6−17; Karpińska G. E. Niewiadomska M. Bibliografia zawartości «Literatury ludowej» za lata 1957−1980. Archiwum Etnograficzne № 34. Wrocław,
1986. 123 s.; Lugowska J. «Literaturа
ludowа» wobiec problemów i dylematów współczesnej folklorystyki. Lud.
2003. T. 87. S. 45−61; Bartmiński J.
Folklorystyka, etnonauka, etnolingwistyka – sytuacja w Polsce. Literaturа
ludowа. 2005. № 6. S. 5−13; Головатюк В. Україніка на сторінках польського часопису «Literatura Ludowa».
Наукове видання «Мова і культура».
Київ, 2018. Вип. 21. Т. 195. С. 136−142.
Валентина Головатюк
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«НАРОДНА ЛІТЕРАТУРА»
(LITERATURА LUDOWА)
Перший у Польщі фольклористичний часопис, двомісячник,
орган Польського народознавчого товариства. Заснований у
1957 з ініціативи Ю. Кшижановського. За редакцією вченого
(1957–1970) вийшло 11 річників
(33 номери), своєрідних регіональних монографій, присвячених народній творчості, фольклорним осередкам, самодіяльним гуртам, звичаям та обрядам
різних теренів Польщі, що були
продовженням видавничої концепції О. Кольберга. Часопис
видавали на базі варшавського
відділу ПНТ, зокрема Інституту
літературних досліджень ПАН,
а зусилля редакції часопису були
спрямовані передусім на відновлення фольклористики як наукової дисципліни. З 1972 – часопис
виходить друком у Вроцлаві.
Його головний редактор Ч. Гернас (1972–2003) у видавничій
практиці не обмежувався лише
публікаціями
традиційного
фольклору, увагу приділяв дослідженням пограниччя, зв’язкам
фольклорного твору з виконавською майстерністю, музикою,
пластикою, обрядовістю, тобто
сучасними формами життя тексту. За редагування Ч. Гернаса
часопис став форумом конфронтації різних поглядів, перспектив
і методологічних проектів, де
зустрічалися фольклористи, мовознавці, літературознавці, а також етнографи, антропологи й
теоретики культури. Поширюючи знання про народну творчість
через публікацію статей, що стосуються наукового дослідження
фольклору, зокрема питань масової культури, видання сприяло активізації теренових досліджень, створювало умови для
дискусії над специфікою і функ-

ціонуванням сучасного фольклору. Щораз частіше у часопису
публікували студії, у яких фольклор розглянуто з точки зору
культурної антропології. В цьому аспекті його трактовано як
живий елемент сучасної комунікації з урахуванням культурного
та ситуативного контексту, а також постаті виконавця й процесу
виконання. З 2004 – головний редактор видання Й. Луговська. На
сторінках часопису аналізують
та обговорюють проблеми традиційного і сучасного фольклору
європейських країн, відбувається знайомство з екзотичними
позаєвропейськими культурами,
друкують статті з методології
та дослідницьких підходів, рецензії й огляди наукових праць.
Часопис публікував низку українознавчих студій польських дослідників (А. Домотор, М. Інглот,
Й. Луговська, Я. Касіян, А. Дуда),
статті українських, зокрема
В. Юзвенко, Р. Кирчіва, Л. Вахніної, Е. Гаврилюк та рецензії на
українські наукові видання.
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Праці: Domotor A. Ukraińskie odmiany bajki o wysokim drzewie. Literatura ludowa. 1963. № 1. S. 69–77;
Juzwenko W. Glówne problemy wspólczesnej folklorystyki ukraińskiej. Literatura ludowa.1967. № 1–3. S. 29–36;
Inglot M. Romantycy polscy wobiec
fołkloru ukraińskiego. Literatura ludowa. 1972. № 3. S. 60–62; Kasjan J. M.
Wokół kompozycji i pieśni ludowej.
Literatura ludowa. 1979. № 1/3. S. 136–
140; Lugowska J. W kręgu ukraińskiej
baśni i podań ludowych. Literatura
ludowa. 1995. № 4/5. S. 71–78; Wachnina L. Polskie pieśni na Ukrainie. Relacja z badań. Literatura ludowa. 1995.
№ 4/5; Kyrcziw R. Mitologiana Włodzimierza Hnatiuka. Literatura ludowa.1997. № 4/5. S. 3–15; Kasjan J. M.
O paradoksach w polskiej i ukraińskiej
bajce ludowej. Literatura ludowa. 1997.
№ 4/5. S. 17–27; Duda A. Łemkowskie
przyśpiewki weselne. Literaturа ludowа.
1997. № 4/5. S. 61–77; Kasjan J. M. Z
dziejów ukraińskiej folklorystyki. Literatura ludowa. 1997. № 4/5. S. 94–102;
Kyrcziw R. Jedna z wczesnych prac
folklorystycznych w Galicii. Literatura
ludowa. 1998. № 3. S. 3–19; Hawryliuk E. Subkultura studencka dzisiejszego Lwowa. Literatura ludowa. 2001.
№ 6. S. 25–36.
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«НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ
ТА ЕТНОГРАФІЯ / НАРОДНА
ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОЛОГІЯ»
науково-популярний ілюстрований часопис Інституту мистецтвознавства, фольклористики
та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Має найбільш
тривалу історію функціонування
серед фахових видань з фольклористики та етнології. Видання
було задумане та реалізоване видатними українськими вченими,
зокрема М. Грушевським. У 1925
в журналі «Україна» була опублікована його стаття «Береження й дослідження побутового й
фольклорного матеріалу як відповідальне державне завдання».
Перше число журналу з даної
проблематики під назвою «Етнографічний вісник» (головні редактори А. Лобода та В. Петров)
вийшло в січні 1926, на титулі
зазначено 1925. У ньому ж була
опублікована програмна стаття
А. Лободи «Сучасний стан і чергові завдання української етнографії». Журнал видавала Етнографічна комісія ВУАН з 1925 до
1932. З журналом активно співпрацювали відомі науковці та діячі культури: В. Білий, М. Гайдай, К. Квітка, О. Андрієвський,
О. Пчілка, Д. Ревуцький, Є. Кагаров, Д. Зеленін, В. Камінський,
В. Адріянова-Перетц. Попере-
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відки і матеріали», «Дослідження з історії науки та культури»,
«З експедиційних матеріалів»,
«Публікації», «З архівів, колекцій
та рідкісних видань», «Трибуна
молодого дослідника», «На допомогу художній самодіяльності», «Вам, вчителі», «Наш календар», «Критика та бібліографія»,
«Огляди, рецензії, анотації»,
«Нам пишуть», «Хроніка» зробили «НТЕ» своєрідним літописом
історії збереження етнокультурної спадщини народу. Зі здобуттям незалежності журнал став
на державницькі позиції. Одним
з його наукових завдань стало
повернення в Україну європейського та світового рівня народознавчих наук. Публікуються заборонені раніше фольклорно-етнографічні джерела (повстанські
пісні, антирадянський фольклор,
свідчення про голодомори), повертається до наукового обігу
творчий спадок репресованих
вчених. З 2011 журнал змінив
назву на «Народна творчість та
етнологія». До редколегії «НТЕ»
входили та входять відомі українські етнологи, фольклористи,
історики, етнографи: Л. Артюх,
В. Балушок, В. Борисенко, Л. Вахніна, О. Гринів, С. Грица, В. Давидюк, І. Дзюба, Р. Кирчів, О. Курочкін, Н. Малинська, М. Мушинка, В. Наулко, Л. Мушкетик,
Г. Семенюк, М. Сополига. Журнал висвітлює сучасні проблеми
міжкультурної взаємодії, історії
та теорії етнології, культурної
антропології, фольклору та народного мистецтва, публікуються експедиційні хроніки, архівні
матеріали, рецензії на наукові
вітчизняні та зарубіжні видання
з етнології. Практикується випуск чисел журналу, присвячених окремим актуальним темам
сучасності: темі політичного
русинства, військовим подіям
на Сході України, регіональним
дослідженням. Результатом розширення тематики наукових досліджень ІМФЕ ім. М. Т. Рильського (видавця «НТЕ»), розвит
ку його міжнародних наукових

зв’язків стало видання 13 спеціалізованих випусків журналу,
присвячених зарубіжній етнології та фольклористиці (азербайджанській, американській, білоруській, литовській, македонській, польській, французькій,
японській і т. д.). Сучасна версія
видання «НТЕ» має усталений
формат та оригінальний дизайн,
містить авторський ілюстрований матеріал. Статті в журналі
публікуються українською, англійською мовами, в окремих
випадках – мовами слов’янських
народів.

Літ.: Дем’ян Г. Часопис мужній
та патріотичний. Культура і життя. 1997. № 4; Карпенко В. «Народній творчості та етнографії» – 60.
Пам’ятники України. 1985. № 4; Nevrlý M. Narodna tvorcist ta etnografia.
Slovenský narodopis. 1981. № 29.
Галина Бондаренко
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дниками «НТЕ» були також видання «Український фольклор»
(1936–1939), з 1939 – «Народна
творчість», а з 1947 – наукові записки «Мистецтво. Фольклор.
Етнографія» (чотири томи). З назвою «Народна творчість та етнографія» журнал систематично
виходив з 1957 – спочатку раз
на квартал, з 1963 і до сьогодні –
шість разів на рік. Головними
редакторами «НТЕ» в різні часи
були: М. Рильський (1957–1964),
О. Костюк (виконувач обов’язків
редактора, 1965), О. Дей (1966–
1973), С. Зубков (1974–1987),
О. Костюк (1988–1999), Г. Скрипник (від 2000). У 1960–1970-х наклад журналу становив 12 710
примірників, від 2000 – 850. Науковою концепцією журналу було
висвітлення історії розвитку духовної та матеріальної культури
українців в Україні та за її межами, культурних надбань інших
народів. Часопис подавав обширну інформацію про роботу в
галузі народної творчості й етнографії, що провадили наукові та
культурно-освітні установи. Одним зі співзасновників журналу
в радянський час було Міністерство культури УРСР, журнал видавали державним коштом, його
передплачували школи, клуби.
Обов’язковими для всіх видань
гуманітарного профілю в той час
були матеріали, що стосувалися
переваг соціалізму, радянського
способу життя. У «НТЕ» друкувалися матеріали, присвячені
новим радянським обрядам та
фольклору, інтернаціоналізації
побуту тощо. Але основний масив складали публікації зразків
народної словесної, пісенної і музичної творчості, народної хореографії та декоративно-прикладного мистецтва. Друкувалися матеріали з історії фольклористики
та етнографії, народного побуту,
розвідки про творчість видатних
митців, кобзарів, майстрів народного мистецтва, відомих оповідачів, театральної і кінематографічної самодіяльності. Дописи в
постійних рубриках «Статті, роз-

НАУМЕНКО
Володимир Павлович
(криптоніми: В. Н., В. Н‑ко;
19.07.1852, м. Новгород-Сіверський, тепер Чернігівської обл. –
07.07.1919; м. Київ) – громадський та освітній діяч, філолог,
літературознавець,
публіцист,
історик, член ПЗВ РГТ, Наукового товариства ім. Шевченка,
редактор журналу «Киевская
старина» (1893–1906). Народився в сім’ї педагога, 1873 закінчив історико-філологічний
факультет Київського університету св. Володимира. Викладав
у київських гімназіях, де став
відомим педагогом, теоретиком
педагогічної науки; 1897 очолив
Київське товариство грамотності, сприяв організації недільних
шкіл для дорослих; 1905 відкрив
у Києві приватну гімназію, вихованцями якої були академіки
М. Алексеєв, М. Біляшівський,
Б. Кістяківський, М. Рильський;
1917 – куратор Київської навчальної округи. Н. – ініціатор і
активний учасник ряду громадських та культурних акцій (підготовка та видання «Словаря
української мови», 1907–1909,
т. 1–4; створення фондів для ви183
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Відомі також літературознавчі
та мовознавчі праці Н. – «“Слово о полку Игореве” как памятник дружинной поэзии Древней
Руси» (1895), «К вопросу о научном издании “Кобзаря” Шевченко» (1892), «Книжная речь у
малороссов и русинов» (1899),
«Обзор фонетических особенностей малорусской речи» (1889),
«Нові матеріали для історії початків української літератури
ХІХ віку» (1918), «Як не треба
викладати історію української
культури» (1918) та ін. М. Грушевський відносив Н. до «заслужених для української науки і
українознавства діячів». Н. присвятив свої розвідки, спогади
відомим постатям – Л. Глібову,
Г. Квітці-Основ’яненку, О. Кістяківському, І. Котляревському,
М. Максимовичу, О. Русову та ін.

14, 23, 38, 47, 120; ЛНБ ім. В. Стефаника НАНУ, відділ рукописів. Ф. 11.
Спр. 1952/п.124; ЦДІА, м. Київ. Ф. 19.
Оп. 1. Спр. 20. Арк. 3, 74 ; Ф. 294.
Оп. 1. Спр. 275. Арк. 21 ; Спр. 186.
Арк. 1 ; Ф. 295. Оп. 1. Спр. 7. Арк. 150,
151 ; Спр. 16. Арк. 2–36 ; Ф. 442. Оп. 1.
Спр. 461. Арк. 1–4 ; Оп. 858. Спр. 125.
Арк. 1–18 ; Ф. 2052. Оп. 1. Спр. 837–
846.
Лідія Козар

НАУМОВСЬКА
Олеся Владиславівна
(07.08.1969, м. Київ) – філолог, фольклорист. Закінчила
філологічний факультет КНУ
ім. Т. Шевченка (1991). З 2006
працює на кафедрі фольклористики Інституту філології КНУ
ім. Т. Шевченка, з 2008 – на посаді доцента. У колі наукових інтересів Н. – питання танатології
у фольклорі та міфології народів
світу, концепт смерті у різних
фольклорних жанрах, актуальні
питання сучасного казкознавства й народної прози. У розвідці
«Художня контрадакція мотивів
“життя” і “смерть” в українській
народній традиції» (2009) тема
танатасу досліджується на широкому фольклорному матеріалі,
залучено до розгляду прикмети
та вірування. Фольклорний мотив сну героя як продовження
життя після смерті досліджено
у роботі «Онірична семантика
простору смерті у фольклорі в
контексті дискретності історичного тла» (2012), у статті «Мотив блаженного чи пекельного
царств мертвих у міфологічних
система різних народів світу»
(2013) подано огляд прадавніх
міфологічних вірувань про потойбіччя у різних етнотрадиціях.
Актуальні проблеми сучасного
казкознавства висвітлено у низці
розвідок Н. («Персонажна система української чарівної казки у
дослідженнях Лідії Дунаєвської»
(2010), «Національні первні української усної народної та художньої творчості» (2011), «Японські
та українські чарівні казки: образна парадигма у компаративному аспекті» (2012). Дитячий
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дання українських книжок і поширення освіти серед народу,
організація заходів щодо скасування заборони українського
друкованого слова, заснування
українських періодичних видань
тощо). У 1874 став членом Київської Старої громади, а з початку ХХ ст. фактично очолював її.
З діяльністю Н. пов’язаний розквіт «Киевской старины», що
стала центром українознавства в
Наддніпрянській Україні. Він був
членом ради «Історичного товариства Нестора-літописця», одним із засновників Українського
наукового товариства (з 1907),
його головою (1914–1917), видавав «Записки Українського
наукового товариства в Києві».
Був членом Центральної Ради.
1918 – Міністр освіти та мистецтв. З 1919 працював у ВУАН
над історією української літератури початку ХІХ ст. Трагічно
загинув у роки громадянської
війни – розстріляний більшовиками. Н. – автор численних статей, присвячених українському
письменству, фольклору, історії
української культури, вивченню
української мови. Серед фольк
ло рис т и ч но - е т ног р а фі ч н и х
праць М. Сумцов виділяє його
дослідження «Происхождение
малорусской думы о Самуиле
Кошке» (1883), «Н. И. Костомаров как этнограф» (1885), «Новелла Боккаччо в южно-русском
стихотворном пересказе XVII–
XVIII ст.» (1885) та ін. Обізнаність Н. з українською фольклористикою та етнографією засвідчують також його дослідження
«К литературе рождественских и
пасхальных вирш» (1888), «Рукописной альбом Андрея Ищенка
1780–1782 г.» (1889), «Пасхальная вирша» (1892), «Рождественская вирша» (1896), «М. А. Максимович как этнограф» (1904),
«Справка о малороссийских песнях по старинным песенникам»
(1909), а також публікації листів
Я. Головацького до М. Максимовича та П. Лукашевича з приводу
українського фольклору (1915).
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Праці: К литературе рождественских и пасхальных виршей.
КС. 1888. Т. 20. № 1–3. С. 271–282;
М. А. Максимович как этнограф.
Чтения в Историческом Обществе
Нестора Летописца. 1904. Кн. XVIII.
С. 107–110; Новелла Боккаччо в южно-русском стихотворном пересказе
XVII–XVIII ст. КС. 1885. Т. 12. № 6;
Н. И. Костомаров как этнограф. КС.
1885. Т. 12. № 5. С. ХХХV–XLIV; Нові
матеріали для історії початків української літератури ХІХ віку. Київ, 1918;
Песня о Турбаевской катастрофе. КС.
1903. № 19. Отд. ІІ. С.14–16; Происхождение малорусской думы о Самуиле Кошке. КС. Т. 6. № 6. С. 212–232.
Літ.: Джеджула Ю., Панкова Є.
Жодної вільної хвилини: Портрет
Володимира Науменка. КСт. 1994.
№ 1. С. 60–69; Козловський В. І. Науменко Володимир Павлович. УФЕ.
Львів, 2018. С. 543; Матеріали до
біографій етнологів та народознавців України / уклад. : С. М. Ляшко,
С. П. Залозна. Київ, 2001. С. 116;
Палієнко М. Повернення із забуття:
Портрет вченого, журналіста, видавця Володимира Науменка. Київ,
1998; Сумцов М. Діячі українського
фольклору. Харків, 1910. С. 34; Українська література в портретах і довідках. Київ, 2000. С. 217–218.
Архіви: ІР НБУВ. Ф. І. № 678,
47080, 46013–46014, 48572–48579,
85635–35636, 49600 ; Ф. ІІІ. № 38809–
38828; Ф. Х. № 16943 ; Ф. 36. № 401–
402 ; Ф. 86. № 1; Ф. 208. Спр. 1–36 ;
Ф. 338. № 65–68 ; ІЛ НАНУ. Ф. 3, 5,
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фольклор як захисний механізм
дитячої психіки від страху смерті
розглядається у статті «Субжанрова парадигма творів дитячого
фольклору із психологічною домінантою страху смерті» (2013).
Н. є співавтором навчального
посібника «Українська народна
проза. Поетика жанрів» (2010).

Н. порушив кілька важливих
фольклористичних проблем, зокрема про міграційність пісні та
про шляхи і способи її запозичення. Високий рівень обізнаності зі
станом української, польської та
російської фольклористики виявив Н. в рецензіях у «Киевской
старине» на праці О. Кольберга «Pokucie. Оbraz etograficzny.
I. 1882. II. 1883» (1884), О. Потебні «Объяснение малорусских
и сродных народных песен»
(1884), М. Андрієвського «Козацкая дума о трех азовских братьях
в пересказе, с объяснениями,
разбором и картой» (1884) та
на збірник Г. Де-Воллана «Угрорусские народные песни» (СПб.,
1885) (у петербурзькому виданні
«Kraj»). Н. – автор повідомлень
у «Киевкой старине» «Малорусский песенник ХVІІІ века (Из
собрания рукописей Т. В. Кибальчича)» (1884), «Любопытная
книжица конца ХVІІІ ст.» (1884),
історико-етнографічної
праці
«Старая Брацлавщина и ее люди»
(1889). Найвідомішою в українській фольклористиці працею
Н. став його коментар матеріа
лів, зібраних у травні-червні
1883 С. Дитківською (Тобілевич):
«Materyjały etnograficzne z okolic
Pliskowa w pow. Lipowieckim zebrane przez Pannę Z. D. opracował
C. Nejman» («Zbiór wiadomości
do antropologii krajowej», 1884.
T. 8). Описавши місцевість, одяг,
побут, житло, вірування і мову
місцевих мешканців, Н. подав
пісні та ін. фольклор, систематизувавши і прокоментувавши
окремі зразки і жанри загалом.
Коментарі з приводу мови давали змогу польському читачеві
правильно відтворювати записи
і розуміти написання окремих
слів, поданих у фонетичній транскрипції. Розвідкою, що порушила низку теоретичних проблем,
стала праця «Dumy ukraińskie.
Rzecz o eposie kozackim rusinów»
(«Аteneum», 1885), де Н. розглянув питання походження і поетики українського народного
епосу, спробував систематизу-
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Праці: Художня контрадикція
мотивів «життя» і «смерті» в українській народній традиції. Вісник
Київського університету. Серія : Літературознавство. Мовознавство.
Фольклористика. 2009. Вип. 20.
С. 53–56; Персонажна система української чарівної казки у дослідженнях Лідії Дунаєвської. Література.
Фольклор. Проблеми поетики. Київ,
2010. Вип. 34. С. 298–303; Національні первні української усної народної
та художньої творчості. Література.
Фольклор. Проблеми поетики. Київ,
2011. Вип. 35. С. 384–392; Японські
та українські чарівні казки: образна
парадигма у компаративному аспекті. Література. Фольклор. Проблеми
поетики. Київ, 2012. Вип. 37. Ч. 1.
С. 64–71; Онірична семантика простору смерті у фольклорі в контексті
дискретності історичного тла. Література. Фольклор. Проблеми поетики. Київ, 2012. Вип. 37. Ч. 2. С. 64–71;
Мотив блаженного чи пекельного
царств мертвих у міфологічних системах різних народів світу. Література. Фольклор. Проблеми поетики.
Київ, 2013. Вип. 37. Ч. 2. С. 89–97;
Субжанрова парадигма творів дитячого фольклору із психологічною
домінантою страху смерті. Література. Фольклор. Проблеми поетики. Київ, 2013. Вип. 38. С. 168–171;
Чарівна колискова людства. Нитка
життя: зі спадщини Павла Чубинського. Київ, 2016. С. 202–281.
Олена Чебанюк

«Киевской стариной», польськими періодичними виданнями
«Аtеneum», «Wisła», «ZWAK»,
«Kraj» (Петербург). Підтримував
наукові зв’язки із В. Антоновичем, І. Франком, О. Кольбергом,
Е. Ожешковою, був знайомий
з М. Лисенком, С. Дитківською
(Тобілевич). У 1883–1884 Н. опублікував на сторінках «Киевской
старины» вісім статей і рецензій.
Водночас 1884 у VІІІ т. ZWAK
з’явилися друком «Materyjały
etnograficzne z okolic Pliskowa
w pow. Lipowieckim…», зібрані
Z. D., тобто Софією Віталіївною
Дитківською (Тобілевич). Стаття Н. «Куплетные формы народной южнорусской песни» (1883)
засвідчила глибоку обізнаність
фольклориста з народною версифікацією та особливостями
«складу народного вірша». Ф. Колесса твердив, що Н. – «перший
з учених», хто заговорив «про
ритмічну будову специяльно
українських народних пісень».
Н. наголошував на синкретичному зв’язку народного віршування з музикою, даючи настанову
збирачам: під час записування за
одиницю «пісенної форми» брати пісенну строфу (яка, власне,
і є показником розміру), а також
фіксувати музичний фольклор
під час співу. На матеріалі українських, російських та польських
видань, проаналізувавши 365 пісенних зразків, Н. продемонстрував спотвореність запису,
під час якого не зауважено пісенного розміру. Він також визначив
місце логічного наголосу й рими
в народному віршуванні. Окремо
зупинився на піснях весільних,
зауваживши, що обрядовий мотив завжди вільний і непостійний. 1883 в «Киевской старине»
з’явилася друком стаття Н. «Еще
об украинской злополучнице» –
доповнення до опублікованого
раніше повідомлення «Подляская злополучница» (1883). Удаючись до порівняльного аналізу
польських та українських варіантів балади «про нещасну дівчину,
спокушену й убиту заїжджими»,

НЕЙМАН (NEJMAN)
Чеслав (Цеслав, Czesław)
Гермогенович
(1852–1906) – польський та
український етнограф, археолог,
фольклорист. Працював у Він
ниці присяжним повіреним, за
фахом юрист. Подільський період у житті Н. позначений активною роботою над вивченням,
осмисленням і публікуванням
українського фольклору. У цей
час дослідник співпрацював із
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Колесса Ф. Ритміка українських народних пісень. ЗНТШ. Т. LХІХ. Кн. І.
1906. С. 25; Погребенник Ф. П. Ней
ман (Nejman). УЛЕ. Київ, 1995. Т. 3.
С. 478; Українські народні пісні в
записах Софії Тобілевич / упоряд.
С. В. Мишанич (тексти), М. В. Мишанич (мелодії). Київ, 1982. 421 с.
Хоменко Б. В. Нейман Чеслав Гермогенович. Вінниччина фольклорна.
Довідник. Вінниця. 2004. С. 54; Шалак О. Теоретично-методологічне
спрямування фольклористичних досліджень Цеслава (Чеслава) Неймана. Український фольклор Поділля в
записах і дослідженнях ХІХ – початку ХХ ст. Київ, 2014. С. 320–347.
Архіви: ІР НБУВ. Ф. І. Од. зб. 47011
[Арх. Житецкого И. П.] Нейман Ц.
А. А. Потебня. Объяснения малорусских и сродных народных песен.
ІІ Колядки и щедровки. 1887 г., Варшава [Рецензия]; ІР НБУВ. Ф. ІІІ.
Од. зб. 47078–47079; ІР НБУВ. Ф. ІІІ.
Од. зб. 66965–66966. [Арх. В. Антоновича]. Нейман Цеслав Гермогенович
[Антоновичу] [Владимиру] [Бонифатьевичу].
Оксана Шалак

тою – вивчав французьку й німецьку мови, творчість класиків
світової літератури. Академію закінчив зі званням магістра, але
відмовився від духовної кар’єри.
1865–1866 – викладач російської
мови, літератури, історії та географії в Полтавській духовній
семінарії, у гімназіях Каліша
(1866–1867) та Седлеця (1867–
1872). У той час, у 60‑х, написав
перші свої літературні твори –
«Дві московки», «Панас Круть»,
а також статтю «Світогляд українського народу в прикладі до
сьогочасності» (опубліковані у
львівському журналі «Правда»).
З 1873 працював у Кишинівській
чоловічій гімназії викладачем
російської словесності, писав і
пропагував нові шедеври української літератури, за що потрапив
під таємний нагляд поліції.
1885 пішов у відставку і переїхав
до Києва, де повністю присвятив
себе літературній праці. До кінця
днів своїх жив у злиднях на Пушкінській вул. (це засвідчують
спогади Марії Загірньої, дружини Б. Грінченка), помер на Дегтярівці, у шпиталі для самотніх людей, похований на Байковому
кладовищі. На батьківщині письменника, у Стеблеві, 1968 відкрито
літературно-меморіальний
музей. Усі твори Н.‑Л. пройняті
фольклорною стихією, бо в цій
стихії він виріс і майже все життя
прожив – чи то було традиційне,
сільське, чи міське середовище.
Про це свідчать його спогади.
Мати, Анна Лук’янівна Левицька, була дуже співуча, знала багато українських пісень. Подібною
до неї була її далека родичка,
нянька баба Мотря, що походила
з Лебедина – вона також співала
пісень, казала казок, водила малого по хрестинах, весіллях, похоронах. Переймав також пісні й
від дівчат-наймичок, що співали
за роботою: «Я навчився всіх пісень, які тільки вони співали, бо
сам дуже любив пісні». Багато переймав і від свого дядька, викладача Богуславського училища –
він грав на скрипці й любив спі-
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вати сюжети та виокремив у них
повтори («стереотипні вирази»).
Н. також один із дослідників лірницької субкультури («Wisłа»,
1888, т. 2). Дослідження «Малорусская баллада о Бондаривне
и пане Канёвском» (1902) – результат тривалої роботи Н., де
він удався до аналізу 17 варіантів
балади про Бондарівну та її історичне підґрунтя. Теоретикометодологічні засади Н. виявляла і його стаття «Три сестры,
царевич, степь и море», що побачила світ за чотири роки до
його смерті. Подаючи казку «Три
сестри…» (СУС, 707 «Чудесні
діти»), що її записав учень НовоЄкатеринославського 2‑класного
училища А. Кочерга, автор порушив вагомі проблеми усної казкової прози, прокоментувавши
відомі варіанти цього зразка. Усі
дослідження Н. спрямовані на
теоретико-методологічне осмислення фольклору, розв’язання
проблем фіксації, систематизації
та порівняльно-історичного його
вивчення.
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Праці: Еще об украинской злополучнице. КС. 1883. Т. VI. № 5. С. 187–
189; Куплетные формы народной
южнорусской песни. КС. 1883. Т. VI.
№ 8. С. 599–644; Любопытная книжица конца ХVІІІ ст. КС. 1884. Т. ІХ.
№ 6. С. 525–529; Малорусский песенник ХVІІІ века (Из собрания
рукописей Т. В. Кибальчича). КС.
1884. Т. VІІІ. № 5. С. 153–158; Старая
Брацлавщина и ее люди. КС. 1889.
Т. ХХV. № 5–6. С. 532–547; Т. ХХVІІ.
№ 10. С. 103–120; Малорусская баллада о Бондаривне и пане Канёвском
(Страничка из народного эпоса). КС.
1902. Т. LХХVІ. № 3. С. 347–390; Три
сестры, царевич, степь и море. КС.
1902. Т. LХХVІІ. № 5. С. 282–300; Materyjały etnograficzne z okolic Pliskowa
w pow. Lipowieckim zebrane przez Pannę Z. D. opracował C. Nejman. ZWAK.
1884. T. 8. S. 115–246; Dumy ukraińskie. Rzecz o eposie kozackim rusinów.
Ateneum. Pismo naukowe i literackie.
1885. T. 4 (ХХХХ). Z. 1. S. 107–127;
Z. 2. S. 328–353; Pieśni małoruskie.
Kraj. № 30. 1886. S. ІV; Poszukiwania.
Wisła. 1888. T. 2. S. 611–613.
Літ.: Капелусь Г. Цеслав Ней
ман – польський дослідник української пісні. Український календар на
1981 рік. Варшава, 1980. С. 153–155;

НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ
Іван Семенович
(справжнє прізвище – Левицький) (25.11.1838 м. Стеблів Канівського пов. Київської губ., тепер м. Корсунь-Шевченківського р‑ну Черкаської обл. –
02.04.1918, м. Київ) – український
письменник, публіцист, етнограф, фольклорист. Народився в
сім’ї священика. Батько його був
освіченою людиною, мав велику
бібліотеку і власним коштом організував школу для селянських
дітей, у якій Н. здобув першу
освіту. Після шести років його
віддали в духовне училище при
Богуславському монастирі, де
вчителював його дядько. Там він
опанував латинську, грецьку та
церковнослов’янську мови. Після закінчення училища в чотирнадцятилітньому віці вступив до
Київської духовної семінарії, де
навчався 1853–1859. Після її закінчення викладав церковно
слов’янську мову, арифметику та
географію у Богуславському училищі. 1861–1865 – студент Київської духовної академії, крім
того, здобував знання самоосві-
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рукопису НБУВ), це 6 пісень із
с. Острійки Васильківського пов.
і 30 пісень зі Стеблева та з м. Тетіїв Таращанського пов. (ІР НБУВ,
ф. І, №№ 27836, 97794). Усі вони,
а також гумористичне оповідання «Черкеси вимолили в Бога
дощу на десять карбованців», записане від інформанта з Кубані,
опубліковані в десятитомному
виданні творів письменника.
Отже, серед записаних текстів
представлено такі жанри, як побутові пісні (варіанти відомих,
деякі контаміновані з новотворами), жартівливі, танцювальні,
дитячі колядки, є балади, наймитські і солдатські (усього 49 пісень), 54 весільні пісні записано у
с. Трушки на Білоцерківщині
1874. Записи без мелодій, без паспортів (не зазначено прізвищ та
імен носіїв, можливо, зроблені з
пам’яті). Окремі ноти без текстів
(24 пісні) виявив та опублікував
О. І. Дей у виданні «Народні пісні
в записах Івана Нечуя-Левицького» (Київ, 1985) («З нотного альбому Івана та Дмитра Левицьких
з 1860‑х років»). Н.‑Л. з вересня
1874 був членом Південно-Західного відділу РГТ у Києві. Значний вплив на нього справив
журнал «Основа», а також наукові взаємини з П. Чубинським,
І. Рудченком, М. Драгомановим,
М. Дикарівим, І. Франком, В. Гнатюком та ін. фольклористами. Це
спілкування спонукало його до
написання власних наукових
розвідок, перша з яких «Світогляд українського народу» опублікована 1874 спочатку у львівській «Правді», а згодом окремою
відбиткою (1876). Автор спробував зробити реконструкцію давніх міфологічних вірувань українців, спираючись на календарно-обрядові пісні, обряди й звичаї, ігри, приказки, вірування,
замовляння та ін. Праця має такі
розділи: 1) Світлі боги: бог Господар; богині Сонце, Зоря, Хмара;
боги: Громовик-воїн, Громовикпастух, Громовик-хлібороб, Громовик-ловчий, богиня Весна,
Весняні іграшки, Купайло, Коля-

да, Темні зимові сили, страсть і
смерть світлих богів, Різдво Сонця; 2) Русалки і мавки, полісуни і
польовики, дідьки, доля і злидні,
відьми й відьмаки, упирі, вовкулаки; 3) Метаморфози, створення світла й світове древо, Світ
дуалізму, Створення чоловіка.
Автор перебував під сильним
впливом міфологічної школи і
тритомної праці головного її
представника О. Афанасьєва
«Поэтическое воззрение славян
на природу» (1865–1869). На цих
самих матеріалах ґрунтується
казка Н.‑Л. «Скривджені й нескривджені», герої якої – Вечірня
Зоря та Іван Громовик. Ф. Колесса дуже делікатно зауважив, що
«нарис Левицького має наскрізь
гіпотетичний характер» («Історія
української етнографії», Київ,
2005). Літературознавець О. Мишанич твердив, що Н.‑Л. був
першим, хто подав системний
огляд української міфології і що
джерелознавче значення вона не
втратила й до сьогодні. Відомі ще
кілька етнографічних нарисів Н.Л., присвячених різним етнічним
групам українців. Це «Мандрівка
на українське Підлясся» («Правда», 1872, ч. VІІ–ІХ) та «В Карпатах» (1886), де описано життя
українців Польщі – холмщаків і
лемків. Обидва ґрунтуються на
власних спостереженнях автора
під час учителювання в польських містах Каліші, Седлеці та
Щавниці, що входила тоді до Австро-Угорщини. Вагоме значення має і його розвідка «Украинские юмористы и шутники», що
1890 опублікована в журналі КС,
вона присвячена народній сміховій культурі, змальовує розваги
сільської молоді, у центрі яких –
найвідоміший у Стеблеві дотепник, неперевершений витівник,
що демонстрував усі можливі
форми народного гумору. Певний внесок зробив Н.‑Л. і в українське мовознавство та діалектологію. Протягом життя записував він «народні слова», яких немає у «Словарі» Б. Грінченка, на
території Канівського, Василь-
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вати. Після закінчення школи,
коли дядько став на парафії в
Семигорах, Н.‑Л. поїхав із ним і
жив у нього цілий рік, готуючись
до вступу в училище. Навчаючись там, жив на монастирській
квартирі 6 років, там переймав
фольклор від своїх однокласників, що поприїздили з різних
місць. «Один ученик був чудовий
оповідач і знав силу казок. Він
розказав нам усі казки, які знав,
та все привозив із дому нові»
(«Життєпись Івана Левицького
(Нечуя), написана ним самим»).
Мемуари про Богуславське училище переповнені відомостями
про ритуали й повір’я мисливців
та рибалок м. Стеблева, які у Великодню ніч під церквою в певний момент виготовляють свої
знаряддя, про відьом, про скарби, про субкультурні школярські
звичаї (маївки або рекреації, Зелені свята), хлоп’ячі ігри та
іграшки («у м’яча», «у гилки» та
«свині», «мети», «рай-пекло»,
«куці-баби», «кота і мишки»,
«скраклі», «довгої лози», «гусей і
вовка»), інші розваги, а також
опис побутових умов, харчування, виготовлення м’ячів із шерсті
волів, засобів народної гігієни
тощо, а ще – пісні, прислів’я та
приказки тощо («Уривки з моїх
мемуарів та згадок»). Власне
фольклорних записів Н.‑Л. збереглося мало. Так у листі до Південно-Західного відділу РГТ від
03.06.1876 він навів чотири фольклорні записи із с. Матусового
Черкаського пов. – три легенди
про гайдамаків та уривок пісні
про Семена Палія. У книзі «Український гетьман Богдан Хмельницький і козаччина» (Львів,
1878) подав цікавий варіант думи
про Богдана Хмельницького, записаний ним від кобзаря (с. 147–
150). У херсонському белетристичному збірнику «Степ» (1886)
Н.‑Л. опублікував пісню про
Бондарівну, яку записав на
Поділ
лі, у с. Білянах Могилівського пов. (с. 27–28). Деякі пісні
зафіксовано в щоденникових записах (зберігаються в Інституті
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учений-енциклопедист,
автор
праць «Коротка історія про Карпато-Русів (1804), «Про південно-західну Русію» (1826). З гуманітарних наук тут викладали російську словесність, поетику, логіку. Серед учнів НГ – М. Гоголь,
Є. Гребінка, художник А. Мокрицький, поет-романтик В. Забіла. Значну роль в літературній освіті гімназистів належить
П. Нікольському, який зокрема
вів заняття із слов’янської граматики. Викладав у гімназії також
письменник І. Кулжинський,
автор повістей етнографічного
характеру
(«Малороссийская
деревня» та ін.). Гімназисти цікавилися фольклором, бували
на весіллях, престольних святах.
М. Гоголь завів собі спеціальний
зошит («Книгу всякой всячини,
или Поручную энциклопедию»),
де записував імена, назви страв,
пісні, загадки, звичаї. Пізніше
свої записи він використовував
під час роботи над «Вечорами на
хуторі біля Диканьки» і «Мигородом». В одному класі з Гоголем
навчався П. Лукашевич – український фольклорист, етнограф,
мовознавець, який закінчив 1828
Рішельєвський ліцей (Одеса),
видав збірку «Малоруські й червоноруські народні думи і пісні»
(1836, без зазначення укладача),
до якого увійшли деякі ніжинські записи. 1827 директором
гімназії став Д. Ясновський, невдовзі у навчальному закладі
розпочалася т. зв. «справа про
вільнодумство», було звільнено
кількох професорів, обвинувачено деяких випускників (з пониженням у чині), 1832 гімназія реорганізована в Ніжинський фізико-математичний ліцей князя
Безбородька (ФМЛ) на базі якого в 1840 створено Ніжинський
юридичний ліцей князя Безбородька (1840–1875). ФМЛ не зміг
утвердитися, але за короткий
час існування його закінчило
150 осіб, серед випускників – видатний український письменник
і етнограф О. Афанасьєв-Чужбинський, український етнограф,

фольклорист і критик К. Сементовський, фольклорист, етнограф і економіст М. Сементовський та ін.

Літ.: Лицей Безбородко. СанктПетербург, 1859; Гимназия высших
наук и Лицей князя Безбородко.
Санкт-Петербург, 1881; Самойленко Г. В. Нариси культури Ніжина.
Ніжин, 1995. Ч. 1. Література; Самойленко Г. В., Самойленко О. Г. Ніжинська вища школа: сторінки історії. Ніжин, 2005.
Тетяна Руда

НІЖИНСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Миколи Гоголя
Заснований на базі кількох навчальних закладів, першим з
яких була Ніжинська гімназія
вищих наук князя Безбородька (1820–1832). Після закриття
гімназії на її базі було відкрито Фізико-математичний ліцей
кн. Безбородька (1832–1840),
реорганізований 1840 в Ніжинський юридичний ліцей князя
Безбородька (НЮЛ, 1840–1875).
У ліцеї пробуджувався посилений інтерес до української мови;
його інспектор П. Морачевський
підготував «Словарь малороссийского языка», переклав українською мовою Святе письмо
(опубл. 1906–1911). Серед професорів словесності був О. Белобров (1821–1875), який написав
низку праць про український
фольк
лор, монографію «О народной русской поэзии» (1859).
В НЮЛ навчалися М. Гербель,
Л. Глібов, Ф. Богушевич (основоположник нової білоруської літератури). 14.09.1875 замість ліцею
відкрито
Історико-філологічний інститут князя Безбородька
(1875–1920), директором якого
призначено М. Лавровського
(доктора російської філології,
професора, декана історико-філологічного факультету Харківського університету). 1876 започатковане видання «Известия
Историко-филологического института князя Безбородко» (існувало протягом 25 років). В Історико-філологічному інституті
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ківського, Київського, Сквирського, Чигиринського пов. Київщини, а також Остерського і
Прилуцького пов. Чернігівщини,
Літинського та Могилів-Подільського пов. Подільської губ. Записи ілюстрував розлогими зразками народного мовлення різних
регіонів. Частину цих записів
представлено у «Словарі російсько-українському» (1893–1898,
т. 1–4), який упорядкував
М. Ф. Комаров та в «Словарі
української мови» Б. Грінченка
(1907–1909, т. 1–4). Однак більшість їх увійшла до словника, поданого у праці «Граматика украинского языка» (1914). Відомі також історичні нариси Н.‑Л., що
мають просвітницький характер:
«Унія і Петро Могила, київський
митрополит» (Київ, 1875), «Перші київські князі Олег, Ігор, Святослав і святий Володимир і його
потомки» (Київ, 1876), «Татари і
литва на Україні» (Київ, 1876),
«Український гетьман Богдан
цький і козаччина»
Хмельни
(Львів, 1878), «Українські гетьмани Іван Виговський та Юрій
Хмельницький» (Львів, 1879),
«Руї
на на Україні. Українські
гетьмани Дорошенко, Много
грішний та Самойлович».

Праці: Світогляд українського народа. Ескіз української міфології.
Написав Іван Левіцький. Львів, 1876.
80 с. (Перевидання: Київ, 1992. 88 с.);
Украинские юмористы и шутники
(Этнографический очерк) КС. 1890.
№ 9. С. 373–389 ; № 10. С. 74–93 ; № 11.
С. 233–250 ; № 12. С. 448–470. Зібрання творів : у 10 т. Т. 10. Біографічні матеріали, статті та рецензії, фольклорні записи, листи. Київ, 1968. 587 с.;
Народні пісні в записах Івана НечуяЛевицького Упорядкув., вступ. ст.,
прим. О. І. Дея. Київ, 1985. 104 с.
Людмила Іваннікова
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вищих наук князя
Безбородька
була відкрита 4.09.1820. Перший
директор – В. Кукольник (1765–
1821), відомий учений, раніше –
професор Петербурзького університету, після його смерті посаду директора обійняв І. Орлай,
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У червні 1920 створено комісію
для проведення реформи Історико-філологічного інституту, який
було реорганізовано в Науковопедагогічний інститут (1920–
1921), перетворений потім на
Інститут народної освіти (1921–
1930). У закладі було створено
науково-дослідну кафедру історії культури і мови, якою керував проф. В. Рєзанов. До того він
працював у навчальних закладах
м. Курська, збирав фольклорні
та етнографічні матеріали цього
краю, опубліковані в 1902–1903.
Ініціював створення «Общества изучения Украины» (1917),
досліджував давню українську
літературу, театр. З 1925 на кафедрі викладав проф. Є. Рихлік,
який співпрацював і з Етнографічною комісією при ВУАН. Планував зробити Ніжин одним з
центрів славістики в Україні,
вивчати слов’янські меншини,
створити «Слов’янську енциклопедію». Видав книгу «Науково-дослідна робота серед нацменів Радянської України» (1929);
1930 репресований. 17.10.1932
відкрито Ніжинський педагогічний інститут імені М. В. Гоголя
(1932–1998), метою діяльності
якого була професійна освіта
для підготовки вчителів. 1990 з
ініціативи декана філологічного
факультету професора Г. Самойленка створено кафедру історії культури та народознавства,
з 1993 відкрито спеціалізацію «історія та народознавство», з 1990
вийшов збірник «Література
та культура Полісся». У вересні 1998 ухвалено постанову про
утворення Ніжинського державного педагогічного університету
імені М. В. Гоголя. Кафедра історії культури та народознавства
(очолювана Г. Самойленком)
стала центром комплексного дослідження культури, зокрема побутування фольклору в районах
Чернігівщини, що становлять
лімікровану (перехідну) зону,
позначену впливом російських і
білоруських компонентів. Зібрано близько 12 тис. фольклорних

текстів, підготовлено збірники
«Обрядова поезія Чернігівщини», «Весілля на Чернігівщині»,
«Фольклорні жанри Чернігівщини» та ін. У 2004 педуніверситет перетворено на Ніжинський
державний університет імені
Миколи Гоголя, який став одним з наукових центрів вивчення
творчості Гоголя, комплексного
дослідження історії та культури
Полісся, і міжслов’янських фольклорно-етнографічних зв’язків.

Літ.: Гимназия высших наук и
Лицей князя Безбородко. СанктПетербург, 1881; Историко-филологический институт князя Безбородко в Нежине 1875–1900; Преподаватели и воспитанники. Нежин,
1900; Самойленко Г. В. Нежинская
филологическая школа. 1820–1990.
Нежин, 1993; Самойленко Г. В. Вченіфілологи Ніжинської вищої школи.
Ніжин, 1993; Самойленко Г. В., Самойленко О. Г. Ніжинська вища школа:
сторінки історії. Ніжин, 2005.
Тетяна Руда
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викладали академік Нікітін (мовознавець, дослідник грецької
літератури та історії), психолог
М. Грот, А. Будилович (лінгвістична палеонтологія слов’ян),
М. Сперанський (міжслов’янські
літературні взаємини), Г. Ільїнський (праслов’янська мова).
1878 в «Известиях...» опублікована праця А. Будиловича «Первобытные славяне в их языке, быте
и понятиях по данным лексикальным. Исследование в области лингвистической палеонтологии славян. Ч. І» (другий її розділ – історико-географічний та
етнографічний). З 1888 в інституті посаду екстраординарного
професора обіймав В. Качановський, фахівець з історії культури
і літератури слов’ян, автор праць
про культуру болгар та сербів.
Протягом 12 років він очолював
кафедру церковнослов’янської
мови, історії, російської мови і
слов’янських говорів; видавав
періодичний науковий збірник
«Вестник славянства» (1888–
1890). З 1909 до 1921 посаду
професора кафедри російської
історії обіймав В. Ляскоронський – археолог, який вивчав
українські старожитності, цікавився питаннями етнографії.
У 1894 в інституті з ініціативи
професора М. Бережкова (історика) та ін. сформоване Історико-філологічне товариство, яке
видавало «Сборник Историкофилологического общества при
институте князя Безбородко в
Нежине». Одним з напрямів його
роботи було дослідження археологічних матеріалів та історичних пам’яток Чернігівщини, підготовка до археологічних з’їздів.
1900 в інституті створено археологічну комісію, очолювану професором А. Добіашем. Історикофілологічний інститут закінчили
академік Ю. Карський (основоположник білорусознавства),
академік М. Державін (видатний
славіст), В. Данилов та Р. Волков,
П. Козмін (художній керівник
хору імені М. П’ятницького, народний артист РСФСР) та ін.

НІЖИНСЬКИЙ
ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНИЙ
ІНСТИТУТ
князя Безбородька (НІФІ)
(1875–1920). Відкритий замість
Юридичного ліцею 14.09.1875 з
ініціативи міністра освіти графа Д. Толстого. Директором був
призначений декан історикофілологічного факультету Харківського університету, доктор
російської філології, професор
М. Лавровський (1825–1899). Серед запрошених ним на роботу в
НІФІ – відомі філологи: Р. Фохт,
Р. Брандт, П. Нікітін, М. Соколов
та ін. Почесним попечителем з
1879 був граф O. Мусін-Пушкін. До 1882 існувало два відділення: класичної та російської
словесності, викладалися деякі
слов’янські мови. НІФІ був другою (після Петербурзького історико-філологічного інституту)
вищою педагогічною школою
загальнодержавного значення.
З 1878 тут виходили друком «Известия Историко-филологического института кн. Безбородко
в Нежине» (протягом 45 років).
1882 М. Лавровський пішов у
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літичних демонстраціях, виступали на мітингах, протестували
і проти методики викладання.
Під тиском демократичного руху
були внесені зміни до навчального плану, зокрема, збільшено
кількість годин на вивчення етнографії слов’ян і слов’янських
говірок (викладав Г. Ільїнський),
введено нові курси (слов’янська
й антична палеографія, вступ
до порівняльного мовознавства
тощо). У 1917 при Інституті було
створене «Общество изучения
России и Украины» (з ініціативи
проф. В. Рєзанова). Після Жовтневої революції навчальний
заклад був у тяжкому стані. Міністерство народної освіти розглядало різні пропозиції щодо
його реорганізації, серед яких
був план перетворення НІФІ на
університет. Історико-філологічний інститут завершував своє
існування, за час його роботи
здійснено 39 випусків, зокрема
зі слов’яно-російського відділення – 222 особи. Його випускниками були академік Ю. Карський,
основоположник білорусознавства; видатний славіст, академік
М. Державін, учені-фольклористи і літературознавці В. Данилов,
Р. Волков та ін.

го фізико-математичного ліцею.
При ліцеї було відкрито класичну гімназію, яка готувала учнів
до вступу в Ліцей та в ін. навчальні заклади. Почесним попечителем НЮЛ до 1855 був
О. Кушельов-Безбородько, перший директор – Х. Ексблад. Російську словесність викладали
професор М. Тулов, М. Симонов
(М. Номис) – український етнограф, фольклорист і письменник. У 1846 до Ніжина приїздив
Т. Шевченко, якого відвідували
студенти НЮЛ. У цей час у ліцеї
пробуджується інтерес до української мови, інспектор П. Морачевський підготував «Словарь
малороссийского языка» (на
основі полтавської говірки), поданий у 1853 відділенню російської мови і словесності Академії
наук, але його не підтримали в
Академії. П. Морачевський перекладав українською мовою Святе
письмо (переклади опубліковані
1906–1911). З 1858 професором
російської історії був призначений І. Лашнюков, який приділяв
увагу і питанням словесності та
культури України, а також західних слов’ян (статті «Сучасне
політичне становище західних
слов’ян», «Стан історії науки у західних слов’ян – характер журналістики на Заході», «Слов’янська
ідея і її доля». «Слов’янство і
світ майбутнього»). З 1856 до
1875 професор словесності, а потім інспектором був О. Бєлобров,
автор монографії «О народной
русской поэзии» (1859), досліджень про український фольк
лор. Серед випускників ліцею –
літератор М. Гербель (який ініціював випуск книг «Лицей князя
Безбородько», 1859; «Гимназия
высших наук и лицей князя Безбородко», 1881); відомий поет і
байкар Л. Глібов, основоположник нової білоруської літератури
Ф. Богушевич та ін. Останнім директором НЮЛ у 1869–1875 був
М. Чалий, відомий український
письменник, педагог, перший
біограф Т. Шевченка. У 1871 було
прийнято рішення про реформу-
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відставку, через рік на запрошення Варшавського університету став його ректором. У другій половині 1870‑х – на початку
80‑х в інституті сформувалася
Ніжинська славістична школа,
учасниками якої й засновниками
наукових напрямів були академіки М. Лавровський, П. Нікітін,
М. Сперанський (міжслов’янські
літературні взаємини), членкореспонденти Академії наук
P. Брандт (слов’янська акцентологія), А. Будиловський (лінгвістична палеонтологія), Г. Ільїнський (праслов’янська мова),
професори М. Соколов, І. Іванов, В. Качановський та ін. Учені Ніжинського інституту підтримували зв’язки з науковими
центрами та товариствами. Наприклад, членами Товариства
Нестора Літописця Київського
університету Св. Володимира,
яке було відкрите 1872, стали
М. Лавровський, А. Будилович,
М. Соколов, М. Сперанський,
М. Бережков та ін. Праці вчених
НІФІ друкували у збірнику «Чтения в Историческом обществе
Нестора-летописца». У 1844 в Інституті з ініціативи проф. М. Бережкова, А. Добіаша та ін. організоване Історико-філологічне
товариство, яке мало періодичне
видання «Сборник Историкофилологического общества при
Институте князя Безбородко в
Нежине». У 1907–1908 у складі Товариства було 73 дійсних і
3 почесних члени, які проводили
наукову і громадсько-пропагандистську роботу, досліджували
археологічні старожитності та історичні пам’ятки Чернігівщини.
1900 в Інституті була створена
археологічна комісія, яку очолив
професор А Добіаш. Значна частина вчених НІФІ приєдналася
до боротьби української інтелігенції проти русифікації, обстоювала викладання української
мови. У 1900‑х життя Інституту
було тісно пов’язане із суспільними і революційними процесами, що відбувалися в царській
Росії: студенти брали участь у по190

Літ.: Историко-филологический
институт князя Безбородко в Нежине 1875– 1900. Преподаватели и
воспитанники. Нежин, 1900; Заболотский П. А. Историко-филологический институт князя Безбородко в Нежине (1875–1910). СанктПетербург, 1912; Самойленко Г. В.
Нежинская филологическая школа.
1820–1990. Нежин, 1993; Самойленко Г. В. Вчені-філологи Ніжинської
вищої школи. Ніжин, 1993; Самойленко Г. В., Самойленко О. Г. Історико-філологічний інститут князя
Безбородька (1875–1920). Ніжинська
вища школа: Сторінки історії. Ніжин, 2005. С. 119–204.
Тетяна Руда

НІЖИНСЬКИЙ
ЮРИДИЧНИЙ ЛІЦЕЙ
князя Безбородька
(1840–1875) створений на основі
офіційного указу від 24.04.1840
про реорганізацію Ніжинсько-
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вання Юридичного ліцею в Історико-філологічний інститут.

Літ.: Гимназия высших наук и
Лицей князя Безбородко. СанктПетербург, 1881; Сребницкий И. А.
Очерк из истории лицея князя Безбородко (1832–1875). Нежин, 1895;
Самойленко Г. В., Самойленко О. Г.
Ніжинська вища школа: сторінки історії. Ніжин, 2005.
Тетяна Руда

29.01.1823, с. Мостище, тепер у
складі смт Гостомель Київської
обл. – 12.09.1880, м. Київ) – український і польський етнограф,
фольклорист, літературний критик, перекладач з французької і
англійської мов. 1844 закінчив
Київський університет св. Володимира. 1846–1849 співпрацював
з часописом «Gwjazda» («Зірка»)
у Києві. Автор есе та історичних
романів. Брав активну участь
у суспільному житті Києва, зокрема, Київської польської громади. У польській, українській
та російській фольклористиці
про Н. сформувалася думка як
про дослідника, що вдавався
до методів «міфологічної школи», наслідував братів Гріммів
та був представником еволюціонізму в польській етнографії.
Фольклориста
звинувачували
в надмірній «міфологізації» досліджуваного матеріалу. Досить
критично відгукнувся про його
працю «Lud…» О. Пипін, наголосивши на тому, що книга – хоч і
цінне зібрання матеріалу, але з
численними науковими недоліками (т. 3, с. 294). Згадав дослідження фольклориста М. Сумцов, акцентувавши на здобутках
Н.: «Розкидані в книжці деякі
гадки автора про міфи не мають
наукової ваги. Досить цікавих
етнографічних вказівок маємо і в
ранійшій праці М. – Nowosielski,
Stepy, morze i góry 1854 (про купалу, розигри, коляди і ин.). М. –
Н. належить «Легенды и поверья
укр. народа» (Киев. телегр. 1860,
№№ 75–77) і про рахманський
великдень (Dzennik Warszawski,
1854, №№ 33–35)» (с. 6–7 ). Вказуючи на застарілі погляди Н.,
Ф. Колеса зауважив нове і позитивне в діяльності фольклориста, розгледівши в його працях,
насамперед, окреслення перспективних шляхів розвитку етнографії. У сучасній українській науці
Н. вважають відомим фольклористом-міфологом, що залишив
помітний слід. Польського дослідника досі поціновують як
досвідченого збирача фольклору
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НОВАК
Валентина Станіславівна
(18.06.1954, с. Октябрь Логойського р‑ну, Мінської обл., БРСР,
нині Республіка Білорусь) – білоруська фольклористка, викладачка. 1978 закінчила філологічний
факультет Білоруського державного університету. З 1979 працює в Гомельському державному
університеті імені Ф. Скорини,
з 2007 – завідувач кафедри білоруської культури і фольклористики, зараз – професор кафедр
російської і світової літератури. Кандидат філологічних наук
(1990), доктор філологічних наук
(2002), професор (2006). Нагороджена премією Ради Спеціального фонду Президента Республіки
Білорусь із підтримки талановитої молоді, медаллю Франциска
Скорини та ін. відзнаками. Н. –
активна збирачка різножанрового білоруського фольклору, підготувала низку збірок, розробила
концепцію локально-регіональної стратегії польових досліджень
фольклору Гомельщини. Наукові
терени Н. – регіонально-локальне
вивчення фольклору Гомельщини
та ін. регіонів Білорусі, проблеми
взаємодії міжетнічних фольклорних традицій, міфологія білорусів. Н. опублікувала понад 200 наукових робіт, серед яких індивідуальні і колективні монографії,
фольклорно-етнографічні збірки,
навчальні і практичні посібники. Авторка монографій «Каляндарна-абрадавая паэ
зія Гомельшчыны: Да праблем лакальнага,
рэгіянальнага і агульнанацыянальнага ў фальклоры» (2001),
«Каляндарна-абрадавы фальклор
Гомельшчыны: у 2 ч. Ч. 1» (2009),

«Абраднасць і паэ
зія пахавання
стралы» (2002), розділів у колективних монографіях, численних
статей. Н. підготувала низку підручників та посібників («Беларуская міфалогія. Хрэстаматыя: вучэбны дапаможнік», 2013 тощо),
виховала плеяду молодих дослідників. Н. бере активну участь у
виконанні наукових проектів
Міністерства освіти Республіки
Білорусь, Білоруського республіканського Фонду фундаментальних досліджень. Вона підтримує
активну наукову співпрацю з
ІМФЕ імені М. Т. Рильського та
ін. науковими закладами України,
неодноразово виступала в Києві
та інших містах на різноманітних
конференціях та форумах, публікувала свої праці, тут побували її
аспіранти та студенти.
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Праці: Абраднасць і паэ
зія «пахавання стралы». Гомель, 2002.
268 с.; Каляндарна-абрадавы фальклор Гомельшчыны : у 2 ч. Ч. 1 :
манаграфія. Гомель, 2009. 252 с.;
Славянская міфалогія (на матэрыялах Гомельскай вобласці). Мінск,
2009. 330 с.; Міфалагічныя ўяўленні
беларусаў: манаграфія. Мінск, 2010.
524 с.; Варажба на Гомельшчыне /
уклад. В. С. Новак; А. А. Кастрыца. Мінск, 2010. 186 с.; Хойнікш
чыны спеўная душа: Народная
духоўная
культура
Хойніцкага
краю: фальклор.-этнаграф. зб. / пад.
агул. рэд. В. С. Новак. Мінск, 2010.
708 с.; Вясельная традыцыя Гомельшчыны: фальклорна-этнаграфічны
зборнік / уклад. В. С. Новак. Мінск,
2011. 485 с.; Беларуская міфологія:
Хрэстаматыя: вучэбны дапаможнік /
уклад. В. С. Новак. Мінск, 2013. 394 с.
Літ.: Ермакова Л. Л. Новак Валянціна Станіславаўна. Беларускі фальклор: энцыклапедыя : у 2 т.
Мінськ, 2006. Т. 2. С. 254–255; Мушкетик Л. Ювілей Валентини Новак. Слов’янський світ. 2014. № 12.
С. 210–214; Вахніна Л., Мушкетик Л.
Матеріали з білоруської етнології.
НТЕ. 2016. № 3. С.103–107.
Леся Мушкетик

НОВОСЕЛЬСЬКИЙ
АНТОНІЙ
(справжнє ім’я та прізвище Antoni Jaksa-Marcinkowski, Антоній Якса-Марцинківський, ще
один псевдонім: Альберт Гриф,
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ською мовою – тобто видання
було спрямоване, насамперед,
на польськомовного читача.
Прислів’я у дослідженні також
опубліковано окремим розділом
за абетковим принципом. Зразки
не систематизовано тематично,
помітно, що їх зібрано в різних
регіонах України. Окремі паремії
засвідчують плідні текстологічні засади запису, коли фіксація
відбувалася із тенденцією до
фонетично точного відтворення. Зразки пісень, переважно без
зазначення будь-яких паспортних даних, також опубліковано
із великою імовірністю точного
відтворення мови виконавця.
Перший том праці «Lud...» «охоплював аналіз українських казок
та слов’янських, використаних
Геродотом і Луціаном», а також
містив «Слов’янську містеріософію». Крім передмови і вступу,
де Н. пояснював свої погляди
на фольклор і міфологію, окремі розділи присвячено демонології та «пам’яткам поганських
урочистостей» (за визначенням
упорядника). У другому томі,
зокрема, докладно описано календарну обрядовість Коляди і
Купала, провідної неділі, Зелених
свят, Рахманського великодня,
Маковія та подано перекази й
легенди, пов’язані з цими святами. У розділи виокремлено
аналіз ритуалів, що супроводжують закладання хати, сватання і
весілля; в останньому, шостому,
розділі проаналізовано сюжети, мотиви, образи переважно
чарівних казок. У другому томі
Н. проаналізував легенди й перекази про закляті скарби, чари,
знахарювання, народні уявлення про птахів і звірів. До цього
тому ввійшли розділи, де опубліковано прислів’я, приказки та
загадки (прислів’їв 823, загадок
40). Прозові жанри у цьому томі,
зокрема легенди й перекази, подано у художньому перекладі
польською мовою. Розглядаючи
уявлення про відьом, Н. долучив до аналізу записи переказів,
не вказуючи, коли, від кого та де

їх зафіксовано. Зразки народної
прози та пісень використано у
контексті аналізу окремих міфологем і символів (тваринних,
рослинних та сакральних предметів). Описуючи календарні
свята українців, фольклорист
пояснив їхнє міфологічне підґрунтя, звертаючись до паралелей у міфології ін. народів. Як і
всі романтики, Н. шукав джерела
міфології не в первісних культах,
а в народних віруваннях, обрядовому фольклорі та мові, що
зберегли тільки окремі міфологеми, художньо переосмислені
і трансформовані у символи.
Праця «Lud ukraiński…» стала
однією з перших спроб розглянути міфологічні «рудименти»
в українському фольклорі. Усталилася думка, що цією розвідкою
Н. завершується окремий період
у польсько-українських фольклористичних взаєминах. Двотомна монографія стала спробою
глибоко осмислити різні жанри
української народної творчості,
комплексного дослідження їх з
позицій міфологічної школи.
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і упорядника одного з перших
видань, де комплексно подано
замовляння, казки, легенди, перекази. До збірки «Lud ukraiński,
jego pieśni, bajki, podania, klechdy, zabobony, obrzędy, zwyczaje,
przysłowia, zagadki, zamawiania,
sekreta lekarskie, ubiory, tańcy, gry
i t. d.» («Український народ...»)
(Вільно, т. І – ІІ, 1857) увійшли
також описи обрядів, зразки календарно- та родинно-обрядової
поезії, соціально-побутові пісні
(чумацькі, бурлацькі), прислів’я,
приказки, загадки. Дослідники зауважили численні зразки,
зафіксовані на Поділлі. Праця
містила згадки про подільські
паралелі окремих варіантів, про
міфологічні уявлення подолян,
регіональні особливості певних
обрядів. Фольклорні зразки, подані в цьому дослідженні Н. та
залучені до аналізу, не паспортизовано. Однак окремі зауваги засвідчують, що використаний матеріал здебільшого записав сам
автор. Він обґрунтував висновки,
покликаючись і на зразки, опубліковані Е. Руліковським («Opis
powiatu Wasylkowskigo pod względem historycznym, obyczajowym і
statystycznym», 1853), на записи
І. Вагилевича, П. Куліша (іноді точно не вказуючи джерела),
численні публікації в періодиці,
навів широкі паралелі. Фольклорист, як і його попередники, подавав фольклорну прозу (казки,
легенди, перекази) у перекладі
польською мовою, а зразки інших жанрів – мовою виконавців,
транслітеровані латинкою. Публікація 40 загадок, що складають окремий розділ монографії,
виявляє прагнення записувача
бути точним, відтворюючи особливості мовлення носія. Попри
це, помітно, що польська мова,
рідна для записувача, вплинула
на якість запису. Типовою ознакою едиційних засад Н. була публікація відгадок при загадках,
як загалом і допоміжних елементів наукового апарату (приміток, покажчиків: «Abecadłowy
wykaz imion і rzeczy...») поль192

Праці: Lud ukraiński / [przez Antoniego Nowoselskiego]. Wilno, 1857.
T. I. 380 s.; Lud ukraiński, jego pieśni,
bajki, podania, klechdy, zabobony, obrzędy, zwyczaje, przysłowia, zagadki,
zamawiania, sekreta lekarskie, ubiory,
tańcy, gry i t. d. / [zebrał i stosownemi
uwagami objaśnił Antoni Nowoselski].
Wilno, 1857. T. II. 282 s.
Літ.: [Пыпин А. Н.] История русской этнографии А. Н. Пыпина. Т. 3.
Этнография малорусская. СанктПетербург, 1891. С. 294–296; Сумцов Н. Ф. Дiячi українського фольк
лору. Харків, 1910. С. 6–7; Юзвенко В. А. Українська народна поетична творчість у польській фольклористиці ХІХ ст. Київ, 1961. С. 75–76;
Баженов Л. В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ–ХХ ст.:
Історіографія. Бібліографія. Матеріали. Кам’янець-Подільський, 1993.
С. 282; Дмитренко М. Українська
фольклористика другої половини
ХІХ століття: школи, постаті, проб
леми. Київ, 2004. С. 57; Колесса Ф.
Історія української етнографії / [передм. Г. А. Скрипник]. Київ, 2005.
С. 78; Шалак О. Антоній Новосельський: комплексне дослідження
фольклору. Шалак О. Український
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фольклор Поділля в записах і дослідженнях ХІХ – початку ХХ ст. Київ,
2014. С. 287–293.
Оксана Шалак

НОСОВИЧ
Іван Іванович
(7.10.1788, с. Грязівець, Долгомохська вол., Биховського пов.,
Могильовської губ. (тепер Чаусь
кий р-н, Могильовська обл., Білорусь) – 6.08.1877) – білоруський
етнограф, фольклорист і лексикограф. Н. народився в сім’ї священика, отримав освіту в Могильовській семінарії, працював
учителем, інспектором Оршанського, ректором Мстиславського і Могильовського духовних
училищ (1813–1822), завідувачем, доглядачем, викладачем Даугавпільської (Дінабургської) гімназії, Молодечненського, Свенцянського дворянських училищ
(1822–1843). У 1843 Н. вийшов
у відставку і після повернення в
м. Мстиславль розпочав наукову
діяльність, співпрацюючи з Археографічною комісією, етнографічним відділенням РГТ, Відділенням російської мови і словесності Академії наук. У результаті
цієї співпраці Н. видав «Белорусские пословицы и поговорки»
(1852), «Сборник белорусских
пословиц» (1867), «Белорусские
пословицы и загадки» (1868),
«Белорусские песни» (1873) та ін.
Н. вперше в східнослов’янській
фольклористиці зробив спробу пояснити зміст білоруських
прислів’їв і приказок, відзначити
їх генезис і особливості функціонування, порівняти їх з пареміями ін. мов, розкрити походження
деяких з них, подав еквіваленти з
російської, польської, латинської,
французької мов. Н. було нагороджено золотою медаллю Росій-

ського географічного товариства
та обрано його дійсним членом.

Праці: Белорусские пословицы
и поговорки. Известия Имп. АН
по ОРЯС. 1852. Т. 1; Сборник белорусских пословиц, составленный
надворным советником И. И. Носовичем и удостоенный от императорского Русского географического общества Малой золотой медали. Записки имп. Рус. геогр. об‑ва по Отд-нию
этногр. 1867. Т. 1. Санкт-Петербург,
1866; Белорусские пословицы и загадки (доп. к сборнику белорусских
пословиц, помещенному в Т. 1 «Записок Российского географического
общества по Отделению этнографии»). Записки Императорского РГО
по Отделению этногр. 1868; Белорусские песни, собранные И. И. Носовичем. Записки Императорского
Рус. геогр. о‑ва по Отд-нию этногр.
1873. Т. 5; Сборник белорусских пословиц. Сб. ОРЯС. Имп. АН. Т. 12.
№ 2. Санкт-Петербург, 1874.
Літ.: Абабурка М. Багатая душа
народа...: [Да 100‑годдзя з дня смерці беларускага лексіколага, этнографа і фалькларыста І. І. Насовіча].
Магілёўская праўда. 1977. 23 ліп.;
Андрээва Е. Г. У іпастасях педагога,
мовазнаўцы-лексікографа, фалькла
рыста і этнографа. Адукацыя і выхаванне. 2004. № 4; Антропаў М. П.
Славуты фалькларыст і лексікограф:
[Да 200‑годдзя з дня нараджэння
І. І. Насовіча]. Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 4. 1988. № 3; Бандарчык В. Этнограф, фалькларыст, мовазнаўца:
[Да 175‑годдзя з дня нараджэння
І. І. Насовіча]. ЛіМ. 1963. 30 жніўня;
Гілевіч Н. З клопатам прапесні народа: Кароткі нарыс гісторыі збірання
і даследавання беларускіх народных
песень. Мінск, 1970; Носович Иван
Иванович. Русский биографический
словарь : в 20 т. Т. 11 : Набоков-Певцов. Москва, 2001; Носович Іван
Іванович. УРЕ. Т. 10 : Находка-патріархат. Київ, 1962; Томашевич З. М.
И. И. Носович как белорусский
паремиолог. Региональные особенности восточнославянских языков,
литератур, фольклора и методы их
изучения : Тезы докладов ІІІ республиканской конференции : в 2 ч. Гомель,
1985. Ч. 1; Цішчанка І. К. Фалькларыстычная спадчына І. І. Насовіча
Цішанка І. К. Да народных вытокаў:
Збіранне і вывучэнне бел. фальклору
ў 50–60‑я гг. ХІХ ст. Мінск, 1986; Цішчанка І. Першапраходзец: [Пра беларускага фалькларыста і лексіколага
І. І. Насовіча]. Полымя. 1983. № 10.
Леся Халюк
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НОСАК (NOSÁK)
Богуслав (Bohuslav)
(псевдоніми – Носак-Незабудов Богуслав, Носак-Незабудов Богуш, 03.02.1818, с. Тисовець, нині Україна – 05.04.1877,
м. Сабінов, нині Словаччина) –
словацький поет, збирач і перекладач народних пісень. Працював у редакції «Словацької народної газети» (з 1845). Українським фольклором зацікавився
під впливом статей Я. Головацького, опублікованих у «Часописі
чеського музею» (1841–1842). Під
час поїздки на Закарпаття у 1842
зібрав багато українських побутових, ліричних, рекрутських
пісень, наприклад, «Ой на Татри
вітер віє», «Ой летить ворон»,
«Ой у полі криниченька», «Коло
Мукача города» та ін. Більшість
із них переклав словацькою мовою й упорядкував збірку «Народні українські пісні». Цікавився життям українців Закарпаття.
Написав спогади «Листи з незнаної землі», адресовані Л. Штуру,
і «Потиські згадки», що були надруковані в літературному додатку
«Орел Татранський» (1845–1846)
до «Словацької народної газети».
Цікавився історією українського
народу, особливо періодом існування Запорізької Січі. З української мови словацькою першим
переклав «Думу про втечу трьох
братів з Азова» (1847), зберігши
особливості українського епосу,
поетику і стиль. Текст думи взято
зі збірки І. Срезневського «Запорожская старина». До української
тематики звертався у творах «Балада люду українського» (1840),
вірші «Вихерлець», історичній
повісті «Лаборець». Був знайомий з О. Бодянським (з 1838) та
І. Срезневським (з 1834).

108; Тіхий Ф. Руські вірші та говори
в записці словака. Підкарпатська
Русь. 1927. ІV. № 1; Гайдай М. НосакНезабудов Богуш. Художня культура
західних і південних слов’ян (ХІХ –
початок ХХ ст.). Енциклопедичний
словник. Київ, 2006. С. 33; Sedlak I.
Bohus Nosak-Nezabudov. Martine,
1982. 409 р.; Tichý F. Bohuš Nosák a
Podkarpatski Rusini. Sbornik Matice
Slovensky, 1927. № 3. Р. 1–11.
Ірина Огієнко

Праці: Листи з Незнаної землі.
1845 р. Україна. 1929. № 33. С. 122.
Літ.: Данилко К. Ю., Субота І. Словацький переклад української народної думи. НТЕ. 1962. № 4. С. 104–

193

www.etnolog.org.ua

НУДЬГА

ного походження в українському
фольклорі», Н. визначив для себе
подальший предмет наукових зацікавлень: народні пісні й думи.
Уже його першим фольклористичним студіям притаманна
лива історіософічність, яка
особ
передбачає скрупульозний аналіз
історичної епохи побутування
фольклорного матеріалу. Окрім
того, науковий доробок Н. у галузі фольклористики характеризується застосуванням широкого діапазону дослідницьких
методів, вивченням матеріалу як
у синхронічному, так і діахронічному аспектах, що дало підстави
робити глибокі, чітко обґрунтовані, яскраво проілюстровані висновки. Саме тому дослідження
Н. залишаються актуальними
і для сучасної етномузикології,
етнології, генології, історії культури, фольклористики, літературознавства. У царині теорії
усної словесності досліджував
проблеми фольклорного жанру;
фольклорно-літературних
зв’язків, зокрема в аспекті фольклоризації літературних пісень;
ґенези, побутування, поширення українських народних пісень,
і зокрема дум; існування певного
уснопоетичного тексту в іноетнічному середовищі; української
народної пісні та мелосу. У праці
«Пісні українських поетів» Н. докладно досліджував авторство
уснопоетичних текстів, констатуючи, що українська народнопоетична традиція представлена
не лише анонімними текстами,
а й авторськими. До фольклору
потраплять не лише такі літературні тексти, які є близькими
і актуальними з погляду носіїв
певної фольклорної традиції,
а «кращі літературні пісні здебільшого проходять такий шлях:
зародившись на основі фольклору, ідуть в літературу, а далі у
фольклор, щоб там, витримавши
пробу часу, викристалізуватися
в чистий поетичний кристал».
За Н., на шляху до фольклорного побутування літературні пісні
проходять три етапи: оцінка ху-

дожніх атрибутів тексту і його
ідейних складових; сприйняття,
частковий перехід літературного
твору до народного репертуару;
асиміляція, коли відбувається
«шліфування тексту», наповнен
ня його художніми та ідейними
характеристиками. Саме завдяки
текстологічному аналізу фольклорних та літературних творів
учений спромігся встановити
авторство багатьох народних
пісень. Одна з останніх надрукованих посмертно праць науковця «Козак, філософ, поет»,
присвячена автору популярної
народної пісні «Їхав козак за
Дунай» Семену Климовському.
Розробляючи проблеми генології
фольклорних творів, Н. вивчав
думи, бурлацькі і чумацькі пісні,
пародії, весільні пісні, коломийки, балади, досліджуючи зокрема й специфіку жанротворення
та жанрових модифікацій на матеріалі фольклорних текстів. Не
одне дослідження Н. присвячено українським думам. У вступі
до видання «Думи: Поетичний
епос України» Н. зупинився на
рецепції українських дум в іноетнічному середовищі, проаналізував стилістичні особливості
дум, ґенезу жанру. Львівський
дослідник переконливо вивів
генетичний зв’язок дум з епосом «Слова о полку Ігоревім»,
висловив думку про близькість,
проте не генетичну спорідненість дум та голосінь, відділив
їх від билин, балад. Ґенеза дум,
як доводив Н., пов’язана радше
з героїчними ліро-епічними похоронними піснями. Особливу
увагу Н. присвятив питанням
рецепції української народної
творчості за кордоном. Зважаючи на складні політичні умови,
нестачу відповідної літератури,
можливість потрапити в немилість, Н. взявся за вивчення новаторської за своєю суттю проблеми, яку мало хто досліджував
у тогочасній фольклористиці.
Одне по одному з’явилися дослідження про сприйняття та побутування уснопоетичних текстів
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Григорій Антонович
(21.01.1913, с. Артюхівка Полтавської губ., нині Роменський р‑н
Сумської обл. – 14.03.1994,
м. Львів) – український фольклорист, літературознавець, письменник. Народився в селянській
родині, коріння якої сягає козацтва. 1931 закінчив Гадяцький
педагогічний технікум, учителював. 1933–1938 навчався на
філологічному факультеті Харківського університету, пізніше
в Київському університеті. Брав
участь у Другій світовій війні,
де потрапив у німецький полон,
утік. Після повернення додому
заарештований і звинувачений
в «антирадянській агітації»; був
в’язнем ГУЛАГу. Із початком хрущовської відлиги реабілітований, одначе до кінця життя влада
вважала його політично ненадійним, тому як науковець не був
належно оцінений. 1956 захистив кандидатську дисертацію на
тему «Пісні українських поетів
першої половини XIX ст. і народні переробки їх». У 1957–1973, аж
до виходу на пенсію, працював
на посаді молодшого наукового співробітника у Львівському
відділенні Інституту літератури
АН України. Був членом Націо
нальної спілки письменників
України, почесним членом НТШ.
Як літературознавець Н. відомий
завдяки своїм ґрунтовним дослідженням української літератури
дошевченківського періоду, зокрема творчості Панаса Мирного, І. Котляревського, В. Забіли
та М. Петренка. Вагомими також
стали дослідження Н. в царині
української культури та освіти,
зокрема щодо навчання студентів з України в європейських
університетах за часів Середньовіччя, про існування докириличного письма в Київській Русі. Чи
не найпліднішою була праця науковця на ниві фольклористики.
Досліджуючи взаємовпливи літератури і фольклору у першій науковій розвідці «Пісні літератур194
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праць. Донині маловивченою залишається збирацька діяльність
науковця. Частина записів з експедицій довоєнного періоду на
Чернігівщину, Київщину, Харківщину зберігається в архіві ІМФЕ.
Похований на Личаківському
цвинтарі у Львові.

Праці: Пародія в українській літературі. Київ, 1961; Думи. Київ,
1969; Пісні та романси українських
поетів / упоряд., вступ. ст. і приміт.
Г. А. Нудьги. У 2 т. Київ, 1956. Т. І.
348 с. ; Т. ІІ. 388 с. ; Пісні українських
поетів. Пісні і романси українських
поетів / упоряд., вступ. ст. і приміт.
Г. А. Нудьги. Київ, 1941; У колі світової культури / відп. ред. В. Івашків ;
упоряд. Р. Марків ; Післямова Л. Гарасим. Львів, 2006. 440 с. ; Українська
балада. Київ, 1970; Українська дума
в англійських перекладах і критиці. Радянське літературознавство.
1966. № 4. С. 56–64; Українська дума
і пісня в світі : у 2 кн. Львів, 1997;
Українська народна сатира і гумор.
Київ, 1940, 1957, 1959; Українська
пісня в світі. Дослідження / [передмова Д. Павличка]. Київ, 1989. 536 с. ;
Українська пісня за кордоном. Вітчизна. 1958. № 11. С. 171–181; Українська пісня і дума в Італії. Жовтень.
1969. № 1. С. 112–122; Українська
пісня серед народів світу / за заг.
ред. О. Р. Мазуркевича. Київ, 1960.
40 с.; Українські думи у Франції: На
допомогу вчителеві. НТЕ. 1964. № 5.
С. 76–85; Українські народні думи
в німецьких перекладах та критиці. Радянське літературознавство.
1964. № 6. С. 67–75; Чумацькі пісні.
Київ, 1969; Думи: Поетичний епос
України / упоряд., вступ. ст., приміт.
та комент. Г. А. Нудьги ; портрети
кобзарів художника О. Г. Сластьона.
Київ, 1969. 354 с. ; Козак, філософ,

поет. Львів, 2002. 112 с.; Пісні літературного походження в українському
фольклорі. Радянське літературознавство. 1940. № 5–6. С. 155–193.
Літ.: Бурдейний А. Життєвий шлях
Григорія Нудьги. Григорій Нудьга. Бібліографічний покажчик / упоряд.
В. Івашківа, Р. Марківа, А. Вовчака.
Львів, 2007. С. 128–139; Гарасим Л.
«Із словом в серці, з піснею в душі» :
(Післямова). Григорій Нудьга. У колі
світової культури / упоряд. Р. Марків. Львів, 2006. С. 431–438; Городчук Я. Григорій Нудьга працював задля майбутнього. Львівська газета.
2003. 22 січ. ; Григорій Антонович
Нудьга: Бібліографічний покажчик:
(До 75‑річчя від дня народження) / укл. М. А. Вальо, О. Д. Кізлик.
Львів, 1987. 65 с. ; Григорій Нудьга.
Бібліографічний покажчик / упоряд.
В. Івашківа, Р. Марківа, А. Вовчака.
Львів, 2007. 296 с. ; Дмитренко М.
Григорій Нудьга і стан української
фольклористики останнього двадцятиліття. НЗ. 2013. № 4 (112).
С. 674–678; Ільницький М. Справжня наука, як і художнє слово, адресуються майбутньому. За вільну
Україну. 1998. 10 січ. ; Ільницький М.
Тихі розмови при ватрі (До 90-річчя
від дня народження Григорія Нудьги). Дзвін. 2003. № 3 (701). С. 153–155;
Кирчів Р. Дума про красу, силу і славу української пісні. Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі : у 2 кн.
Львів, 1997. Кн. 1. С. 7–29; Марків Р.
Велична спадщина унікального вченого. Григорій Нудьга. Бібліографічний покажчик / упоряд. В. Івашківа,
Р. Марківа, А. Вовчака. Львів, 2007.
С. 5–30; Набок М. Наукова спадщина
Григорія Нудьги і формування основоположних підстав дослідження
українських народних дум. НЗ. 2013.
№ 4 (112). С. 699–701.
Лідія Гайдученко
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в іноетнічному середовищі, зокрема в Європі (Чехословаччина,
Франція, Німеччина, Великобританія, Данія, Італія), США,
Канаді. Основні праці Н. із фольклористики: «Українська пісня
серед народів світу», «Українська
пісня в світі», «Українська дума
і пісня в світі», «У колі світової
культури», «Український поетичний епос: (Думи)». Окреме
місце у фольклористичній діяльності Н. належить вивченню
української сміхової культури,
зокрема в аналітичних оглядах
до антологій «Українська народна сатира і гумор» (1940, 1957,
1959). Вагомою була робота Н. з
упорядкування зібрань текстів
народних та літературних пісень, до яких науковець уклав
вичерпні передмови, коментарі,
бібліографію («Пісні та романси
українських поетів» (1956–1958,
у 3 т.), «Пародія в українській
літературі» (1961) і «Українська
балада» (1970), «Українська сатира і гумор» (1969), «Думи» (1969),
«Чумацькі пісні» (1969). На превеликий жаль, багато праць Н. не
були надруковані за його життя.
Тільки 1997 побачила світ його
двотомна монографія «Українська дума і пісня у світі» з передмовою Р. Кирчіва. Нині в межах
Львівської організації Спілки
письменників України функціонує Фонд імені Григорія Нудьги,
який вивчає науковий доробок
відомого фольклориста, видав
бібліографічний покажчик його
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені І. І. Мечникова
(до 1917 – Імператорський новоросійський університет) – один
з найдавніших вишів на півдні
України. Відкритий 13.05.1865 на
базі Рішельєвського ліцею. Голов
ний корпус – вул. Дворянська, 2.
Першим ректором був І. Соколов
(1812–1873), колишній професор
Імператорського Харківського
універститету. Ініціатива щодо
відкриття університету в Одесі
належала Д. Княжевичу і М. Пирогову. До 1917 ОНУ закінчило близько 6 тисяч осіб. У 1933
він був відновлений під назвою
Одеський університет, ім’я Мечникова йому присвоєно 1945.
В ОНУ є прекрасна бібліотека –
одна з найбільших і найдавніших
в Україні. Тут зберігається знамените Острозьке євангеліє. Серед викладачів ОНУ – такі відомі
вчені, як Л. Гросман (літературо
знавець), І. Мечников, О. Кирпич
ніков, В. Ягич, О. Томсон, О. Ковалевський та ін. Випускниками
його були також М. Гамалія, Д. Заболотний, О. Богомолець. До університету, як одного з наукових
центрів Півдня, тяжіла молодь
слов’янських народів Балканського півострова. Тут навчалися представники Кубані, Криму,
Кавказу, Бессарабії, Болгарії. З початку існування ОНУ деканом
філологічного факультету було
обрано В. Григоровича, він протягом 11 років (1865–1876) викладав слов’янознавство. У розвиток болгаристики в університеті
значний внесок зробив П. Білярський, який вивчав історію болгарської мови (яку викладали в

ОНУ). Помічником В. Григоровича був О. Кочубинський (працював в університеті з 1871 до кінця
життя), знавець болгарської мови
і фольклору, що його використовував як порівняльний матеріал в
аналізі південнослов’янських наріч. Викладачі та студенти університету спілкувалися з науковцями
Болгарії. Професори-славісти виступали з публічними лекціями,
зокрема з проблем болгарської
культури. До 1917 виходили друком «Записки Новороссийского
университета», у яких опубліковано і болгаристичні праці
(О. Кочубинськогота ін.). Нині
видають «Праці Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова», «Вісник ОНУ». При університеті 1995 відкрите болгарське відділення. Кафедру болгарської філології очолює професор,
доктор філологічних наук В. Колесник. Головні напрями наукових досліджень – діалектологія,
етнологія, дослідження культури
болгарських переселенців в Украї
ні. Триває робота з упорядкування «Словаря болгарских говоров
Юга Украины». Студенти слухають курси «болгарська етнологія»,
«слов’янський фольклор», лінгвістичні дисципліни; серед спецкурсів – «Календарна і родинна обрядовість болгар. Етнолінгвістичний аспект». Виходять друком: газета «Одесская болгаристика», наукова серія «Българските говори в
Украйна» (1998, вип. І); збірники
наукових статей викладачів і студентів філологічного факультету
ОНУ «Одеська болгаристика».
У 2012 відбулася Міжнародна Кирило-Мефодіївська конференція.
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ОГІЄНКО
Ірина Сергіївна
(23.02.1983, с. Кучаків Бориспільського р-ну Київської обл.) – філолог, cлавістка, фольклористка. У 2005 закінчила КНУ імені
Тараса Шевченка і здобула кваліфікацію магістра філології
слов’янської (болгарської) мови
та літератури, української мови та
літератури. Упродовж 2005–2008
навчалася в аспірантурі КНУ
імені Тараса Шевченка. У 2009 захистила кандидатську дисертацію
«Дискурсивні слова турецького
походження в текстах сучасних
болгарських мас-медіа». Із 2009
працює в ІМФЕ імені М. Т. Рильського НАН України. Авторка
низки статей про дискурсивні
слова турецького походження,
а також досліджень історіографічного характеру з болгарської і
чеської фольклористики.

ського. 2013. Вип. 23. С. 248–257; Внесок Ченека Зібрта в розвиток чеської
фольклористики та етнології. Компаративні дослідження слов’ян
ських
мов та літератур: пам’яті академіка
Леоніда Булаховського. 2013. Вип. 21.
С. 284–288; Альманах «Болгарська
україністика»: тематика і проблематика досліджень. Дриновський збірник. 2016. Вип. 9. С. 462–469.
Леся Мушкетик

Праці: Дискурсивні слова турецького походження в текстах сучасних
болгарських мас-медіа. Київ, 2017.
254 с.; Дискурсивне слово аман у сучасній болгарській мові: походження,
значення, функціонування. Культура
народов Причерноморья. Симферополь, 2008. № 132. С. 71–74; «ČESKÝ
LID» – основне періодичне видання
з фольклористики і етнології Чеської
академії наук (з історії виникнення).
Мова і культура. 2011. Вип. 14. Т. V
(151). С. 191–196; Чеська етнологія і
фольклористика на початку ХХІ століття. Сучасна фольклористика європейських країн. До XV Міжнародного
з’їзду славістів (Мінськ, 2013). Київ,
2012. С. 83–114; Інститут етнології
Академії наук Чеської республіки в
ХХІ столітті: тематика і проблематика
досліджень. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2012.
Вип. 56. Ч. 2. С. 56–67; Болгарська
етнологія і фольклористика кінця
ХХ – початку ХХІ століття. Компаративні дослідження слов’янських мов і
літератур пам’яті акад. Л. Булахов-
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Літ.: Маркович А. И. Двадцатипятилетие императорского Новороссийского университета. Одесса, 1890;
Шумада Н. С. Українсько-болгарські
фольклористичні зв’язки (Період
Болгарського Відродження). Київ,
1963. С. 116–118; Ануфриев Л. А.,
Зелинский И. П. Одесский университет, 1865–1990. Київ, 1990; Одеська
болгаристика за 140 років (Колесник В. О. та ін.), 2006.
Тетяна Руда
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весної традиції від запорожців
до наших днів, поетику текстів,
сучасні пісенні новотвори тощо.
У книзі «Легенди та перекази
Нижньої Наддніпрянщини» П.
висвітлила проблеми збирання
та дослідження неказкової прози, її класифікації, трансляції і
трансмісії, регіональну та жанрову специфіку, ключові мотиви
та характер їх розвитку у просторі та часі, проблеми історичної
пам’яті народу. Авторка поєднала класичну методологію вивчення фольклору із сучасною,
що й забезпечило новаторський
характер монографії. Те ж саме
стосується і численних статей,
опублікованих у різних часописах та наукових збірниках: «Вісник Запорізького національного університету. Філологічні
науки», «Актуальні проблеми
слов’янської філології», «Культура народів Причорномор’я»,
«Література в контексті культури», «Матеріали до української
етнології», «Народна творчість
та етнологія» тощо. Тематика
статей досить широка: проблеми
дефініції жанрів фольклору та їх
регіональна специфіка, гендерні
особливості, еволюція і трансмісія фольклорної традиції запорожців, соціогонічні та соціально-утопічні мотиви, міфологічні
та біблійні образи, національна
специфіка фольклору та історичної пам’яті, проблеми сучасного побутування фольклору та
взаємодії різних національних
традицій в умовах культурного
пограниччя
Південно-Східної
України тощо. П. – учасниця міжнародних та всеукраїнських наукових симпозіумів та конференцій. Член спеціалізованих вчених
рад при ІМФЕ та ЗНУ. Головний
редактор наукового видання «Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки», член редколегії наукового
часопису «Держава і регіони»,
наукової ради Міністерства освіти і науки України (секція «Літературознавство, мовознавство,
мистецтвознавство та соціальні
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ПАВЛЕНКО
Ірина Яківна
(02.03.1959, м. Кам’янець-По
дільський Хмельницької обл.) –
українська фольклористка, літературознавець, доктор філологічних наук (2009), доцент
(1993), професор (2015), завідувач кафедри слов’янської філології Запорізького національного
університету. 1979 з відзнакою
закінчила філологічний факультет Запорізького державного
педагогічного інституту. 1980
розпочала роботу в цьому ж інституті (нині – Запорізький національний університет (ЗНУ)),
де пройшла шлях від старшого
лаборанта кафедри російської
літератури до професора, завідувача кафедри слов’янської філології. 1989 захистила кандидатську дисертацію на тему «Романи
Марка Вовчка про нових людей
та російський літературний процес 60–70-х років ХІХ ст. Проблеми типології» (науковий керівник професор В. Тихомиров).
У 2001–2004 була докторантом у
відділі фольклористики ІМФЕ.
2009 захистила докторську ди
сер
тацію на тему «Динаміка
функціонування усної епічної
традиції (на матеріалі Нижньої
Наддніпрянщини)» (науковий
консультант професор Н. Шумада) та здобула науковий ступінь
доктора філологічних наук за
спеціальністю «Фольклористика». Викладає літературознавчі
та фольклористичні дисципліни,
серед яких – «Українська усна народна творчість», «Слов’янський
фольклор», «Російська усна народна творчість», у різні роки
входили та входять до навчаль-

них планів підготовки філологів
спецкурси «Теорія фольклору»,
«Методика збирання та систематизації фольклору», «Постфольк
лор», «Міфопоетика». Керує
фольклорною практикою студентів філологічного факультету
ЗНУ, укладає фольклорний архів,
матеріали якого частково видані,
ін. ще готують до друку. Активно
залучає до збирацької та дослідницької роботи вчителів та учнів
старших класів. З 1998 очолює
журі секції «Фольклористика»
обласного відділення Малої академії наук, консультує вчителів –
керівників учнівських робіт. Досліджує історію та сучасний стан
фольклорної традиції Нижньої
Наддніпрянщини, регіональну
специфіку усної народної творчості, історичні та соціокультурні явища, що на неї впливають,
різні форми нематеріальної культурної спадщини. До цієї роботи
залучає магістрів та аспірантів.
Основну увагу приділяє народному пісенному та прозовому
епосу, динаміці його функціонування. Авторка 120 наукових та
15 навчально-методичних праць
з фольклористики, літературознавства та мовознавства, що виходили друком як в Україні, так
і за її межами (Болгарія, Польща,
Росія). До найважливіших праць
у цій галузі належать монографії
«Історичні пісні Запорожжя: регіональні особливості та шляхи
розвитку» (2003), «Легенди та
перекази Нижньої Наддніпрянщини: буття у просторі та часі»
(2006), «Народна творчість Запорожжя та про Запорожжя: з
досліджень обрядів та фольклору Нижньої Наддніпрянщини»
(2018), упорядниця й авторка
передмови до третього тому
«Творів» Я. Новицького (2009)
та серії видань «Духовні скарби
нашого краю» (2005, 2017, у співавторстві) тощо. У монографії
«Історичні пісні Запорожжя»
проаналізувала специфічні риси
історичних пісень регіону, простежила історію їх збирання та
видання, динаміку музично-сло-
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2017; Гендерні особливості фольклору «країни козаків». Гендерні студії
в літературознавстві: Навчальний
посібник / за ред. В. Л. Погребної. Запоріжжя, 2008. С. 20–31; Специфіка
сучасного жіночого фольклорного
репертуару. Вісник ЗДУ: Філологія.
2000. № 1. С. 130–132; Новорічні свята і обряди Запорозької Січі
і фольклор Півдня України. НТЕ.
2004. № 6. С. 9–19; Полилог культур
(на материале фольклора Нижнего
Поднепровья). Актуальні проблеми
слов’янської філології: Міжвузівський
науковий збірник. Мовознавство.
Літературознавство. Ніжин, 2007.
Вип. 12. С. 281–287; Дума «про Федора Безродного» в контексті звичаєвої культури Запорожжя: деякі спостереження. Вісник ЗНУ. Філологічні
науки. 2014. № 1. С. 79–92; Национальная специфика фольклорной
исторической памяти (на материале
песен о событиях на Кавказе). Вісник
ЗНУ. Філологічні науки. 2014. № 2.
С. 104–125; Интраобраз в фольк
лоре (на материале русскоязычных
еврейских анекдотов). Літератури
світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць.
Кривий Ріг, 2015. Вип. 5. С. 187–199;
Я / МИ / ВОНИ в історичних піснях
Нижньої Наддніпрянщини. Вісник
ЗНУ. Філологічні науки. 2017. № 1.
Запоріжжя, 2018. С. 21–28 (у співавторстві з Козленко Н. В.).
Людмила Іваннікова

творчості, здійснював численні
фольклорні експедиції по Буковині, Бойківщині та Поділлю,
що стало передумовою його наукових студій, зокрема, вивчення
народнопоетичної основи творчості Юрія Федьковича. Свої
фольклорні записи надсилав до
ІМФЕ, за що отримав подяку
директора Інституту Максима
Рильського. Зібрані протягом
1947–1976 фольклорні зразки
нині зберігаються в АНФРФ
ІМФЕ НАНУ. Крім пісень сіл
Ілемня та Княжполе, це експедиційні записи з Донеччини, Полтавщини, Вінниччини, Чернігівщини. Протягом 1959–1962 навчався в аспірантурі при кафедрі
української літератури Київського педагогічного інституту (тепер Український національний
педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова). У цей час
з’явилися його перші публікації
в журналах «Народна творчість
та етнографія», «Радянське літературознавство», «Українська
мова і література в школі», що
стосуються фольклорної основи
поезії та прози Юрія Федьковича. У 1964 захистив дисертацію
на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук на
тему «Народно-поетична основа творчості Юрія Федьковича»
(науковий керівник І. І. Пільгук). У 1974 видав монографію
«Юрій Федькович і народна
творчість», яку високо оцінили
вчені-літературознавці В. Г. Бойко та П. П. Хропко. Протягом
1962–1971 П. працював редактором, завідувачем редакції літературної критики та літературознавства видавництва «Дніпро».
З 1971 до 1999 – науковий співробітник ІМФЕ ім. М. Т. Рильського АН УРСР, з 1986 – завідувач відділу фольклористики
ІМФЕ. Свою увагу зосередив на
вивченні прислів’їв та приказок,
ін. паремій, результатом чого
стала монографія «Українські
прислів’я та приказки. Проблеми
пареміології та пареміографії»
(1984). Праця охопила питан-
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комунікації»), член робочої групи з питань імплементації Конвенції ЮНЕСКО про збереження
нематеріальної культурної спадщини (2003) у вишах Півдня та
Сходу Європи при регіональному центрі у м. Софії (Болгарія),
член Запорізької обласної комісії зі збереження нематеріальної
культурної спадщини, науковий
консультант та учасниця циклу телепередач «Легенди Запорожжя» (ТРК «Запоріжжя») та
ін. Нагороджена почесним знаком Міністерства освіти і науки
України «Відмінник освіти України» (2005); медаллю «За розвиток Запорізького краю» (2009),
Премією імені Я. Новицького за
дослідження, збереження і відродження нематеріальної культурної спадщини (2018), грамотами
МОН України, президента МАН
України, Запорізької обласної
ради, облдержадміністрації, відділу культури та ін.
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Праці: Історичні пісні Запорожжя: регіональні особливості та
шляхи розвитку. Запоріжжя, 2003.
202 с. (Рецензія: Коваль-Фучило І.
Історичні пісні Південної України.
НТЕ. 2004. № 1–2. С. 97–99); Легенди
та перекази Нижньої Наддніпрянщини: буття у просторі та часі. Запоріжжя, 2006. 243 с. (Рецензія: Погребна В. Л. Дослідження фольклору
Півдня України. Актуальні проблеми
слов’янської філології: Міжвузівський
наук. зб. Мовознавство. Літературознавство. Вип. 13. Ніжин, 2007.
С. 314–317); Народна творчість Запорожжя та про Запорожжя: з досліджень обрядів та фольклору Нижньої Наддніпрянщини. Запоріжжя,
2018. 136 с.; Фольклор Запорожья:
электронное научное издание / под.
ред. Б. Орехова, И. Павленко. Москва, 2013. URL : http://lcph.bashedu.
ru/index.php?go=editions;
Духовні скарби нашого краю: фольклор
Бердянського району Запорізької
області / уклад. Павленко І. Я., Полякова Н. Г.; ред., прим. та вступна
ст. Павленко І. Я. Запоріжжя, 2005;
Новицький Я. Твори : у 5 т. Т. 3 / упоряд. Л. Іваннікова, І. Павленко. Запоріжжя, 2009. 440 с. ; Духовні скарби
нашого краю: усна народна творчість
Запорізького району Запорізької області: збірник текстів / уклад. Павленко І. Я., Козленко Н. В.; передм. та
примітки Павленко І. Я. Запоріжжя,
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ПАЗЯК
Михайло Михайлович
(29.09.1930, с. Ілемня Рожнятівського пов., Станіславського воєводства (нині – м. Рожнятів Івано-Франківської обл.) – 3.11.1999,
м. Київ) – відомий український
фольклорист і літературознавець, доктор філологічних наук
(1991). Народився в багатодітній
бойківській родині. Початкову
освіту здобув у рідному селі і довершив у середній школі м. Рожнятова. Упродовж 1951–1956 навчався на філологічному факультеті Чернівецького державного
університету ім. Ю. Федьковича.
Після закінчення вишу три роки
працював учителем української
мови та літератури й німецької
мови в с. Княжполе Кам’янецьПодільського р-ну Хмельницької обл. Іще в студентські роки
захопився збиранням народної
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та пареміографії. Київ, 1984. 204 с.;
Прислів’я та приказки: Природа.
Господарська діяльність людини /
АН УРСР. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського; упоряд. М. М. Пазяк ; відп. ред.
С. В. Мишанич. Київ, 1989. 480 с.;
Прислів’я та приказки: Людина. Родинне життя. Риси характеру / упоряд. М. М. Пазяк. Київ, 1990. 528 с.
Прислів’я та приказки: Взаємини між
людьми / упоряд. М. М. Пазяк. Київ,
1991. 440 с. Українські приказки,
прислів’я і таке інше. Уклав М. Номис / упоряд., прим. та вступ. стаття М. М. Пазяка. Київ, 1993. 768 с.;
Українські прислів’я, приказки та порівняння з літературних пам’яток /
упоряд. Пазяк М. М. Київ, 2001. 392 с.
Літ.:Іваннікова Л. В. Михайло Михайлович Пазяк (1930–1999): видатний учений-фольклорист. НЗ. 2000.
Кн. 6. С. 1210–1213.
Людмила Іваннікова

вих інтересів: усна історія часів
Другої світової війни, народні
перекази, родовід родини Рильських, особливо батька академіка Максима Рильського – Тадея.
П. вдалося віднайти в архівних
джерелах маловідомі матеріали,
що стосуються Т. Рильського та
опублікувати їх у монографії.
П. з 2008 працювала на посаді
доцента Університету «Україна»,
викладала фольклор, українську
літературу та мову. Працювала
також у Київському меморіальному музеї Максима Рильського
науковим співробітником. Протягом багатьох років збирала
та готувала до публікації праці Т. Рильського, вивчала його
творчий та життєвий шлях. Постійно виступає на українському
радіо «Культура».
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ня історії вивчення українських
паремій, їх походження, семантики, поетики. Автор створив
остаточну систему класифікації
паремій, яку реалізував у тритомному виданні «Прислів’я та
приказки» (1989, т. 1; 1990, т. 2;
1991, т. 3), що вийшли в серії
«Українська народна творчість».
До видання ввійшло понад 50 тисяч паремій, воно охоплює практично весь наявний на той час в
Україні друкований та архівний
матеріал. За висловом Р. Кирчіва,
монографія П. та впорядковані
ним збірки – істотний внесок не
лише в українську фольклористику, а й у вирішення проблеми
створення міжнародної класифікації паремій. Результатом
двадцятирічної праці над темою
став захист 1991 докторської
дисертації «Українські прислів’я
та приказки. Проблеми ґенези та
жанрово-тематичної структури».
Уперше український паремійний
матеріал тут досліджено в контексті розвитку всієї слов’янської
пареміології та пареміографії. Працю П. високо оцінили
Б. Кирдан, А. Федосік, Р. Кирчів,
Н. Шумада. Видатною подією в
історії сучасної науки стало перевидання П. збірки М. Номиса
«Українські приказки, прислів’я
і т. ін.» (1864) (Київ, 1993). Упродовж 1974–1999 П. працював заступником головного редактора
журналу «Народна творчість та
етнографія», був членом редколегії фольклористичних серій у
видавництвах «Наукова думка»
та «Либідь», членом спеціалізованих рад із захисту дисертації
в КНУ імені Тараса Шевченка та
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, брав
участь в укладанні енциклопедії «Шевченківський словник»
(Київ, 1997) та видання «Восточнославянский фольклор. Словарь научной и народной терминологии» (Мінськ, 1993), працював над упорядкуванням корпусу
українських народних дум та досліджував їх поетику.
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ПАЗЯК
Надія Михайлівна
(30.12.1964, м. Київ) – фольклорист, викладач української мови
та літератури, поетеса, перекладач, кандидат філологічних наук,
доцент. Народилася в сім’ї науковців. Закінчила Київську середню школу № 6 з поглибленим
вивченням французької мови,
1987 – філологічний факультет за
спеціальністю «українська мова
та література» КНУ імені Тараса
Шевченка. Після закінчення університету впродовж двох років
працювала в Національному музеї народної архітектури та побуту та в Київському меморіальному музеї Максима Рильського.
З 1990 навчалася в аспірантурі
відділу мистецтва та народної творчості зарубіжних країн
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 1993
захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності фольклористика (науковий керівник професор Н. Шумада). Працювала
молодшим та науковим співробітником відділу мистецтва та
народної творчості зарубіжних
країн та відділу фольклористики
до 2008. Організатор щорічних
наукових конференцій пам’яті
її батька, Михайла Михайловича Пазяка. Видавець конференційних збірників. Сфера науко-

Праці: Українські прислів’я та
приказки. Проблеми пареміології

Праці: Поетика фольклорної прози східнослов’янських народів про
Другу світову війну [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.09.
Київ, 1993. 20 с.; Тадей Рильський.
В житті ніколи неправді не служив.
Київ, 2013. 576 с.
Літ.: М. Т. Рильський. Честь його
пам’яті. Слово Просвіти. 21.09. 2017.
Лариса Вахніна

ПАНЬКЕВИЧ
Юліан Іванович
(04.08.1863, с. Устя Зелене на Тернопільщині – 1933) – живописець і графік. Навчався у Віденській академії мистецтв. Деякий
час мешкав і працював у Львові.
Згодом більшу частину життя
провів у мандрах по Галичині.
Малював пейзажі, жанрові сцени, створив галерею народних
типів. Автор творів на релігійні теми, портретів Т. Шевченка,
І. Франка. Оформив антологію
української лірики «Акорди»,
укладену І. Франком (1903), заклавши початок розвитку української книжкової графіки. У 1932
переїхав до Харкова. Працював
у Харківському державному музеї образотворчого мистецтва.
У формуванні громадського й
творчого обличчя П. велику роль
відіграло спілкування з І. Франком. Захоплення народною твор199
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яславля» (кн. 4), «Простонародные средства лечения» (кн. 3, 4),
«Веснянки» (кн. 5)). Серед авторів також – О. Х. Вельтман,
І. І. Срезневський, А. П. Метлинський. П. записував народні пісні
(увійшли до зібрання народних
пісень М. В. Гоголя).

Праці: Пассек В. Очерки России.
Санкт-Петербург, 1838. Кн. 1 ; Москва, 1840. Кн. 2–4 ; Москва, 1842.
Кн. 5; Пассек В. В. Очерки России /
сост. и отв. ред. О. А. Платонов. Москва, 2014.
Літ.: Пыпин A. H. История русской этнографии. Санкт-Петербург,
1890. Т. I; Священный Афанасий (Гиляров), Розин Н. П. Биографический
указатель. Русские писатели 1800–
1917. Биографический словарь. Моск
ва, 1999; Дубровский К. Первый
романтик русской народности. Литературная энциклопедия. Москва,
1968. Т. 5; Срезневский В. Вадим
Васильевич Пассек и его письма к
И. И. Срезневскому. Русская старина. 1893. № 9; Тобольский биографический словарь / сост.: В. Ю. Сафронов, Ю. П. Прибыльский. Тобольск,
2003. [Кн. 3]. Р–Я.
Леся Халюк

ціональному університеті диплом спеціаліста з кваліфікацією
«філолог, викладач української
мови та літератури». Працював у
відділі слов’янської фольклористики ІМФЕ ім. М. Т. Рильського,
де захистив 1981 кандидатську
дисертацію «Фольклоризм у
творчості Владимира Назора»
(науковий керівник – академік
Г. Вервес). З 1982 – пошукувач,
1977–1989 – співробітник ІМФЕ
НАНУ, обіймав посади старшого лаборанта, молодшого наукового співробітника, згодом
старшого наукового співробітника. Брав участь у підготовці
підручника «Слов’янська фольклористика: нариси розвитку.
Матеріали» (Київ, 1989). З 1989
перейшов працювати на кафедру
слов’янської філології Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка. У 1990–1991 за
відрядженням Держосвіти СРСР
читав курси з української мови в
СФРЮ, здійснював популяризацію української науки і культури. 1991–1995 – доцент кафедри
слов’янської філології КНУ імені
Тараса Шевченка, читав курси з
хорватської і сербської літератури, окремі спецкурси з фольклористики хорватів і сербів, українознавства. У лютому 1995 П. у
зв’язку із виїздом за кордон для
роботи в Посольстві України в
Хорватії (обіймав посаду першого секретаря) П. було переведено до Міністерства закордонних
справ України. Під час перебування на дипломатичній роботі
П. підготував і видав сім книжок,
присвячених Україні. У 1996 – захистив докторську дисертацію
«Українсько-сербські літературні
й культурні зв’язки доби бароко
XVII–XVIII століть: контакти,
типологія, стилістика». У 1999 у
Загребі було опубліковано хорватською мовою дослідницьку
працю П. «Етногенез і міфологія
хорватів у контексті України».
Вихід у світ цієї книжки сприяв
створенню в Загребському університеті кафедри української
мови і літератури. Після завер-
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чістю зблизило митця з В. Гнатюком. П. ілюстрував укладену ним
збірку народних казок «Баронський син в Америці» (1921) та
задумані фольклористом, але не
здійснені популярні видання загадок і голосінь (АНФРФ ІМФЕ,
ф. 28, од. зб. 567, 568). Загадки
художник проілюстрував 22 малюнками, які дають ключ до їхнього розв’язання. А до збірки
«Похоронні голосіння» сорок
невеличких ілюстрацій (перо,
туш) зобразили похоронний обряд мешканців Карпат від самої
смерті (умирання) до поминання
на могилі. Ці малюнки виявили
особливий хист художника-етнографа у передачі побутових
сторін життя – народного одягу,
будівель, інтер’єру житла, масових сцен, динаміки рухів у іграх.
На особливу увагу заслуговують малюнки, що відобразили
гуцульський звичай ігор біля
мерця та забав у хаті небіжчика у першу ніч після похорону.
Більшість творів П. зберігається
у Львівському художньому музеї.

ПАЩЕНКО
Євген Миколайович
(09.09.1950, м. Воркута Комі
АРСР, тепер Російська Федерація) – український фольклорист-славіст, літературознавець.
Один з ініціаторів створення
кафедри україністики у Загребському університеті. Освіту
здобув на російському відділенні філологічного факультету
КНУ імені Тараса Шевченка в
межах програми взаємного обміну між студентами соціалістичних країн, за відрядженням
Міністерства вищої освіти УРСР
був направлений на навчання за
спеціальністю «філолог-славіст,
викладач сербохорватської мови
та літератури» до університету в м. Белград (Сербія). Після
року навчання в Белградському
університеті П. повернувся до
Києва, перевівся з російського
відділення на відділення україністики, навчання ж завершив
у Белграді (1974). Того року заочно отримав у Київському на-
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Літ.: Дей О. І. Ілюстрації Ю. Панькевича на фольклорні теми. НТЕ.
1976. № 2. С. 67–73; Соноцька Х. Торуючи дорогу до народу. НТЕ. 1970.
№ 3. С. 41–45; Труш. Перша руська
вистава штуки. Львівський науковий
вісник. 1898. Т. 4. Кн. 2. С. 151–153.
Галина Довженок

ПАССЕК
Вадим Васильович
(02.07.1808, м. Тобольськ, Російська імперія (нині Тюменської
обл.) – 06.11.1842, м. Москва, Російська імперія) – краєзнавець,
історик, фольклорист-етнограф,
славіст, видавець. П. закінчив
етико-політичне відділення філософського факультету Московського університету. Одночасно слухав лекції на словесному та фізико-математичному відділеннях. У 1832 здійснив першу
поїздку до України. П. є одним з
авторів «Нарисів Росії» («Праздник Купалы» (кн. 1), «Отрывки из путешествия по Крыму»
(кн. 2, 4), «Малороссийские святки» (кн. 3), «Окрестности Пере200
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шення дипломатичної діяльності
П. пристав на пропозицію щодо
роботи у Загребському університеті, згодом очолив кафедру
української мови і літератури,
на якій працює і зараз, тепер
уже як професор. У 2008 П. започаткував серію «Хорватська
україніана» (Ucrainiana croatica),
яка нараховує понад одинадцять книжок. П. – член Міжнародної комісії з дослідження
слов’янського фольклору при
Міжнародному комітеті славістів
за рекомендацією В. Гусева, голова Хорватської організації україністів, брав участь в багатьох
конгресах Міжнародної асоціації
україністів.

ПЕРВОМАЙСЬКИЙ
(ГУРЕВИЧ)
Леонід (Ілля)
Соломонович (Шльомович)
(17.05.1908м.
Костянтиноград
Полтавської губ. (нині м. Красноград Харківської обл.) – 9.12.1973,
м. Київ) – поет, прозаїк, драматург, перекладач, літературний
критик, журналіст. Освіту здобув у початковій школі, нетривалий період навчався в гімназії,
потім у семирічці. Трудову діяльність розпочав у шістнадцятирічному віці як робітник на
цукроварні, згодом як завідувач
бібліотеки у Будинку селянина.
Під час роботи секретарем у редакції «Червоної Лубенщини»
почав писати. З 1926 П. переїхав
до Харкова, працював у редакції дитячого журналу «Червоні
квіти», згодом став членом літературних об’єднань «Молодняк» і ВУСПП. У період з 1926
до 1928 друком вийшло десять
видань його оповідань та повістей: «Комса» (1927), оповідання
«В дев’ятнадцятий рік», «Григор»
та ін., також автор пробував себе
в драматургії: п’єса «Невідомі солдати», трагедія у віршах
«Ваграмова ніч» (1933), народна
драма «Олекса Довбуш», заснована на фольклорних джерелах.
Найбільше проявив себе як поет.
Вплив конструктивізму відчутний уже в його перших ліричних
збірках – «Терпкі яблука» (1929),
«Промова на VIII з’їзді ЛКСМУ»
(1931), «Героїчні балади» (1932),
«Моя весела молодість», «Пролог
до гори» (1933). Потяг до класичної віршової системи відчутний
у наступних поетичних збірках «Лірика. 1927–1934» (1935) і
«Нова лірика. 1934–1937» (1937),
а також в одній з найкращих

передвоєнних збірок П. – «Барвінковий світ» (1940). У роки
Другої світової війни П. – військовий кореспондент. Поезія,
що виходить з-під пера поета в
цю добу, сповнена відчуття туги
за долю рідної землі, домінує
патріотична поезія («Я зростав
на оцій неспокійній веселій землі», «Шляхи», «На Полтавщині»
(1941)). Метафорика багатьох
віршів того часу тісно пов’язана
з українською фольклорною
традицією, з символами, здавна
закоріненими в народній свідомості. Найпоказовіший у цьому
аспекті – вірш «Пісенька» (1942).
Ідеї гуманізму стають домінантними у повоєнний період творчості письменника – у поезії й
оповіданнях, зібраних у книжках
«Материн солодкий хліб» (1960),
«Замість віршів про кохання»
(1962). Світобачення митця виразно виявляється в цілісній морально-філософській концепції
роману «Дикий мед» (1963), де
автор звернувся до вічного питання призначення людського
життя, місцю у ньому таких категорій як сумління, обов’язок,
щастя тощо. Перу письменника
належить також роман у віршах
«Молодість брата» (1947), твори
для дітей («Веселий сад» (1934),
«Казка про Івана Голика» (1939),
«Малим і найменшим» (1955),
«Хлопчисько Онисько» (1956)
та ін.). П. заявив про себе і як автор публіцистичних і літературно-критичних статей. Важливий
напрям творчої діяльності митця – переклади з фольклорної
і художньої спадщини народів
світу. Вагомим внеском у розвиток перекладацького мистецтва
стають його переклади творів
Г. Гейне, Я. Неруди, Ф. Війона,
О. Пушкіна, М. Лермонтова,
Ю. Фучика та ін. авторів світового рівня. Загальнонародне
визнання отримали його перекладні збірки «Слов’янські балади» (1946) і «З глибини. Балади
народів світу» (1960). До першої збірки увійшло шістдесят
сім творів слов’янських народів,
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Праці: Пащенко J., Рашковић І.
Украјинци и српска народна песма.
Преводна книжевност: Сборник радова II Београдских сусрета преводиоца. Београд, 1978. С. 174–181; Нові
праці югославських фольклористів. НТЕ. Київ, 1979. № 5. С. 96–98;
В. Назор і фольклоризм в хорватській літературі. Київ, 1983; Сто років у Подунав’ї. Українсько-сербські
зв’язки доби бароко ХVII–XVIII ст.
Київ, 1994; Etnogeneza i mitologija Hrvata u kontekstu Ukrajine. Zagreb, 1999. Співавтор видань: Історія
слов’янської фольклористики. Київ,
1988; Українська література у загальносвітовому контексті. Київ, 1989.
Автор проекту і співавтор: Українське бароко. У 2-х т. (2004). Упорядник, співавтор: Hrvatska – Ukrajina.
Kulturne veze između Jadrana i Dnjepra. Zagreb, 1996; Slavist i imperiji.
Vatroslav Jagić između Galicije, Malorusije i Ukrajine. Zagreb, 2010; Od
Kijeva do Poljica. Tragom prastarih migracija. Zagreb, 2010; Ukrajinsko-hrvatske književne poredbe. Zagreb, 2010;
Українсько-сербські зв’язки в історії сербської культури доби бароко.
Навчальний посібник. Київ, 2015.
199 s. / рец. О. Паламарчук, професор Д. Айдачич, професори І. Мегела, Л. Мушкетик (у співаторстві);
Hrvatski grobovi 1914–1918. Karpati,
Galicija, Bukovina / rec. Stjepan Ćosić,
Željko Holjevac. Zagreb, 2016, 210 s.;
Ukrajinsko-srpske veze u doba baroka
XVII – XVIII s. Novi Sad, 2018.188 s.
Літ.: Стеблина-Рудякова Л. Сербістика в Київському університеті імені
Тараса Шевченка. Українсько-сербський збірник. Київ, 2009. Вип. 1 (4).
С. 206–207; Карацуба М. Ю. Україністика за кордоном: нові видання

Слов’янський світ. Київ, 2009. № 7.
С. 199–203; Карацуба М. Ю. Нове
слово в українсько-хорватських літературних взаєминах. Слов’янський
світ. Київ, 2010. № 8. С. 236–240; Хрієнко М. Хорватія. Український контекст. День, 2013. 28 лютого.
Лариса Вахніна,
Мирослава Карацуба
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Переспіви П. і за задумом, і за художнім виконанням відмінні від
переспівів М. Старицького. Це
скоріше оригінальні твори, написані «за мотивами» сербського
поетичного фольклору і в плані
ідейно-тематичному, і образнолексичному.

Праці: 3 глибин. Балади народів
світу. Переклади та переспіви. Київ,
1956. С. 8; Твори : у 7 т. Київ, 1985.
Т. 1. 533 с.; Я люблю одержувати листи… / передмова В. Бондаря. Кур’єр
Кривбасу. Київ, 2000. № 129 (серпень). С. 52–67.
Літ.: Прісовський Є. М. Поезія Леоніда Первомайського. Літературнокритичний нарис. Київ, 1968. С. 15–
22; Воспоминания о Леониде Первомайском / сост. А. И. Кудин. Москва,
1986. 446 с.; Лівицька І. А. Психологізм прози Леоніда Первомайського
1960–1970 : автореф. ... канд. філол.
наук. Спец. : 10.01.01 – українська
література. Кіровоград, 2007. 20 с.;
Наріжна Л. Г. Художній світ прози
Л. Первомайського 1960–1970 : концепція героя і мотивна організація :
автореф. ... канд. філол. наук. Спец. :
10.01.01 – українська література.
Харків, 2009. 20 с.; Синьоок Г. А. Леонід Первомайський і Арсеній Тарковський: співмірність творчих особистостей і художньої спадщини :
автореф. ... канд. філол. наук. Спец. :
10.01.05 – порівняльне літературознавство. Київ, 2009. 20 с.; URL : http://
www.rastko.rs/rastko-ukr/.
Мирослава Карацуба

лології». Учасниками семінару в
різні періоди його існування були
численні дослідники, пізніше видатні науковці-філологи: фольклористи, мовознавці і літературознавці – В. Адріанова-Перетц,
О. Багрій, Л. Білецький, М. Гудзій, М. Драй-Хмара, М. Зеров,
С. Маслов, І. Огієнко, В. Отроковський, П. Попов, Д. Чижевський та ін. З 1914 – академік Російської академії наук. Упродовж
1914 –1917 викладав у Петербурзькому університеті історію
давньоруської, української і білоруської літератури та народної
словесності. П. стояв біля витоків
створення першої української наукової академічної інституції –
НТШ, надрукував 1906 проект
запровадження в університетах
українських кафедр – для викладання української літератури,
мови, історії, етнографії та звичаєвого права». У 1908 П. став
дійсним членом філологічної секції Наукового товариства імені
Шевченка у Львові, був головою
філологічної секції Українського
наукового товариства в Києві, редактором «Записок Українського
наукового товариства в Києві».
У 1919. П. обрано позаштатним
дійсним членом УАН, керував Комісією старовинної української
літератури, 1926 – штатний академіком ВУАН. У 1921 під керівництвом П. створено Товариство
дослідників української історії,
письменства й мови в Ленінграді, що діяло як комісія ВУАН,
з 1928 – як філія ВУАН. У квітні
1934 П. заарештували у справі
«Російської національної партії»
(т. зв. «Справа славістів») й постановою Колегії ОДПУ відправлено на заслання до Саратова на
три роки. Помер на засланні у
1935. Посмертно реабілітований,
офіційно відновлений у дійсних
членах АН у 1990. У працях, присвячених вивченню фольклору
та народної поезії, висвітлював
питання, пов’язані із вивченням
українського, білоруського та
російського фольклору, народної
творчості польського, чеського,
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з яких сімнадцять російських,
п’ять білоруських, шість болгарських, три польські, сім чеських,
одинадцять словацьких, два лужицькі, один старовендський і
п’ятнадцять сербських, хорватських народних поезій і балад,
а саме: «Чура у темниці», «Браття
та сестра», «Свекруха», «Малий
Радойца», «Брати», «Наречена»,
«Стоян та Ліляна», «Ображений
юнак», «Вівчар», «Мисливець»,
«На спомин», «Кара», «Сонце»,
«Олень та віла», «Три турботи».
До збірки «З глибини. Балади народів світу» включено переклади
двадцяти чотирьох сербських і
хорватських народних пісень, переважно зі збірок В. Караджича,
зокрема балада «Хасанагиниця»,
відома ще з 1774 у перекладі абата Фортіса, яка вже тоді репрезентувала пісенний потенціал
сербського і хорватського народів. На українську мову першим
її переклав Я. Головацький. Нові
переклади П. доповнили уявлення українських читачів про
пісенне багатство сербів та хорватів. Майже всі вони увійшли
до збірки «Сербська народна поезія» (1955). Жанрова різноманітність у перекладах П. більша,
ніж у доробку ін. українських
перекладачів: він переклав і зразки трагічного епосу («Предраг
і Ненад» з циклу докосовських
«юнацьких» пісень), і трагічні
психологічні балади («Чура у
темниці»), і короткі ліричні пісні
(«На спомин»), і побутово-дидактичні («Кара»), і навіть побутово-жартівливі («Мисливець»,
«Вівчар», «Сонце»). Класичні
образи народнопоетичної творчості (сокіл, орел, кінь, олень,
сонце, місяць, юнак-мисливець,
дівчина-красуня тощо) фігурують у казково-побутовому розрізі. Український перекладач
зумів їх майстерно донести до
сучасного українського читача,
з тим, аби він їх сприймав, звичайно, як витвори фольклорного
походження, але і як витвори літератури з їх неодмінним сербським національним колоритом.
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Володимир Миколайович
(31.01.1870, м. Петербург, Російська імперія – 24.09.1935, м. Саратов, СРСР) – літературознавець,
фольклорист, мистецтвознавець,
педагог. Із сім’ї викладача гімназії. У 1889 –1893 навчався на
історико-філологічному факультеті Петербурзького університету, 1896–1903 – приват-доцент.
Наукові інтереси сформувалися
під впливом О. Веселовського,
В. Ломанського, І. Соболевського. У 1900 захистив магістерську
дисертацію, 1902 – докторську.
Упродовж 1903 –1914 – професор
російської мови та словесності в
Київському університеті св. Володимира, де 1907 заснував і
очолив «Семінарій російської фі-
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Скрупульозне вивчення літературних і фольклорних джерел, зіставлення їх із аналогічною джерельною базою й літературними
пам’ятками всіх слов’янських народів, порівняння досліджуваних
джерел у діахронії та синхронії –
основна теза методології П. щодо
вивчення літератури й народної
творчості.

Праці: Беседные игры: тетера, в
гуси, в кони. ЭО. 1893. Вып. 2. Р. V;
Материалы к истории апокрифа и
легенды. К истории громовника.
Санкт-Петербург, 1899. Т. І; Исторические вирши по рукописи начала ХVІІІ в. КС. 1899. Т. 8. С. 49–56;
Ще раз дума про Олексія Поповича.
ЗНТШ. 1926. Т. 141–143; Пам’ятка
феодальної України-Руси XII в. Київ,
1926; Исследования и материалы по
истории старинной украинской литературы XVI–XVIII веков. Ленинград, 1926. 176 с.; К изучению «Слова
о полку Игореве». Ленинград, 1926.
Ще одна вірша про Гетьмана Мазепу. Збірник на пошану академіка
Д. Й. Багалія. Київ, 1927; До питання
про літературні джерела давнього
українського літопису. Збірник на
пошану академіка М. С. Грушевського. Київ, 1928. Т. II.
Літ.: Шахматов О. О., Котляревський Н. А. Записка про наукову
діяльність та наукові праці Володимира Миколайовича Перетця (до
1913 р. включно) Записки Інституту Філології Української АН. 1927.
Кн. 12; Академик В. Н. Перетц.
Семинарий русской филологии академика В. Н. Перетца, 1907–1927.
Ленинград, 1929; Адрианова-Перетц В. Список печатных трудов
акад. В. И. Перетца. Перетц В. Исследования и материалы по истории
старинной украинской литературы
ХVI–XVIII вв. Москва ; Ленинград,
1962. С. 206–253; Гудзий Н. К. Памяти
учителя. Русская литература. 1965.
№ 4; Дмитриев Л. А. Книга академика В. Н. Перетца «Слово о полку Ігоревім – пам’ятка феодальної Украї
ни-Руси XII віку» (К 50-летию издания). Труды Отдела древнерусской
литературы. 1976. Т. 31. С. 344–350;
Дзира Я. У. До століття від дня народження акад. В. М. Перетца. УІЖ.
1970.№ 1; Дмитриев А. В. Н. Перетц и
русская филология. Слов’янські обрії:
збірник наукових праць. Київ, 2012.
Вип. 4. С. 148–154; Рева Л. Володимир Миколайович Перетц як славіст
і його наукова школа. Слов’янські
обрії: збірник наукових праць. Київ,
2012. Вип. 4. С. 155–160.

Архіви: АНФРФ ІМФЕ. Ф. 1-4.
Од. зб. 301: Перетц В. З спогадів про
А. М. Лободу.
Олена Чебанюк

ПЕТРОВА
Наталія Олександрівна
(29.08.1969, м. Одеса) – історик,
етнолог. Кандидат історичних
наук, доцент кафедри археології та етнології України Одеського національного університету (ОНУ) ім. І. І. Мечникова.
1994 – закінчила історичний
факультет цього університету.
Член правління та відповідальний секретар Одеської обласної
організації Національної спілки
краєзнавців України, член Української національної асоціації
україністів, Міжнародної асоціації україністів, член вченої ради
факультету історії та філософії,
вчений секретар спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового
ступеня доктора історичних,
член ГО «Міжнародний центр
по роботі з українцями за кордоном», співзасновник та член ГО
«Одеське етнографічне товариство». Має державні та відомчі
нагороди. Організатор конференцій та інших краєзнавчих і
фольклористичних заходів, зокрема «Одеських етнографічних
читань» (2010–2019). Створила
студентське наукове етнологічне товариство «НЕСТ», є відповідальним секретарем міжнародної наукової конференції
студентів, аспірантів та молодих
учених «Етнічна культура в глобалізованому світі» (2013–2019).
Ініціатор і член журі щорічного обласного конкурсу серед
школярів «Традиційні обряди
мого села» (з 2004), регіонального конкурсу «Поляки в усній
історії Півдня України» (2014,
2015). Відповідальний секретар
наукових видань «Записки історичного факультету» (всього 29 вип.), «Етнічна культура в
глобалізованому світі» (5 вип.),
«Одеські етнографічні читання»
(9 томів), член редколегії видан-
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серболужицького народів. Основна тема славістичних наукових
зацікавлень П. – взаємозв’язки і
взаємовпливи між фольклором
і літературою східних і західних
слов’ян. Зокрема, П. вивчав історію польського й українського
театру, їхні народні джерела. Тема
обрядово-ігрового фольклору й
становлення народного театру
була провідною серед широкого
кола зацікавлень П. у славістиці.
Перша значна робота молодого
дослідника «Кукольный театр
на Руси» (1895) була присвячена народному театру. Під керівництвом і за участі П. вийшли
колективні роботи «Старинный
театр в России XVII–XVIII вв.»
(1923) та «Старинный спектакль в России» (1928). У колі
славістичних досліджень П. помітне місце посідало дослідження «Слова о полку Ігоревім». У
збірнику «Слово о полку Ігоревім – пам’ятка феодальної Украіни-Руси XII віку» (1926), зібрано
основні роботи П., присвячені
цій темі. Учений здійснив порівняння лексики та фразеології цієї
пам’ятки з біблійними текстами,
з «Повістю про розорення Ієрусалиму» Йосифа Флавія, розглянув питання впливу фольклорної
творчості й традиційного світогляду на лексику, семантику образів «Слова». У колі наукових
інтересів П. також було питання
взаємозв’язків сюжетів старовинних переказів й апокрифів
із російською народною казкою,
вплив польських прислів’їв і літературних афоризмів на російські
та українські загадки, прислів’я
та приказки, а й місце українізмів у польських пареміях. У 1932
вийшла фундаментальна розвідка П. «Студії над загадками», де
глибоко проаналізовано характерні особливості генези і специфіки цього фольклорного жанру
в контексті народної творчості
слов’янських народів. На сторінках «Етнографічного збірника»
П. одним із перших дав високу
оцінку новаторській методиці
дослідження казок В. Проппа.
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в умовах міжетнічних контактів.
Автор понад 130 наукових праць
з історії та етнології, зокрема
трьох монографій. Створила навчально-наукову аудиторію-музей «Етнографічна Світлиця»
на факультеті історії та філософії ОНУ.

Праці: Традиційна весільна обрядовість українців Одещини (20–
80‑ті рр. ХХ ст.). Одеса, 2008. 256 с.;
У скорботних 1932–1933 роках.
Одеса, 2008. 298 с.; Нариси традиційної культури українців Одещини
(Миколаївський р‑н). Одеса, 2010.
392 с.; Українознавчий компонент у
навчально-виховному процесі: навчально-методичний посібник /
В. Г. Кушнір, Н. О. Петрова. Одеса,
2017. 74 с.; Весілля українців Добруджі: до питання структури та варіативності. Етнічна історія народів Європи. Зб. наук. пр. Київ, 2008. Вип. 25.
С.127–133; Традиційне весілля українців та поляків: етнокультурні паралелі (порівняльний аналіз передвесільного циклу). Записки історичного факультету. Одеса, 2008. Вип. 19.
С. 53–60; Голодомор 1932–1933 років
як чинник деформації традиційної
культури українців Одещини (за матеріалами досліджень Миколаївського р‑ну). Наукові записки Міжнародної асоціації україністів. Київ, 2013.
Вип. 6. С. 231–245; Українці-переселенці на Одещині в 1944–1946 роках
(за матеріалами Державного архіву
Одеської області). Записки історичного факультету. Одеса, 2016.
Вип. 27. С. 155–165; Традиційне весілля українців Нижнього Подунав’я.
Українське пограниччя: варіативність традиційної культури. Одеські
етнографічні читання. Одеса, 2018.
С. 280–293; Деформація традиційної
системи харчування українців в роки
Голодомору. Італійська їжа в історії
та культурі: збірка наукових статей
з нагоди року італійської їжі у світі.
Одеса, 2018. С. 119–135; Деякі особливості адаптації українців-переселенців на Одещині у 1944–1946 рр.:
соціально-економічний та етнічний
аспекти (за матеріалами справ Державного архіву Одеської області).
Уманська старовина. Умань, 2018.
Вип. 5. С. 74–82.
Літ.: Петрова Наталія Олександрівна. Наукова еліта Одещини.
Ч. 2. Кандидати наук і доценти: Біографічна енциклопедія. Одеса, 2006.
С. 217–218; Петрова Наталія Олександрівна (офіційний сайт кафедри)
http://ae.onu.edu.ua/?p=529
Ірина Коваль-Фучило

ПЛІСЕЦЬКИЙ
Марк Мойсейович
(14.01.1909, м. Чернігів –
02.04.1990, м. Київ) – фольклорист, літературознавець, кандидат філологічних наук (1940),
доктор історичних наук (1962),
професор (1965). У 1924 закінчив Чернігівську семирічну
школу, 1927 – промтехшколу,
1929–1932 – навчався в технікумі промкооперації. У 1934–1937
навчався в аспірантурі при КДУ,
1938–1941 працював в Інституті
українського фольклору. У 1935–
1949 працював журналістом,
викладачем у Київському педагогічному інституті, старшим
науковим співробітником ІМФЕ
(1944–1949). З 1949–1963 – доцент кафедри російської літератури Ужгородського університету. 1964–1966 – професор у
Ніжинській вищій школі. У 1941
під час евакуації до Уфи, де працював у відділі народної творчості Інституту суспільних наук
АН України взяв участь у роботі
експедиції з вивчення традиційної культури українських переселенців у Башкирії, яка тривала
до березня 1943. За результатами
експедиції П. підготував матеріали фольклорних записів до
монографії «Українці в Башкирії» та розділ «Фольклор українських поселенців в Башкирії», які
було опубліковано лише у 2011.
У 1964–1966 – у Ніжинській вищій школі, у Київському університеті культури. Читав курси
теорії літератури, російського
фольклору, української народної
творчості. Вагомим внеском у
розвиток української фольклористики є дослідження П. про
історизм богатирського епосу,
взаємозв’язок українських дум
і російських билин («Историзм
русских былин» (1962)).
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ня «Одісос. Актуальні проблеми
історії, археології та етнології».
П. підготувала й читає загальні
та спеціальні курси з української
етнології, фольклористики, історії, краєзнавства, археологічного
та етнографічного туризму, музеєзнавства. Після встановлення незалежності України вона
стояла біля витоків відродження української етнології в Одесі,
з 1995 щорічно проводить польові етнографічні дослідження
традиційної культури українців
лісостепової зони Подністров’я
(Україна, Молдова), степових
районів Буго-Дністровського
межиріччя, півдня Буджака та
нижнього Подунав’я (Україна,
Румунія). Досліджує побутування традиційної культури українців, росіян, болгар, гагаузів,
молдован у полікультурному середовищі, історію масових переселень та депортацій українців у
1944–1951, фіксує наративи про
Голодомор 1932–1933 та голод
1946–1947 на Одещині. Особливу увагу приділяє вихованню
національно свідомої молоді у
вищих навчальних закладах з використанням етнопедагогічного
досвіду української культури та
традиційної обрядовості, дослідженню морально-етичних норм
у системі дошлюбного спілкування молоді, проблемам деформації традиційної культури в періоди соціальних трансформацій
(колективізація, Голодомор). П. –
співавтор та організатор проектів з популяризації традиційної
культури українців на Одещині.
З 2000 керівник студентського фольклорно-етнографічного
колективу «Джерело». Описала
зміни, які відбулися в структурі і змісті системи дошлюбного
спілкування молоді та весільної
обрядовості українців регіону
у 20–80-х роках ХХ ст., виявила
структурні та регіональні особливості весільного ритуалу
українців у Південно-Східному
Поділлі,
Буго-Дністровському
межиріччі, Буджаку, дослідила
розвиток весільної обрядовості
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Праці: Трудова пісня. Мистецтво,
фольклор, етнографія. Наукові записки ІМФЕ АН УРСР. Київ, 1947.
Т. 1–2. С. 183–206; Думи та історичні пісні / упоряд., вступ. ст. і прим.
М. Плісецького. Київ, 1941. 304 с. ;
Украинский героический эпос. Эпос
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славянских народов. Хрестоматия /
под ред. П. Богатырева. Москва,
1959. С. 90–92; Про історичну основу українського народного епосу
(на матеріалі маловідомих дум про
Богдана Хмельницького). НТЕ. 1979.
№ 1. С. 66–71; Українці в Башкирії.
Київ, 2011.
Олена Чебанюк

Архіви: ЦДІАУК. Ф. 1235. Оп. 1.
Спр. 872. С. 130–132. Лист І. Полівки
до М. С. Грушевського.
Ірина Огієнко

ПОЛЬСЬКЕ НАРОДОЗНАВЧЕ
ТОВАРИСТВО
(Polskie Towarzystwo
Ludoznawcze, PTL)
Громадська наукова установа,
заснована у Львові 1895 як народознавче товариство з ініціативи Я. Карловича, С. Удзєлі,
Г. Бегелейзена, М. Рибовського,
А. Каліни, І. Франка та ін. Першим головою обрано професора
Львівського університету А. Каліну (1846–1906). Об’єктивний
і толерантний щодо українства
характер діяльності Т. мав на той
час неабияке значення, оскільки
його програма спрямовувалась
на вивчення традиційної матеріальної та духовної культури не
тільки польського, «руського»,
а й інших сусідніх народів. Для
реалізації цих планів уже в перший рік свого існування Т. започаткувало періодичне видання
«Lud», що виходило у Львові протягом 1895–1937. Із заснуванням
регіональних осередків було розпочато активну дослідницьку діяльність, створено потужну мережу постійних кореспондентів і
збирачів. У перші роки діяльності Т. до складу його керівництва
був запрошений І. Франко, його
членами були також діячі української культури й науки: О. Колесса, М. Грушевський, М. Павлик, О. Барвінський, В. Шухевич, І. Шараневич, у виданнях
товариства авторами виступали
І. Франко, В. Гнатюк, Ф. Колесса,
О. Роздольський. І. Франко брав
не тільки активну участь у діяльності, засіданнях правління,
виступаючи на наукових зборах, а й був обраний керівником
соціологічної секції, входив до
статутної комісії та редакційного комітету часопису «Lud». Вже
на перших наукових зборах членів Товариства (28 лютого 1895)
І. Франко виголосив доповідь
«Najnowsze prądy w ludoznaw-
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ПОЛІВКА (POLIVKA)
Їржі (Jirži)
(06.03.1858, м. Енс, Австрія –
21.03.1933, м. Прага, Чехія) –
чеський філолог, славіст, фольклорист. Професор Празького
університету, академік Чеської академії наук, член НТШ
(з 1914), іноземний член ВУАН
(з 1924), редактор журналу «Чехословацький
народознавчий
вісник». Один з основоположників порівняльної фольклористики, представник міграційної
школи у чеській фольклористиці.
Очолював Державний інститут
народної пісні. Автор численних праць зі слов’янського мовознавства, літературознавства,
фольклору. Досліджував казкову традицію, казки слов’янських
та неслов’янських народів у порівняльному аспекті, цікавився
систематизацією їхніх сюжетів і
мотивів, про що писав у працях:
«Про порівняльне вивчення народних традицій» (1898), «Казкознавчі студії» (1904), «Народні
оповідання про перевиховання
злої жінки» (1913), «Словацька
казка про дванадцять місяців та
її паралелі» (1925), «Початкові та
заключні формули слов’янських
казок» (1926), «Каталог словацьких казок» (1923–1932, т. 1–5),
«Слов’янські казки» (1932),
«Слов’янські народні оповідан
ня» (1929–1939, ч. 1–2). Генезу,
тематику та поетику казок східних слов’ян П. розглянув у праці
«Слов’янські казки». П. багато
зробив для ознайомлення українських фольклористів із досягненнями
західноєвропейської
науки про фольклор. Його дослідження казок слов’янських
і неслов’янських народів стало
однією з найповніших на той час

систематизацією всіх відомих
сюжетів і варіантів. У «Каталозі словацьких казок» він подав
190 українських зразків, зібраних
І. Верхратським, В. Гнатюком, переклавши їх словацькою мовою.
П. вивчав українську уснопоетичну творчість, залучав українські матеріали до вивчення апокрифів і давніх повістей. Рецензував «Галицько-руські народні
приповідки», видані І. Франком,
«Етнографічні матеріали з Угорської Русі» В. Гнатюка, «Галицькі
казки» І. Роздольського та ін. Вивичав сюжети українських казок
про зачаровану дружину князя,
полонянку чорта тощо. Друкував огляди українських праць з
етнографії й історії давньої літератури. П. цікавився історією
слов’янських літератур, творчістю М. Гоголя та ін. Контактував
із НТШ, високо оцінював його
діяльність, у ЗНТШ систематично друкував свої розвідки
про казки слов’ян. Листувався з
І. Франком, В. Гнатюком, Ф. Колессою, М. Грушевським. У листах до І. Франка давав оцінку
працям українських фольклористів, писав про потребу популяризувати українську усну
словесність у чеському середовищі. Предметом спілкування з
М. Грушевським була співпраця
у галузі слов’янського літературознавства та фольклору.

Праці: Dvě povídky v ceské literaturě XV. stol. / podává Jiří Polivka.
Praha, 1889; Povídky lidu opavského a
hanáckého / vydal a komentářem kriticko-bibliografickým opatřil Jiří Polívka.
Praha, 1916.
Літ.: Франко І. Професор Полівка про наші етнографічні видання. Літературно-науковий вісник.
1901. Т. ХІV. Кн. 6.; Панькевич І.
Сімдесятилітній ювілей професора
Празького університету Юрія Полівки. Підкарпатська Русь. 1928. № 3.
С. 51–53; Руда Т. П. Із неопублікованого листування чеських учених з
Іваном Франком. Слов’янське літературознавство і фольклористика,.
1970. № 6. С. 98–104; Гайдай М. Чехословацько-україські взаємини (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.). Слов’янське
літературознавство і фольклористика. Київ, 1971. Вип. 7. С. 74–90.
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новлено у Любліні, перевезено
зі Львова бібліотеку, поновлено
її книгозбір, налагоджено контакти з науковими, музейними
закладами Польщі й закордоння.
У 1947 установу перейменовано
на Польське народознавче товариство. У 1951 осередком Т. стає
Познань, а з другої половини
1953 – Вроцлав. Установа продовжує документувати і популяризувати знання про традиційні
та сучасні культури світу, з цією
метою проводить наукові дослідження, організовує зібрання,
конференції, лекції, навчання.
Вживає заходів щодо охорони,
збереження і відродження культурної спадщини. Важливою
частиною діяльності установи
є видавнича в галузі антропології, етнології, фольклористики. Серед видань Т.: щорічник «Lud», часопис «Literaturа
Ludowа». З‑поміж видавничих
проектів Товариства варто виокремити видання спадщини
О. Кольберга (з 1960); серійні:
«Prace i Materialy Etnograficzne»
(з 1934 ); «Atlas Polskich Strojów
Ludowych» (з 1949); «Archiwum
Etnograficzne» (з 1951); «Prace
Etnologiczne» (з 1947); «Łódzkie
Studia Etnograficzne» (з 1959);
«Biblioteka Literatury Ludowеj»
(з 1995); «Biblioteka Zesłańca»
(з 1991). Важливим структурним
підрозділом установи є Центр
документації етнографічної інформації (створений 1968 на
базі кафедри етнології університету в Лодзі), що має свою
бібліотеку, архів, видавництво
і висвітлює доробок польських
науковців у міжнародній базі даних. Видано серію покажчиків,
зокрема, бібліографію «Ludu»
(1895–1985), «Literatury Ludowej» (1957–1980). Центр працює
також над створенням словників, які стосуються культури
міського середовища, народної
медицини, мистецтва. Одним із
важливих напрямів діяльності є
проведення міжнародних наукових конференцій, що супроводжують щорічні з’їзди. Наукова

бібліотека Товариства ім. Я. Чекановського підтримує обмін виданнями із зарубіжними інституціями. Співпрацює, зокрема,
з НБУВ, ІМФЕ НАНУ, ІН НАНУ,
ЛНУ ім. І. Франка. Бібліотека є
найбільшою спеціалізованою бібліотекою Польщі, її фонди нараховують понад 40 тис. томів,
зібраних від початку заснування
установи. Архів Товариства поділяється на 4 періоди: львівський
(до 1944), люблінський (1944–
1950), познанський (1951–1952),
вроцлавський (від 1953). Нині
його очолює професор М. Буховський (з 2005), а його члени
роззосереджені у регіональних
відділах, більшість з яких мають
свою власну багаторічну історію
і традиції.
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stwie», що викликала жваву дискусію і була опублікована у першому номері львівського «Ludu».
Інформуючи аудиторію про стан
розвитку європейського народознавства, походження різних
теорій і шкіл у фольклористиці,
актуальні сучасні напрямки та
методи дослідження, вчений висловив власні погляди на міграційну та антропологічну теорії,
вважаючи їх рівноправними і
необхідними при вивченні обрядовості та пісенних текстів. Його
доповідь мала за мету зорієнтувати збирачів та дослідників народної культури на використання різних методологічних можливостей і підходів у майбутній
роботі. Роком пізніше на науковому засіданні І. Франко виголосив доповідь «Powieścio Warlaamiei Josaffacie». 10–11 червня
1905 вчений взяв участь у ювілейному засіданні установи,
присвяченому 10‑й річниці її діяльності. Розрив наукових стосунків І. Франка з Т. стався після
публікації у травні 1897 у віденському журналі «Die Zeit» його
статті про А. Міцкевича під назвою «Поет зради». Публікація
викликала обурення польської
громадськості, що призвело до
виходу І. Франка та його дружини Ольги з рядів установи. На
засіданнях Т. виголошували доповіді: О. Колесса «Główne kierunki w rozwoju językoznawstwa
ruskiego w ХІХ wieku» (1897);
К. Студинський «Ukraińskie
melodye Markiewicza» (1903);
В. Шухевич неодноразово брав
участь в організованих Т. етнографічних виставках, надаючи
власноруч зібрані експонати з
Гуцульщини. Очільниками Товариства у Львові були: Ю. Каленбах (1905–1910), А. Криньський
(1910–1914), В. Брухнальський
(1917–1926), Я. Чекановський
(1926–1945). У львівський період діяльності Т. (1895–1939) видано 35 томів «Ludu», 5 номерів
«Prac Etnograficznych», десятки
наукових студій. У листопаді
1945 роботу установи було від206

Літ.: Gajkowa O. Historia Polskiego
Towarzystwa Ludoznawczego. Jego powstanie, rozwój i znaczenie w ciągu siedemdzięciolecia. Lud. 1967. T. 51. Cz. I.
S. 7−48; Burszta J. W 90 lecie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Lud.
1985. T. 69. S. 3–9; Kowalska-Lewicka A. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Jego miejsce w życiu naukowym
i kulturalnym kraju. Lud. 1988. T. 72.
S. 47–65; Jasiewicz Z., Kłodnicki Z.
Przed 100‑leciem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Lud. 1993. T. 76.
S. 13–19; Kopczyńska-Jaworska B.,
Jasiewicz Z. Perspektywy Polskiego
Towrzystwa Ludoznawczego u progu drugiego stulecia jego działalności.
Lud. 1996. T. 80. S. 15–20; Клодніцький З., Ставаж А. Польське народознавче товариство як визначний
всеслов’янський осередок етнологічних досліджень. НТЕ. 1997. № 4.
С. 105–108; Kronika Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (1895–1995).
Wrocław, 1997. 240 s.; Головатюк В.
Роль Польського народознавчого товариства в українсько-польських культурних взаєминах (кінець
ХІХ – перша третина ХХ ст.). Київські полоністичні студії. Київ, 2011.
Т. ХVIII. С. 493–497; Головатюк В.
Польське народознавче товариство
на сучасній фольклористичній мапі
Польщі. Наукові студії ІМФЕ. Київ,
2012. Вип. 1 : Сучасна фольклористика європейських країн. С. 18–41;
Кирчів Р. Зв’язки українських учених з «Towrzystwem Ludoznawczym».
Студії з українсько-польського етнокультурного пограниччя. Львів, 2013.
С. 350–362.
Валентина Головатюк
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1934 був професором кафедри
історії української літератури
Київського університету, викладачем Київського педагогічного інституту (1935–1940).
Доктор філологічних наук, членкореспондент АН УРСР. Наукова
спадщина П. охоплює понад 300
цінних досліджень з різних теренів української науки. Вагомий
його внесок у вивчення українських та східнослов’янських літератур. Він написав низку праць
про «Слово о полку Ігоревім»,
творчість І. Галятовського, Л. Барановича, Г. Сковороди, М. Смотрицького, І. Франка та ін. Автор
статей і розвідок з історії книги
та книгодрукування. Загальновизнані заслуги П. в українському мистецтвознавстві. Він
першим почав вивчати графіті
Софійського собору в Києві. Від
початку 1920-х років учений активно збирав фольклорний матеріал, розробляв проблеми історії усної народної творчості,
методики її збирання. Зокрема,
він обґрунтував метод тривалого
і систематичного спостереження
фольклорного процесу в певному населеному пункті на противагу так званому екскурсійному
методу; вивчав фольклорні новотвори («До текстів Калинівських
пісень»). У 1930-х П. працював
над укладанням картотеки українських фольклористів, покажчиком українського фольклору,
доклав чимало зусиль до написання програм викладання
фольклору у вищій школі, автор
та редактор підручників, посібників і хрестоматій з літератури
і фольклору для вищих навчальних закладів. Автор розділів
«Природа і специфіка української народної творчості», «Загадки», «Прислів’я та приказки»
та ін. до підручника «Українська
народна поетична творчість»
(1958). Походження та розвиток
жанрів слов’янського фольклору
він розглянув у праці «До питання про шляхи розвитку епосу
східних слов’ян». П. досліджував
українське населення Башкирії,

його народну культуру і фольклор, цікавився історією фольклористики, йому належить розділ про початки її розвитку й до
ХІХ ст., статті «Фольклористична
робота в Академії наук в період її
евакуації», «Вивчення фольклору
в Академії наук УРСР за 25 років її існування (1919–1944)»
(1947), праці про фольклористів:
«До характеристики наукової діяльності О. О. Потебні» (1946),
«М. О. Максимович [до 150-річчя з дня народження]» (1954),
«Академік А. Ю. Кримський як
дослідник народної поетичної
творчості» (1961), «М. Костомаров як фольклорист і етнограф»
(монографія, 1968) та ін. За його
редакцією опубліковано збірники «Українські народні казки»
(1951), «Українські народні казки, легенди, анекдоти» (1957)
та ін. Інтерес ученого до історії
української
фольклористики
проявився в нарисі «Зародки
вивчення староруської та української народної поетичної творчості з найдавніших часів до початку XIX ст.», а також у статтях,
пов’язаних із фольклором у творчості Г. Сковороди, Т. Шевченка,
О. Пушкіна та ін. письменників.
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Павло Миколайович
(28.07.1890, с. Черепівка Путивльського пов. Курської губ.
Росії, нині с. Миколаївка Буринського р-ну Сумської обл. –
04.04.1971, м. Київ) – український літературознавець, мистецтвознавець, фольклорист, критик, бібліограф. Середню освіту
здобув у Рильському духовному
училищі та Курській духовній
семінарії, навчався також у Курській рисувальній школі. У 1910
вступив на історико-філологічний факультет Варшавського
університету, а вже за рік навчався на історико-філологічному
факультеті Київського університету св. Володимира. У студентські роки збирав фольклорний
матеріал на Сумщині, провадив
дослідницьку роботу. Після закінчення університету (1916)
вступив до аспірантури, працював у Київському залізничному
училищі, російському музичному товаристві, гімназії при Київській консерваторії (1917–1922).
Одночасно в 1919–1923 вчителював у с. Черепівка, досліджував
місцеві фольклорні матеріали.
На їх основі видав «Діалектологічні спостереження на північно-східному кордоні України»
(1926), склав етнографічну та
діалектологічну карту Путивльського повіту. З 1920 працював
позаштатним співробітником у
системі Академії наук УРСР, одночасно – завідувачем Відділу
письма і друку Лаврського музею
та Портретної галереї Київського
державного культурно-історичного заповідника (з 1923). Брав
участь у роботі комісій АН з питань літератури та мистецтва,
української писемності періоду
феодалізму, давньої української
писемності, археографічній, етнографічній, діалектологічній та
ін.; був керівником відділу рукописів Всенародної бібліотеки при
ВУАН (1929–1934). Паралельно
викладав у Київському художньому інституті (1928–1930), із

Праці: Українські народні казки /
за ред. П. М. Попова. Київ, 1951. 406 с.;
Григорій Сковорода: життя і творчість: нарис. Київ, 1960. 172 c.; Українські народні пісні, видані М. Максимовичем / підгот. і розвідка чл.-кор.
АН УРСР П. М. Попова. Київ, 1962.
343 с.; Костомаров як фольклорист і
етнограф. Київ, 1968. 112 с.; До текстів
т. зв. «Калинівських пісень». Етнографічний вісник. 1927. Кн. 4. С. 8–30;
Дослідження фольклору в Академії
наук УРСР за останнє п’ятиріччя:
1941–1946 рр. Вісник АН УРСР. 1947.
№ 2. С. 43–51 ; Про деякі питання теорії народної творчості. Філологічний
збірник КДУ. 1955. № 7. С. 145–198; Загадки. Українська усна народна творчість. Київ, 1958. Т. 1. С. 313–330;
Академік А. Ю. Кримський як дослідник народної поетичної творчості.
НТЕ. 1961. № 3. С. 77–82.
Літ.: Сухобрус Г. С. Павло Миколайович Попов. НТЕ. 1960. № 3.
С. 41–46; Білецький О. І., Сухобрус Г. С., Шолом Ф. Я. та ін. Павло
Миколайович Попов. Київ, 1961.
32 с.; Козловський В. І. Попов Павло
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Миколайович. Українська фольклористична енциклопедія. Львів, 2018.
С. 619–620; Фоменко В., Юзвенко В.
Наукова спадщина Павла Попова.
НТЕ. 2000. № 5–6. С. 68–72.
Леся Мушкетик

Праці: Як засядем, браття, коло
чаші. Київ, 1993; Духовна культура українців: народна демонологія
у загальнослов’янському контексті
(ХІХ–ХХ ст.). Київ, 2017.
Лариса Вахніна

ПОТЕБНЯ
Олександр Опанасович
(22.09.1935, х. Манів біля с. Гаврилівка Роменського пов. Полтавської губ., нині с. Гришине
Роменського р-ну Сумської обл. –
11.12.1891, м. Харків) – видатний мовознавець, фольклорист,
літературознавець, філософ, засновник психологічної школи
у філології. Закінчив гімназію
в м. Радомі (Польща, 1851), історико-філологічний факультет
Харківського університету зі ступенем кандидата, захистив працю
«Перші роки війни Б. Хмельницького» (1856). У 1860 П. присуджено ступінь магістра слов’янської
словесності за працю «Про деякі
символи в слов’янській народній поезії». Упродовж 1862–1863
стажувався в Берліні. З 1863 – доцент, з 1974 – професор, доктор
слов’яно-руської філології, з 1875
– член-кореспондент АН. Голова
Харківського історико-філологічного товариства (1877–1890).
Дійсний член ряду товариств:
Московського
археологічного
товариства (1865), Товариства
любителів російської словесності
при Московському університеті
(1875), Чеського товариства наук
(1887), Товариства любителів
природознавства, антропології
та етнографії при Московському
університеті (1890). Нагороджений Ломоносовською премією
(1875), двома золотими Уваровськими медалями АН (1878,
1879), золотою Костянтинівською
медаллю Російського географічного товариства (1891). Автор
праць, які й досі не втратили свого наукового значення: «Про дея-

кі символи в слов’янській народній поезії» (1860), «Думка і мова»
(1962), «Про міфічне значення
деяких обрядів і вірувань» (1965),
«Про долю та споріднених із нею
істот», «Про купальські вогні і
спільні з ними уявлення» (1867),
«Переправа через воду як уявлення про шлюб» (1868), «Із записок
з російської граматики» (1874),
«Українська народна пісня за
списком ХVI ст. Текст і примітки»
(1877), «Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные
Я. Ф. Головацким. Москва, 1878,
3 части в ІV томах» (рецензія,
1880); «Пояснення українських і
споріднених із ними пісень: У 2-х
т. Варшава, 1883. Т. 1: Веснянки;
Т. 2: Колядки і щедрівки. Варшава, 1887), «Із лекцій з теорії словесності. Байка. Прислів’я. Приказка» (1894), «Із записок з теорії
словесності» (1905) та ін. П. –
відомий збирач усної народної
творчості. Його записи ввійшли
до власних теоретичних праць,
а також опубліковані окремими
збірками: «Українські пісні, видані коштом О. Балліної» (СанктПетербург, 1863), «Українські
народні пісні в записах Олександра Потебні» (Київ, 1988). П.
володів грою на музичних інструментах (фісгармонії, кобзі),
записував тексти і мелодії пісень,
чудово співав. У 1874 «від професора Потебні» записав народні пісні композитор М. Лисенко
(частина записів зберігається в
ІМФЕ НАНУ). В «Автобіографії»
(О. Пипін, «Історія російської
етнографії. – Т. 3: Етнографія
малоруська. Доповнення») П. коротко описав своє становлення
як ученого; у листі від 11 грудня
1886 до чеського дослідникаславіста А. О. Патери наголосив:
«Обставинами мого життя зумовили те, що в моїй науковій роботі вихідним пунктом моїм, іноді
помітним, а іноді непомітним для
інших, були українська мова й
українська народна словесність.
Якби цього вихідного пункту і
пов’язаного з ним почуття я не
мав і якби виріс поза зв’язком із

IM

FE

ПОРІЦЬКА
Ольга Анатоліївна
(28.07.1959, м. Львів) – етнолог,
славіст, кандидат історичних
наук. Закінчила історичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка під керівництвом членакореспондента НАНУ В. Наулка
(1982), аспірантуру в Інституті
слов’янознавства та балканістики РАН під керівництвом
М. Толстого (1993). Захистила
кандидатську дисертацію «Українська народна демонологія у
загальнослов’янському контексті
(ХІХ – початок ХХ ст.)» (1998).
Працювала в Інституті мовознавства ім. О. Потебні, ІМФЕ
ім. М. Т. Рильського, стажувалася в Університеті імені Марії
Кюрі-Склодовської в Любліні
під керівництвом професора
Є. Бартмінського. Одночасно з
1992 викладала етнографію та
народознавчі дисципліни в Київському національному університеті культури і мистецтв та
Національній музичній академії
України ім. П. Чайковського.
П. – авторка понад 100 наукових
праць, у т. ч. індивідуальних та
колективних монографій, авторка та упорядниця фольклорноетнографічної збірки «Як засядем, браття, коло чари» (1993).
До кола її наукових інтересів входять традиційна духовна культура українців та ін. слов’янських
народів, питання побуту традиційної та сучасної сім’ї, молодіжні субкультури в контексті сучасної міської культури України. П.
здійснила численні етнографічні
експедиції в різні регіони України: на Київщину, Житомирщину, Львівщину, Тернопільщину,
Івано-Франківщину, Закарпаття,
Донеччину, Луганщину, Херсонщину. Має численних учнів, які

захистили кандидатські дисертації. Учасниця багатьох загальноукраїнських та міжнародних етнологічних, фольклористичних,
культурологічних конференцій і
конгресів.
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європейських учених, а також
усну творчість багатьох народів
(німців, англійців, французів,
чехів, сербів, поляків, болгар,
фінів, литовців, білорусів та ін.).
Теоретичні праці П. засвідчили
самодостатність української наукової традиції, значні здобутки
європейського і світового рівня, а
також перспективність багатьох
ідей та положень. Фольклористична спадщина П. українською
мовою досі повністю не видана.

Праці: О некоторых символах в
славянской народной поэзии. Харьков, 1860; Мысль и язык. Москва,
1862; О мифическом значении некоторых обрядов и поверий. Москва,
1865; О доле и сродных с нею существах. Москва, 1867; О купальских
огнях и сродных с ними представлениях. Москва, 1867; Переправа через
воду как представление брака. Москва, 1868; Заметки о малорусском
наречии. Воронеж, 1871; Из записок
по русской грамматике. Москва, 1874
Т. 1–2.; К истории звуков русского
языка. Воронеж, 1876; Малорусская
народная песня по списку ХVІ века.
Воронеж, 1877; Слово о полку Игореве: Текст и примечания. Воронеж,
1878; Объяснения малорусских и
сродных народных песен. Варшава,
1883. Т. 1 : Веснянки; Объяснения
малорусских и сродных народных
песен. Варшава, 1887. Т. 2 : Колядки
и щедровки; Из лекций по теории
словесности: Басня. Пословица. Поговорка. Харьков, 1894; Из записок
по теории словесности. Харьков,
1905; Эстетика и поэтика. Москва,
1976; Естетика і поетика слова. Київ,
1985; Слово и миф. Москва, 1989;
О происхождении названий некоторых славянских языческих божеств.
Славянский и балканский фольклор.
Москва, 1989, С. 254–267; Теоретическая поэтика. Москва, 1990; Мысль и
язык. Киев, 1993; Собрание трудов.
Мысль и язык. Москва, 1999; Собрание трудов. Символ и миф в народной культуре. Москва, 2000; Про купальські вогні та споріднені з ними
уявлення / з рос. пер. В. Давидюк. ФЗ.
2008. Вип. 11. С. 167–186.
Архіви: ЦДІАК України. Ф. 2045;
Відділ рукописних фондів і текстології ІЛ НАН України. Ф. 73.
Літ.: Памяти Александра Афанасьевича Потебни. Харьков, 1892;
Чехович К. Олександер Потебня.
Варшава, 1931; Потебня Олександр
Опанасович (1835–1891): Опис документальних матеріалів особисто-

го фонду № 781. Київ, 1960; Франчук В. Ю. Олександр Опанасович
Потебня (біобібліографічний нарис).
Київ, 1975; Пресняков О. Поэтика
познания и творчества: теория словесности А. А. Потебни. Москва,
1980; Потебнянські читання. Київ,
1981; Дмитренко Н. К. А. А. Потебня – собиратель и исследователь
фольклора. Киев, 1985; А. А. Потебня – исследователь славянских древностей. Харьков, 1991. Ч. 1–2; Фізер І.
Психолінгвістична теорія літератури Олександра Потебні. Київ, 1993;
Вільчинський Ю. Олександр Потебня як філософ. Львів, 1995; Скорик М. Олександр Потебня: філософія мови. Дніпропетровськ, 1996; Топорков А. Л. Теория мифа в русской
филологической науке ХІХ века.
Москва, 1997. 456 с.; Львівська потебніана. Матеріали наук. читань,
присвячених 160-річчю О. О. Потебні. 21 вересня 1995 р. Львов, 1997;
О. О. Потебня й актуальні питання
мови та культури: Збірник наукових
праць. Київ, 2004. 368 с.; Наукова
спадщина О. О. Потебні в контексті
сучасності / Другий міжнародний
конгрес україністів. 26–29 серпня
1999 р. Київ, 2002; П’ятий міжнародний конгрес україністів. 26–29 серпня 2002 р. Київ, 2005; Шостий міжнародний конгрес україністів. 28 червня – 1 липня 2005 р. Донецьк ; Київ,
2008; Франчук В. Ю. Потебня Олександр Опанасович. ЕІУ. Київ, 2011.
Т. 8. С. 449; Франчук В. Ю. Олександр
Опанасович Потебня: Сторінки життя і наукової діяльності. Київ, 2012.
376 с.; Дмитренко М. К. Олександр
Потебня як фольклорист. Київ, 2012.
536 с.; Наукова спадщина О. О. Потебні у слов’янському культурному
просторі: Збірник наукових праць.
Київ, 2013. 280 с.; Дмитренко М. Потебня Олександр Опанасович. УМЕ.
Київ, 2018. Т. 5. С. 403–404; Ковальчук О. І. Потебня Олександр Опанасович. Львів. УМЕ. С. 623–624.
Микола Дмитренко
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переказами, то, здається мені, навряд чи я став би займатися наукою». Свої дослідження П. розпочав у тісних зв’язках із міфологічною школою, виробив власну
наукову концепцію, в основі якої
лежали історико-генетичний,
структурно-типологічний методи, лінгвоетнопсихологічні підходи, що враховували ґенезу, становлення, розвиток свідомості й
мови з формуванням світоглядних уявлень народу. Учений один
із перших серед європейців-науковців звернув увагу на синкретизм архаїчної традиції, на визначальну роль слова у формуванні
культури й цивілізації, прогресу
людства. У зв’язку із появою свідомого із несвідомого дослідник
відзначав вирішальну роль мови,
фольклорної творчості для становлення певних етнічних спільнот та механізмів самоорганізації
суспільств. В основі концепції
П. лежать ґрунтовні наукові показники: вчення про слово, теорія міфу, художнього образу та
символу; розуміння повсюдності, повсякденності, неперервності усної народної творчості;
усвідомлення могутніх потенцій
мовної, фольклорної діяльності
народу, визнання за його минулим тисячолітніх традицій і віра
в безсмертя. Погляд на мову,
мислення, фольклорну творчість
як на процес, поєднання становлення та еволюції мови з традиційною культурою і світоглядом,
психологією, ментальністю, етикою та естетикою народу – важливий підсумок П. як засновника
психологічної академічної школи
у філології. Учений заклав основи
семіотичного та психологічного
вивчення міфу, обрядової пісенної творчості, що стало поштовхом до виникнення структурнотипологічного методу і методу
інтерпретації, до появи таких галузей науки, як семіотика, етнолінгвістика, теорія комунікацій.
П. здійснив видатний внесок до
слов’янської, європейської фольклористики, до своїх студій залучав здобутки теоретичної думки

ПОТУШНЯК
Федір Михайлович
(псевдоніми, криптоніми: Ф. Пасічник, Ф. Вільшицький, Ф. П-к,
Ф. П-ик, Ф. П., 27.02.1910, с. Осій,
нині Іршавського р-ну Закарпатської обл. – 12.02.1960, м. Ужгород) – етнограф, фольклорист,
археолог, письменник, філософ,
педагог. Закінчив народну школу в рідному селі та Берегівську
українську гімназію, 1930 всту209

www.etnolog.org.ua

ПРАВДЮК

став членом і секретарем «Подкарпатского Общества наук»,
Угорського етнографічного товариства. За завданням останнього
збирав етнографічний матеріал у
селах краю для «Етнографічного
атласу Угорщини» (карти). Він
записував також фольклор, матеріали народних вірувань та новорічних свят і обрядів, упродовж
1940–1944 учений 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 небеса, північ і полудень у народній картині світу, роль «уроків», клятви,
яйця, певних рослин і тварин
у народних віруваннях. Уже по
смерті П. видано рукописні матеріали до його кандидатської
дисертації, що її він так і не захистив, на тему «Закарпатська
українська етнографія: значення,
історіографія, завдання, проблеми та їх вирішення, елементи та
їх розміщення», де з фольклорних матеріалів є розділ про історію фольклористики краю, деякі
інші відомості, пов’язані з обрядовим фольклором, народними
віруваннями тощо. Своєрідними
автор вважав місцеві уявлення
про чорнокнижника та повітрулю, а закарпатське весілля, на
його думку, містить багато давніх
старослов’янських та загальноєвропейських елементів. П. серед
інших учених досліджував «Граматику слов’яно-руську» М. Лучкая, зокрема додатки до неї (під
криптонімом Т. В.) Він здійснив
огляд літератури з цієї проблематики, а також незаперечно довів,
що фольклорні тексти справді
записав Лучкай на Закарпатті.
Для цього на початку 40-х років
ХХ ст. П. зібрав фольклорні зразки – аналогії до записів М. Лучкая. Це прислів’я і приказки, прокльони, загадки, народні пісні,
байки (див. статтю В. Статєєвої).

шення, елементи та їх розміщення.
Тиводар М. П. Життя і наукові пошуки Ф. Потушняка. Ужгород, 2005.
С. 163–254; Ворожки осійськых босоркань / зібрав Ф. Потушняк; ушорив І. Петровцій. Ужгород, 2011.
524 с.; Вогонь в українських віруваннях. Зоря–Hajnál. 1941. № 1–2.
С. 86–114.
Літ.: Микитась В. Л. Ф. М. Потушняк. Письменник і археолог: 1910–
1960: літературно-критичний нарис.
Ужгород, 1961. 96 с.; Тиводар М. П.
Життя і наукові пошуки Ф. Потушняка. Ужгород, 2005. 284 с.; Статєєва В. Федір Потушняк – дослідник
граматики Михайла Лучкая. Мовознавство. 2010. Вип. 14. С. 107–119;
Науковий і мистецький світ Федора
Потушняка: Матеріали міжнародної
наукової конференції, присвяченої
100-річчю від дня народження видатного українського письменника
і вченого (Ужгород, 15–16 квітня
2010 р.). Ужгород, 2010. 456 с.; Федір Потушняк: до 100-річчя від дня
народження: бібліограф. покажч. /
уклад.: М. Б. Бадида, О. А. Канюка.
Ужгород, 2010. 100 с.
Леся Мушкетик
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пив на філософський факультет
Карлового університету в Празі,
після закінчення якого деякий
час учителював у селах Білки та
Великий Бичків. У 1937 П. забрали в чехословацьку армію, згодом працював в бібліотеці Брно.
Проте з посиленням воєнних дій
угорська влада мобілізувала П. й
відправила на східний фронт. Він
побував у радянському полоні,
а після звільнення в березні 1945
став співробітником газети «Закарпатська Україна» (згодом «Закарпатська правда»). У 1946 розпочалася
науково-педагогічна
діяльність П. в нововідкритому
УжДУ на посаді викладача, а згодом доцента кафедри загальної
історії. П. зазнав переслідувань
від радянських чиновників. П. –
талановитий поет та прозаїк,
член Спілки письменників України (з 1946). Його перу належать
поетичні збірки «Далекі вогні» (1934), «Хвилини вічності»
(1936), «Таємничі вечори» (1938),
«Терези вічності» (1944) та ін.
Його прозові твори ввійшли до
книжок «Земля» (1938), «Оповідання» (1942), П. – автор роману «Повінь», п’єс «Казка» (1943),
«Спляча царівна» (1944). Володів
багатьма європейськими мовами, працював у галузі художнього перекладу, цікавився історією
літературного процесу на Закарпатті. Як археолог досліджував
місця давньослов’янських поселень на Закарпатті, підготував
низку статей з цих питань, вивчав
також діалектологію. Чимало
праць П. присвятив проблемам
філософії та розвитку філософської думки на теренах Закарпаття, з них найвідоміші: «Індивід
і колектив» (1941), «Філософія
мови» (1941), «Короткий нарис
філософії Підкарпаття» (1943–
1944) та ін. У його науковому
доробку близько 300 публікацій,
серед великої кількості етнологічних праць особливе місце посідають статті, присвячені народній демонології, адже він вважав,
що «філософія народу захована в
його віруваннях». П. свого часу
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ПРАВДЮК
Олександр Андрійович
(25.11.1926,
м.
Вінниця
–
22.07.1994, м. Київ) – український
музикознавець, доктор мистец
твознавства (1984), фольклорист.
Закінчив Львівську консерваторію (у В. Стеценка) по класу
скрипка (1954). У 1957 – аспірантуру в ІМФЕ АН УРСР. З 1957 –
науковий співробітник цього Інституту. У праці «Міжнаціональні
зв’язки в музичному фольклорі»
(1982) П. розглянув жанрову систему фольклору російсько-українсько-білоруського пограниччя,
об’єктом дослідження стали пісні
записані автором в Чернігівській
(Україна), Брянській (Росія) та
Гомельській (Білорусь) областях.
Стаття П. «Робітничий фольклор
і революційна пісня» («Історії
української музики», т. 3) ґрунтується на російськомовному
фольклорі. П. здійснив спробу
конкретизувати поняття «стрілецькі пісні» у статті «Музичний
фольклор» (1992).

Праці: Історія української музики / ред. колегія: М. М. Гордійчук
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та ін. Київ, 1989. Т. 1 ; 1989. Т. 2 ; 1990.
Т. З ; 1992. Т . 4; Музичний фольклор.
ІУМ. Київ, 1992. Т 4; Міжнаціональні зв’язки в музичному фольклорі.
Київ, 1982; Правдюк О. Стрілецькі
пісні. НТЕ. 1991. № 6; Правдюк О.
Українська музична фольклористика. Київ, 1978; Правдюк О. Нові
записи повстанських пісень. НТЕ.
1994. № 1; Сучасні народні пісні.
НТЕ. 1958. № 3; Міжнародна інтеграція в пісенному фольклорі. НТЕ.
1972. № 4; Забута збірка російських
та українських народних пісень.
НТЕ. 1974. № 4; Народні пісні в записах Павла Тичини [Текст]. Київ, 1976.
Літ.: Пальоний В. І. Історія української музичної фольклористики
(1960–90-ті роки) : навч. посіб. / ред.:
А. І. Іваницький. Київ, 1997.
Леся Халюк

у польських, російських та українських прислів’ях, С. Бокаріуса – про весільну обрядовість
серболужичан, В. Гусєва – про
народний календар лужицьких
сербів, Р. Кирчіва – про українсько-польські фольклористичні зв’язки, Л. Мельничук – про
розвиток і взаємовідношення
жанрів слов’янського фольклору,
В. Моторного – про дослідження
української усної народної творчості чеськими фольклористами,
В. Харитонової – про продукування і побутування неказкової
прози у слов’янській фольклорній традиції, І. Гунчика – з історії
вивчення українського оказіонально-обрядового фольклору в
першій половині ХХ ст. «Проблеми слов’янознавства» занесені
до довідника наукової періодики
та інформаційних видань вищої
школи Європи «EVRO sources.
A Directory of Scientific and Hi
gher Education Media throughout
Europe. Special Edition of EVROMECUM – European Higher Education and Research Institutions»
(1997). У 2016 Міжнародний комітет славістів вніс збірник до
найвищої категорії Списку провідних славістичних видань.
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«ПРОБЛЕМИ
СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА»
Всеукраїнський науковий збірник міждисциплінарного характеру в галузі славістики.
Виходить друком у ЛНУ імені Івана Франка, починаючи з
1970 до сьогодні, і нараховує
67 випусків. Збірник засновано під назвою «Українське
слов’янознавство» (вип. 1–12),
з 13 випуску має назву «Проблеми слов’янознавства». Відповідальними редакторами збірника
були Д. Похилевич (1970–1974,
вип. 1–12), В. Чорній (1976–1981,
вип. 13–24), В. Чугайов (1982–
1991, вип. 25–43), В. Чорній
(1992 – до сьогодні, вип. 44–67).
У 1–6 випусках збірника опубліковано матеріали з історії, літературознавства та мистецтво
знавства. З 7 випуску додалися
мовознавчі розвідки. До 1990
збірник видавали двічі на рік, він
складався з двох серій: один випуск (непарний) присвячували

філологічній тематиці, а другий
(парний) – історичній. З 1991
виходить друком одне число на
рік. З 45 випуску серійний підхід
відсутній, в одному виданні публікують матеріали з різних теренів славістики – мовознавства,
літературознавства, культури,
історії, фольклористики тощо.
Велику увагу у збірнику приділено питанням історії та методології славістики, її теоретичним
проблемам, а також феноменам,
що мають загальнослов’янське
значення. У збірнику представлено статті, повідомлення, документи, огляди, рецензії тощо.
Щодо тематичної спрямованості
видання, то умовно можна виокремити шість основних наукових напрямів: найбільше публікацій з історичної тематики,
кількість розвідок із п’яти ін.
наукових напрямів (мовознавство, літературознавство, історія
культури і мистецтва, загальні
питання славістики та ін.) в рази
менша, ніж з історії. Фольклористика, етнологія та міфологія
представлені у збірнику частково, близько двох десятків статей
за весь період. Це, зокрема, три
розвідки К. Бородін про збірник
Вацлава з Олеська, О. Гінди та
І. Вторак про славістичну спадщину О. Кольберга, дві статті
І. Горбань про фольклор болгарської діаспори в Україні, дослідження І. Збир про український
фольклор у розвідках польських
дослідників, Є. Луньо – про сатиричну рецепцію комуністичної
Польщі у повстанській пісні «Гей
у Москві», О. Матюхіної – про
давньослов’янських божеств віл,
М. Ящевської – про культ св. Іллі

Літ.: Українське слов’янознавство.
Вип. 1–12. Проблеми слов’янознав
ства. Вип. 13–50. 1970–1999 / уклали
М. Кріль та В. Чорній. Львів, 2005.
140 с.; Чорній В. П’ятдесят випусків
«Проблем слов’янознавства»: ювілейні нотатки. Проблеми слов’яно
знавства. Львів, 1999. Вип. 50. С. 15–
22; Проблеми слов’янознавства.
Вип. 51–60. 2000–2012 / уклали
В. Чорній та С. Винниченко. Проб
леми слов’янознавства. Львів, 2012.
Вип. 61. С. 275–299.
Ірина Огієнко
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тів (Охрид, 2008) – «Словенска
митолошка бића – представе и
порекло» («Слов’янські міфологічні істоти – уявлення і походження»). Мета цієї праці (а також ін. праць Р.), як зазначив
автор, – спроба реконструкції
слов’янської нижчої міфології,
що є одним із головних завдань
етнолінгвістичного
напряму
при дослідженні слов’янської
традиційної культури. Попри
автономність етнолінгвістичного напряму, його входження у
методологію сучасної фольклористики та етнології пов’язане
із принципом «інтегральності»
культури та усвідомленням її
спільної змістової (семантичної)
єдності, розкриття якої зумовило розширення як меж фольклористичних досліджень, так і
методологічного апарату. На цих
рисах сучасної фольклористики
наголосив Р. під час обговорення проблеми «Фольклористика
у контексті наук про традиційну
духовну культуру. Питання теорії і методології» на ХІV Міжнародному з’їзді славістів, а
також у доповіді «Слов’янська
народна демонологія у синхронному та діахронному плані» на
ХV Міжнародному з’їзді славістів. У доповіді «Слов’янський
фольклор і фольклористика на
межі ХХ – ХХІ ст. – текст і контекст» Р. виокремив три етапи
розвитку слов’янської фольклористики і зазначив, що особливістю слов’янської фольк
лористики у ХХ ст. стало «перенесення інтересу із зовнішнього
боку фольклорних явищ на їхній
внутрішній аспект, удосконалення методів вивчення», серед
яких на перший план виходять
порівняльний, структурно-семіотичний та етнолінгвістичний
методи. Фольклористика як сфера живого гуманітарного знання
надзвичайно жваво сприймає
актуальні події суспільно-культурного життя, що призвело до
розгортання ідей структурної
антропології та теорії комунікації особливо при розгляді сучас-
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РАДЕНКОВИЧ
(РАДЕНКОВИЋ)
Любинко (Љубинко)
(2.10.1951, м. Плужина, Сербія).
Наукова діяльність Р. – фольклориста, славіста, етнолінгвіста,
наукового радника Інституту
балканістики Сербської академії
наук і мистецтв, доктора філологічних наук, професора, Голови
комісії з фольклору при Міжнародному комітеті славістів
(2004–2013), члена-кореспондента Сербської академії наук
і мистецтв – широко відома в
Україні та ін. слов’янських країнах. Його численні наукові праці (понад 290 праць, серед яких
п’ять монографій) присвячено
найактуальнішим проблемам,
вони значною мірою визначають рівень сучасної славістики
і фольклористики. Навчався на
філологічному факультеті Белградського університету, який
закінчив 1974. Докторську дисертацію «Народні замовляння
південних слов’ян» захистив на
філософському факультеті (відділення етнології) університету у 1990. На початку наукової
і педагогічної діяльності Р. працював асистентом з лінгвістики
в Інституті педагогічних досліджень (м. Белград), упродовж
1977–1979 викладав сербську
мову та фольклор у Московському державному університеті.
Пізніше викладав фольклор та
народну культуру сербів в університетах Нового Сада, Ніша
та Белграда, не полишає викладацьку діяльність і сьогодні.
Перебуваючи у Москві, Р. почав
плідно співпрацювати з сектором етнолінгвістики і фолькло-

ру Інституту слов’янознавства і
балканістики, очолюваним тоді
академіком М. І. Толстим, і відтоді дослідження слов’янських
старожитностей та слов’янської
міфології стали пріоритетним
напрямом його наукових зацікавлень. У 2001 у Белграді вийшла ґрунтовна енциклопедична
праця «Слов’ян
ська міфологія.
Енциклопедичний словник»
(«Slovenska mitologija. Enciklopedijski rečnik»), підготовлена Р.
спільно з С. М. Толстою. Упродовж багатьох років Р. був головним і відповідальним редактором «Расковника» – часопису з
народної культури та фольклору.
З 1985 і до сьогодні Р. – співробітник Інституту балканознавства Сербської академії наук і
мистецтв, у 2001–2005 був його
директором, зараз, надавши перевагу дослідницькій роботі,
обіймає посаду наукового радника. Учасником багатьох міжнародних проектів, зокрема і
спільного з ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України проекту
«Славістична фольклористика
в Україні і Сербії: сучасні методологічні засади та етно-національні виміри в контексті
європейської гуманітаристики».
У межах проекту підготовлено
спецвипуск журналу «Народна
творчість та етнологія», присвяченого сербській фольклористиці (2012, № 2), до якого Р. причетний і як координатор із сербської сторони видання (разом із
Б. Сувайджичем та Д. Айдачичем), і як автор статті «Демонічне весілля в народних переказах.
Слов’янські паралелі». На широкому слов’янському матеріалі
(до аналізу залучено 35 варіантів
різних слов’янських традицій)
автор проаналізував структуру і
міфологічне підґрунтя народних
переказів із сюжетом участі людини у демонічному весіллі, ще
раз засвідчивши актуальність
досліджень слов’янської міфології у сучасній фольклористиці.
Цій проблемі було присвячено і
доповідь Р. на ХІV з’їзді славіс-
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РАКОВСЬКИЙ

РАДЧЕНКО
Зінаїда Федорівна
(1839 – 18.03.1916) – білоруська
збирачка фольклору, етнограф.
Упорядковувала збірки народних пісень. Перша збірка, видана 1880, містила записи українських пісень. Значення виданих
Р. фольклорних матеріалів збагачувалося поданими в них нотними транскрипціями. Обрана
дійсним членом Російського географічного товариства, яке видало 1888 збірку записів Р. білоруських й українських пісень із
Гомельщини. Окрім 676 пісень,
вона містить 83 прислів’я, а в передмові описано побут, звичаї та
обряди мешканців Дятловицької
волості.

но-визвольного руху болгар.
Видавав газети «Българска дневница» (Нови-Сад, 1857), «Дунавски лебед» (Белград, 1860–61),
«Бъдъщност» (Бухарест, 1864),
виступав за національну церкву,
згуртування балканських народів у боротьбі проти турецького
гноблення. Видав збірник статей,
сатиричних начерків, романтичних поезій «Предвестник горскаго пътника» («Передвісник
лісового мандрівника», 1856).
Найвідоміший твір Р. – революційна поема «Горски пътник»
(«Лісовий мандрівник», 1857),
у якій страждання болгарського
народу, гайдуцький рух зображені в романтичному дусі. Активну
революційну діяльність Р. сполучав з науковими інтересами.
Рятуючись від переслідувань, він
навесні 1858 емігрував в Україну.
Прийняв російське громадянство, до 1860 жив в Одесі, працював у Рішельєвському ліцеї.
Зблизився з науковцями Одеси,
які вивчали історію та культуру
слов’янських народів. У М. Мурзакевича, дослідника історії й
стану освіти у болгар, Р. виявив
повний рукопис «Истории славеноболгарской» Паїсія, подаровану В. Априловим. Народною творчістю Р. захопився під
впливом ідей Ю. Венеліна. У поемі «Горски пътник» є багато
фольклорного та етнографічного
матеріалу (звичаї, повір’я, народна поезія). В Одесі Р. працював
над збиранням і дослідженням
болгарського фольклору. З його
листів відомо, що він зібрав понад 4000 пісень (частину передав
В. Априлов), підготував монографії на історичні теми, працю «Ключ болгарского языка»
(опубліковану 1880 в Одесі). Найважливіша фольклорно-етнографічна праця Р. – «Показалец или
ръководство, как да се изискват и
издирят найстари черти нашего
бития, езика, народопоколения,
старого ни правления, славнаго
ни прошествия и проч.» («Вказівник або порадник, як шукати
і знаходити найстаріші риси на-
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ного фольклорного процесу, позначеного явищами «постфольклору». Водночас надмірна увага
до цих процесів, як справедливо
вважає Р., здатна призвести до
маргіналізації фольклористики
та дріб’язковості її проблематики. Науковець, який і сам активно спостерігає явища сучасного
фольклорного процесу, свідченням чого є стаття у випусках
«Слов’янського світу», переконаний, що першочерговим завданням славістичної фольклористики залишаються питання
спільних витоків, типологічних
та історичних зв’язків фольклору різних слов’янських народів,
вивчення класичних жанрів
слов’янського фольклору. На
цьому Р. наголосив, запропонувавши тему «Загальне у фольклорі слов’янських народів», яка
стала основною проблемою обговорення на міжнародній науковій конференції, яка відбулась
у Сербії 2011. Ці питання також
було порушено і на попередній
міжнародній конференції, що
відбулася 2006, і яку також організував Р., присвятивши основну увагу підсумку фольклористичних досліджень у різних
слов’янських країнах наприкінці
ХХ – поч. ХХІ ст. Р. – головний
редактор численних наукових
монографій та збірників, член
редколегії багатьох наукових
міжнародних видань.

IM

Праці: Сборник малорусских и
белорусских народных песен (Гомельского уезда), записанные для
голоса с акомпанементом фортепиано. Санкт-Петербург, 1880; Гомельские народные песни (белорусские и
малорусские). Записаны в Дятловицкой волости Гомельского уезда Могилевской губ. Зинаидой Радченко с
приложением 83 местных пословиц.
Санкт-Петербург, 1888.
Літ.: ЕУ / Наукове товариство імені Шевченка ; голов. ред. проф., д-р
Володимир Кубійович. Париж ; НьюЙорк ; Львів ; Київ, 1955–2003; Мистецтво України : Біографічний довідник / упоряд.: А. В. Кудрицький,
М. Г. Лабінський ; за ред. А. В. Кудрицького. Київ, 1997. С. 499.
Галина Довженок

Праці: Urok ide uz polje. Narodna bajanja. Niš, 1973. 147 s.; Narodne
basme і bajanja. Niš: Priština, Kragujevac, 1982. 528 s.; Narodna bajanja.
Beograd, 1983. 131 s.; Narodna bajanja
kod Južnih Slovena. Beograd: Prosveta, 1996. K. 60. 346 s.; Simbolika sveta
u narodnoj magiji Južnih Slovena. Niš,
1996. K. 67. 386 s. Раденковић Љ.
Словенска митолошка бића –
представе и порекло. 14 Меѓународен
славистички конгрес. Охрид, 10–16
септември 2008. Скопје : Македонски
славистички комитет, 2008. С. 200–
201; Раденкович Л. Демонічне весілля в народних переказах. Слов’янські
паралелі. НТЕ. 2012. № 2. С. 6–10.
Літ.: Биобиблиографски речник.
Београд, 2005. С. 306.
Оксана Микитенко

РАКОВСЬКИЙ
Георгій
(справжнє ім’я – Савва Стоянов, 1821, м. Котел, Болгарія –
09.10.1967, м. Бухарест, Румунія) – болгарський поет, публіцист, громадський діяч, фольклорист. Народився в знатній родині,
навчався в котельській болгарській школі, грецькому училищі
в Константинополі. З 1841 брав
участь у боротьбі проти турецьких поневолювачів, створював
бойові загони (чети). У 1845 був
заарештований,
відправлений
до Константинополя, вийшов на
волю 1848. У 1850–1860 став ідеологом і керівником національ-
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вчався в київській приватній
гімназії. На формування його
світогляду і творчих інтересів
вплинули композитор М. Лисенко, фольклористи Д. Ревуцький і
О. Русов. У 1915–1918 навчався
на медичному факультеті Київського університету імені Святого Володимира, на історико-філологічному факультеті Народного університету в Києві, однак
через революцію і громадянську
війну не закінчив жодного вишу.
Упродовж 1919–1929 учителював
спочатку в Романівці, потім –
у київській залізничній школі,
викладав на робфаці Київського університету, в Українському
інституті лінгвістичної освіти.
Писати вірші почав рано, перша
збірка «На білих островах» вийшла 1910. У 1920-х входив до
літературного об’єднання «неокласиків», яке офіційна критика
звинувачувала у «відірваності від
актуальних проблем соціалістичного суспільства». Першим зрілим збірником віршів вважають
«Під осінніми зорями» (1918).
У 1920-х вийшли ще 10 збірок
поезій Р. і кілька книг поетичних перекладів. У 1931 Р. був заарештований, майже рік провів у
Лук’янівській тюрмі. Після звільнення напрям його творчості
різко змінився; уже на збірнику
«Знак терезів» (1932) позначилося прийняття нової реальності і засад соцреалізму, що призвело до певних художніх втрат.
У 1943–1946 Р. обійняв посаду
голови Спілки письменників
УРСР. Нагороди: орден Трудового Червоного Прапора (1939),
Державна премія СРСР (1943,
1950), Ленінська премія (1960).
У грудні 1942 його призначено
директором Інституту народної
творчості і мистецтва АН УРСР
(пізніше – Інститут мистецтво
знавства, фольклору та етнографії, з 1964 – його імені, нині –
Інститут мистецтвознавства,
фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України). Фольклористична діяльність Р. розпочалася у повоєнний

період.Він опублікував понад 30
наукових і публіцистичних статей, доповідей, передмов до збірників фольклору. Досліджував
переважно пісенні жанри (думи,
билини, історичні та ліричні
пісні). Героїчний епос українців
розглянуто в працях: «Вступне
слово до збірника «Українські
думи та історичні пісні», (1944),
«Живе відображення історії»
(1955), «Героїчний епос українського народу» (1958), «Об украинских думах» (1964) та ін. Автор
порушив питання зв’язку епосу з
історією народу, історіографії вивчення дум та історичних пісень,
їх жанрових особливостей, умов
побутування та виконавства.
Р. вказував на спорідненість героїчного епосу українців та ін.
слов’янських народів, відзначав
спільність деяких тем, образів,
особливостей поетики. Праця
«Сербські епічні пісні» (1947),
розрахована на широку публіку,
знайомить українських читачів
з юнацькими і гайдуцькими піснями. Автор згадав Вука Караджича, їх збирача і дослідника,
виконавців цих творів, окреслив періодизацію виникнення
сюжетів і циклів, стилістичні
риси епічних пісень. Розповідь
про епос сербів Р. проілюстрував власними перекладами з виданого 1946 збірника з такою
самою назвою. Звертався він і
до питань текстології фольклору («Кілька зауважень», 1958),
співпраці різних наук (власне,
комплексного підходу) у дослідженні явищ народної культури
(«Стан і завдання етнографії на
Україні», 1954; у 20-томнику –
«Питання етнографії»). Р. закликав професійних митців до творчого засвоєння традицій фольклору, однак застерігав від ідеалізації, «фетишизації» народної
творчості взагалі. Неодноразово
спонукав колег звернути увагу на
фольклор робітничого середовища, і ця ініціатива була підтримана в ІМФЕ у 1970-х. Деякі праці
(«Поезія і народна творчість про
возз’єднання українського наро-
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шого побуту, мови, народопокоління, старого нашого правління, славного нашого минулого
і т. ін.», 1859). Автор подав описи болгарських звичаїв, навів
народні пісні, прислів’я, казки,
додав ґрунтовні коментарі. «Показалец», створений під впливом
міркувань Ю. Венеліна, не є суто
фольклористичним дослідженням, містить і спостереження
над історією, громадсько-політичним і господарським життям
болгар. Це перша в болгарській
фольклористиці спроба вивчати
народну поезію на тлі історичних
і побутових умов життя народу.
Відчувається у праці Р. вплив міфологічної школи, яка в Україні
вже втрачала популярність. Заклик Р. збирати і вивчати народну творчість, болгарські старожитності спонукав його співвітчизників активно взятися до цієї
роботи (В. Чолаков, І. Богоров,
Н. Геров та ін.).
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Праці: Показалец или ръководство, как да се изискват и издирят
найстари черти нашего бития, езика, народопоколения, старого ни
правления, славнаго ни прошествия
и проч. от Г. С. Раковского. Одесса,
1859; Съчинения. Избор, характеристика и обяснителни бележки от
М. Арнаудов. София, 1922.
Літ.: Арнаудов М. Г. С. Раковски.
София, 1929; Цветков А. Г. С. Раковски. Личност и дело. София, 1949;
Георги Стойков Раковски. Възгледи,
дейност и живот. Cофия, 1964. T. l;
Шумада Н. Українсько-болгарські
фольклористичні зв’язки (період
болгарського відродження). Київ,
1963. С. 89–94.
Тетяна Руда

РИЛЬСЬКИЙ
Максим Тадейович
(19.03.1895, м. Київ – 24.07.1964,
м. Київ) – видатний український
поет, перекладач, учений, академік АН УРСР (1943), академік
АН СРСР (1958). Його батько
Тадей Розеславович Рильський –
громадський діяч, етнолог, економіст. Після смерті батька (1902)
родина переїхала до с. Романівка
(нині – Попельнянського р-ну
Житомирської обл.). З 1908 на214
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271; Пазяк Н. Фольклористична діяльність Максима Рильського. НТЕ.
1990. № 2. С. 45–49; Руда Т. Фольклор
у науковій та художній творчості
Максима Рильського. Руда Т. Грані
великого таланту: Максим Рильський – поет, перекладач, учений.
Київ, 2017. С. 21–41.
Тетяна Руда

РИСТОВСЬКИЙ (РИСТОВСКИ)
Блаже
(21.03.1931 – 28.11.2018) – доктор філологічних наук, академік Македонської академії наук
і мистецтв, знаний державний і
культурний діяч, видатний науковець-славіст, історик, етнолог
і фольклорист. Був головою Комісії з питань македонсько-українського співробітництва, започаткованого на початку 2000-х
у межах Договору про дружбу і
співпрацю між Україною та Республікою Македонія, а також Договором про співпрацю між академіями обох країн. Р. був одним
з ініціаторів наукової співпраці
між Македонською академією
наук і мистецтв та НАН України,
редактором Українсько-македонського збірника за результатами
двосторонніх наукових зустрічей
(1–6 т.). У його доробку понад
900 наукових праць, виданих як
у Македонії, так і за її межами.
Народився 21 березня 1931 у
с. Гарниково. Закінчив філософський факультет університету у
м. Скоп’є, захистив докторську
дисертацію на тему «Крсте Мисирков – життя і справа» (1965).
Р. був директором Інституту
фольклору у Скоп’є (1966–1977);
очолював групу з проблем культурної історії та відділ балканознавства Інституту національної
історії Македонської академії
наук і мистецтв (1977–1991);
був заступником голови першого Уряду незалежної Республіки Македонії (1991–1992);
науковим радником в Інституті старослов’янської культури
(1993–1995); науковим секретарем Македонської академії наук
і мистецтв (1999–2002), секретарем Відділення з лінгвістики та

літературознавства (2011–2015).
Був головою редколегії Македонської енциклопедії, членом
редколегій багатьох періодичних
видань у Македонії та за кордоном, організатором численних
наукових заходів – конференцій,
зібрань, симпозіумів. Очолював
Спілку фольклористів Македонії, Союз спілок фольклористів
колишньої Югославії, був заступником голови Комітету з
проведення Балканського фольклорного фестивалю у м. Охрид
(1967), членом Республіканської
комісії з культурних зв’язків із
закордоном, головою Ради філософсько-історичного факультету у м. Скоп’є. Почесний член
Спілки письменників Македонії.
З ІМФЕ імені М. Т. Рильського
НАН України Р. пов’язували десятиліття плідної співпраці та
щирої дружби. Він неодноразово
бував у Києві, був гостем ІМФЕ
імені М. Т. Рильського НАН
України. У травні 2010 Р. взяв
участь у презентації спецвипуску журналу «Народна творчість
та етнологія» (2009, № 3) (головний редактор академік НАН
України Г. А. Скрипник), присвяченого македонській фольклористиці та етнології. Видання
дало можливість ознайомитися з
актуальними проблемами сучасної македонської фольклористики та етнології, розкрило нові
перспективні напрями наукової
співпраці у галузі народознавства, стало результатом спільної
творчої діяльності між ІМФЕ імені М. Т. Рильського НАН України
та Інститутом фольклору імені
Марка Цепенкова (Скоп’є, Македонія). Р. як координатор і один
з авторів спецвипуску спрямував
увагу на найактуальніші проблеми наукового аналізу – питання
вивчення македонської національної ідентичності на рівні
мови, народної культури, міжетнічних стосунків, що завжди перебували в центрі його наукових
зацікавлень. Увага Р. до України
і до питань української історії
та культури невипадкова. Дослі-
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ду в єдиній Українській Радянській державі», 1954; «Великий
Жовтень і народна творчість»,
1957 та ін.) позначені впливом
тогочасних ідеологічних штампів
і обмежень, однак і тут автор висловив думки, що йшли врозріз
із усталеними формулами: про
шкідливість нівелювання народних талантів, критичне ставлення до якості пісенних новотворів
тощо. Р. – блискучий організатор
науки, відроджував і розвивав
українську фольклористику, репресовану в 1930-х, зокрема славістичні дослідження (в ІМФЕ
1955 створено групу слов’янської
фольклористики),
підготував
гідні наукові кадри, ініціював і
координував збирацьку роботу
і створення рукописних фондів.
За його участі відновлено журнал «Народна творчість та етнографія», започатковано видання
багатотомної серії «Українська
народна творчість». Р. був науковим керівником і відповідальним
редактором низки монографій і
наукових збірників. У своїй оригінальній поезії він звертався до
стилістики, образності, мотивів
фольклору.

Праці: Вступне слово [до збірника
«Українські думи та історичні пісні».
Укрдержвидав, 1944]. Зібрання творів : у 20 т. Київ, 1987. Т. 16. С. 9–13;
Сербські епічні пісні. Зібрання творів : у 20 т. Київ, 1987. Т. 16. С. 14–33;
Живе відображення історії (До
Всесоюзної наради з питань епосу
східнослов’янських народів). Зібрання творів : у 20 т. Київ, 1987. Т. 16.
С. 55–60; Словесна творчість українського радянського народу. Зібрання
творів : у 20 т. Київ, 1987. Т. 16. С. 90–
98. Героїчний епос українського народу. Зібрання творів : у 20 т. Київ,
1987. Т. 16. С. 132–156; Об украинских думах. Зібрання творів : у 20 т.
Київ, 1987. Т. 16. С. 157–163; Питання
етнографії. Зібрання творів : у 20 т.
Київ, 1987. Т. 16. С. 172–179.
Літ.: Лавров Ф. Максим Рильський
і українське кобзарство. НТЕ. 1962,
№ 2. С. 58–63; Дей О. І. Поезія Максима Рильського і народна пісня. НТЕ.
1974. № 2. С. 5–21; Дей О. Народна пісня в полі поетичних і наукових інтересів Максима Рильського.
Дей О. Сторінки з історії української
фольклористики. Київ, 1975. С. 235–
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вник македоністики в Росії». Р.
назвав його «найвидатнішим
попередником» К. Мисиркова і
Д. Чуповського. Етапи становлення національної македонської
думки докладно, на широкому
фактичному, переважно архівному матеріалі, на історичному тлі
всебічно вивчав Р. У його працях
простежено також непростий
шлях становлення македонської
національної школи етнології і
фольклористики. Цьому питанню він приділив увагу, зокрема,
і як керівник Інституту фольклору імені Марка Цепенкова у
Скоп’є. Р. очолював цей інститут
понад десять років – з 1966 до
1977. Саме за його керівництва,
починаючи з 1969, в Інституті
кожні два роки відбувався Міжнародний симпозіум з балканського фольклору, учасниками
якого були і українські науковці – співробітники ІМФЕ імені
М. Т. Рильського НАН України,
широко розгорнув видавничу діяльність, зокрема з 1968 Інститут
фольклору почав регулярно видавати друкований орган – збірник «Македонски фольклор», де
друкувалися п’ятьма мовами і
матеріали Симпозіуму. На численних міжнародних конференціях, славістичних конгресах,
симпозіумах академік Р. неодмінно обстоював – часто у гострих
дискусіях – питання македонської культурної, історичної, національної ідентичності, його
праці сприяли утвердженню
македонської фольклористичної
та етнографічної думки. Людина
високого авторитету, він завжди
був доброзичливим, мудрим
співрозмовником для всіх, хто
мав радість з ним дружити і спілкуватися. У спільній діяльності
науковців України і Македонії Р.
вбачав запоруку розвитку плідних двосторонніх українськомакедонських наукових взаємин,
наголошуючи, що співпраця
між Інститутом фольклору імені М. Цепенкова та ІМФЕ імені
М. Т. Рильського НАН України
має піввікову історію і особливо

поглибилася в часи незалежності у межах наукового співробітництва між Македонською академією наук і мистецтв та НАН
України.

Праці: Крсте П. Мисирков (1874–
1926). Прилог кон проучувањето на
развитокот на македонската национална мисла. Скопје, 1966. 862 с.;
Крсте Мисирков. Нови истражувања
и сознанија. Скопіе, 2000; Формування і становлення історичної думки
македонців у сучасному контексті
(Основні тези). Українсько-македонський науковий збірник. Київ, 2005.
Вип. 1. С. 80–84; Шевченко в украинской и Мисирков в македонской
культуре (в свете украинско-македонских отношений и влияний).
Українсько-македонський науковий
збірник. Київ, 2006. Вип. 2. С. 282–
287; Петар Драганов (1857–1928).
Македонија и македонците. Македонскословенски зборник І. / подготовка, редакција и коментари Б. Ристовски. Скопје, 2009. С. 9–73; З нагоди виходу македонського номера.
НТЕ. Македонська фольклористика.
2009. № 3. С. 8–10.
Літ.: Микитенко О. Молодість
у досвіді: Блаже Ристовському 85!
Слов’янський світ. 2016. № 15.
С. 264–272.
Оксана Микитенко
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джуючи питання македонської
історичної свідомості в історичному та сучасному контекстах,
науковець завжди наголошував
на паралелях у розвитку та становленні історичної свідомості
українського і македонського
народів, аналогіях на шляху до
здобуття національної незалежності в Україні та Македонії.
Усебічне дослідження спадщини
національних діячів ХІХ–ХХ ст.,
насамперед К. Мисиркова, дало
змогу Р. зробити висновок, що
Крсте Мисирков – засновник македонської національно-історичної науки, ідеолог македонського
національного розвитку та кодифікатор сучасної македонської
літературної мови – відіграв
таку саму роль у македонській
культурі, як Тарас Шевченко в
українській, і його діяльність на
македонському ґрунті повністю
відповідає шевченковій епосі
відродження в Україні. Р. завжди
порушував у своїй науковій діяльності найгостріші проблеми.
Головною метою для нього було
вивчення становлення та розвитку історичної думки македонців, усебічний аналіз «історичної
свідомості македонців» як чинника національної ідентичності
та передумови створення сучасної держави. Саме академік Р. визначив необхідність простежити
цілісний розвиток національної
свідомості македонського народу упродовж усього періоду історичного розвитку, спираючись
на різні джерела, зокрема й на
усну народну традицію. Непростий період становлення наукової фольклористичної школи у
Македонії був пов’язаний, як і в
ін. слов’янських країнах, із містифікаціями народної творчості.
Проблема автентичності фольклору, зокрема у зібраннях Марка Цепенкова, також стала предметом дослідження Р.-науковця.
Велику увагу присвятив Р. аналізу
наукового доробку та життєвого
шляху бессарабського болгарина
Петра Драганова, який увійшов
в історію славістики як «засно216

РИХЛІК
Євген Антонович
(16.11.1888, с. Вільшанка, нині
Чуднівського р-ну Житомирської обл. – 1937, концтабір ГУЛАГ) – учений-славіст, етнограф,
краєзнавець,
літературознавець, історик, педагог і громадський діяч. За походженням чех.
Ґрунтовну славістичну підготовку Р. здобув на слов’янськоросійському відділенні Київського університету (1909–1910),
де відвідував лекції відомих славістів Т. Флоринського, А. Степовича, О. Лук’яненка, та згодом Берлінського університету
(1910–1913). У 1913–1920 був
викладачем, професором у Києві
та Самарі. У 1920–1923 проживав
на Волині, де збирав матеріали
для монографічного дослідження с. Вільшанка, вивчав ін. чеські
поселення в Україні. У «Записках Етнографічного товариства»
(1925, кн. І) частина цієї праці
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снику» ВУАН. 1929 вийшла друком книга Р. «Науково-дослідна
робота серед нацменів Радянської України». Р. володів усіма
слов’янськими мовами.

Праці: Жизнь славян: Популярные очерки. Киев, 1915. Вып. 1. Мать
Слава и ее австрийские дети. 40 с. ;
Вып. 2. Поэзия славянского горя и
славянских надежд (Коллар и Сладкович). 32 с.; Поэтическая деятельность Франца Ладислава Челаковского. Из истории чешского литературного возрождения. Киевские
университетские известия. 1914.
№ 5; № 9; Досліди над чеськими колоніями на Україні. Записки Етнографічного товариства. Київ, 1925.
Кн. 1. С. 33–37; Слов’янофільство
Кирило-Методіївців (з ідеології Кирило-Методіївського братства). Записки Ніжинського інституту народної освіти. Ніжин, 1926. Кн. 6;
З етнографічних студій. Записки
Ніжинського інституту народної
освіти. Ніжин, 1927. Кн. 7; Про деякі польські переклади українських
народних дум. Ювілейний збірник на
пошану академіка М. С. Грушевського, Київ, 1928. Т. 2.; Українські мотиви в поезії Юлія Словацького. Записки Ніжинського інституту народної
освіти. Ніжин, 1928–1929. Кн. 8–9;
Як організовано справу вивчення
української етнографії за межами
Радянської України. Етнографічний
вісник. Київ, 1929. Кн. 8. С. 184–189.
Літ.: Данилюк Ю. З. Дві батьківщини Євгена Рихліка. Репресоване
краєзнавство (20–30-ті роки). Київ,
1992. С. 284–287; Рихлик Євген Антонович: Бібліографічний покажчик /
упоряд. Г. В. Самойленко. Ніжин,
1993. 15 с.; Луцький Ю. В. Чехи на
Україні (1917–1933). Вітчизна. 1994.
№ 3–4. С. 126–127; Павленко Л. А.
Науково-педагогічна та громадська
діяльність Євгена Рихліка : автореф.
дис. ... канд. іст. наук. Чернігів, 2007.
19 с.; Паламарчук О. Л., Чмир О. Р.
Славістика в Київському університеті між двома світовими війнами. Слов’янський світ. 2009. Вип. 7.
С. 3–13.
Архіви: АНФРФ ІМФЕ. Ф 7–6.
Од. зб. 69 : Пісні, лічилки і т. ін. дітей київської чеської трудшколи.
Записав Є. А. Рихлік. 1925 р. (російською і чеською мовами). Рукопис.
7 арк., 49 записів; Ф 7–6. Од. зб. 68 :
Зміст співаника Яна Срдинка (45 р.)
з с. Вільшанки [Чуднівський р-н, Житомирська обл.]. Подав Є. А. 1924 р.
(чеською мовою). Рукопис. 4 арк.;
Ф 7–6. Од. зб. 70 : Матеріали до моно-

графічного опису с. Вільшанки Чуднівського р-ну [Житомирської обл.].
Подав Є. А. Рихлік (російською і
чеською мовами). Рукопис. 60 арк.;
Ф. 1–4. Од. зб. 129 : Рихлик Є. Рецензія на часопис «Lud». Т. VI, zeshyt I–
IV. Rok 1927. Етнографічний вісник.
1929. VIII. С. 229–230. Машинопис.
4 арк.; Ф. 1–3. Од. зб. 72 : Рихлик Є.
Програма до збирання відомостей
про чеських колоністів на Україні.
Українською мовою. Без дати. Рукопис. 6 арк.
Ірина Огієнко

РÍҐЕР (RIEGER)
Януш (Janusz)
(20.09.1934, Краків) – польський
мовознавець, славіст, україніст.
Доктор філологічних наук (1976),
професор (1989). Член Варшавського наукового товариства
(з 1983), заступник голови Комісії стандартизації назв місцевостей (1989–1996), учений секретар
(1975–1983), згодом заступник
голови Комітету мовознавства
ПАН (1990–2003, з 2006 – почесний член), член Комітету славістів ПАН (1991–2015), почесний
член Харківського наукового
товариства (з 1999). У 1980–1981
заступник голови руху «Солідарність» в ПАН. Закінчив Яґеллонський університет (русистика,
1951–1955; навчався у З. Штібера,
Я. Яніва та ін.). Працював в Інституті славістики ПАН (з 1960 науковий співробітник; 1972–1991
завідувач сектору української
мови; 1993–1997 керівник полоністичного центру; 1990–1997
голова Наукової ради), Інституті
польської мови ПАН (1997–2004
керівник Лабораторії польської
мови на східному пограниччі
Польщі). З 1997 в Інституті міждисциплінарних досліджень «Artes Liberales» при Варшавському
університеті. Викладач університетів: Варшавського (1956–1965
і з 1997), Лодзинського (1968–
1982), Католицького в Любліні
(1988–1990). У 1992 був одним із
засновників Славістичного фонду, що підтримує дослідження
та поширення знань про мови і
культури слов’янських країн. Ав-
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вийшла в друкованому вигляді
під назвою «Досліди над чеськими колоніями на Україні». Р. започаткував чеську шкільну мережу на Волині, розробив навчальну програму, систему підготовки
чеських учителів. З 1925 науковий співробітник кафедри мовознавства ВУАН і професор факультету соціального виховання
Ніжинського інституту нарної
освіти, з 1927 – декан Ніжинського робітничого університету. Працював над дисертацією
«Українські мотиви в польському письменстві XIX століття».
З цієї теми публікував статті – «З
нової літератури про польськоукраїнську школу» (1927), «Про
деякі польські переклади українських народних дум» (1929),
«Українські мотиви в поезії Юлія
Словацького» (1928–1929) та ін.
Упродовж 1925–1927 керував
роботою термінологічної комісії, 1927–1930 – роботою секції
української мови та літератури
в Ніжинському інституті народної освіти. Член Ніжинського
наукового товариства краєзнавства при ВУАН. З 1930 – керівник
Кабінету національних меншин
України при Етнографічній комісії ВУАН. Член Історичного товариства Нестора-літописця. 1931
ученого за звинувачення у шпигунстві було засуджено на десять
років ув’язнення в концентраційних таборах. Р. – автор праць
з літературознавства, славістики, етнографії, лексикографії.
Він був провідним дослідником у
справі збирання, систематизації,
наукового опрацювання та популяризації фольклору чеської діаспори України. Славістична діяльність Р. характеризується двома напрямами: українсько-чеські
науково-культурні зв’язки та
українсько-польські літературні
взаємини. Р. – автор наукових та
науково-популярних праць про
особливості музичної культури
Чехословаччини, здобутки чеської етнографічної науки, опублікував низку етнографічних
матеріалів у «Етнографічному ві-
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вересня 1939 дорогою до полку,
а потім у радянському полоні аж
до розстрілу в квітні 1940 («Zapiski z Kozielska», 2015). У 1992
разом із очолюваним ним колективом отримав Премію імені
Казимира Ніча ПАН за «Atlas
gwar bojkowskich». Постановою
Президента РП від 22.11.2017 «за
видатні заслуги в розвитку польської славістики, за досягнення
в науково-дидактичній праці, а
також популяризації історії та
культури Східних Кресів» нагороджений Кавалерським хрестом ордена Відродження Польщі.

Праці: Nazwy wodne dorzecza Sanu,
Wrocław 1969, ss. 247; Nazwy rzeczne
w dorzeczu Warty (wspólnie z E. Wolnicz-Pawłowską), Wrocław 1975, 306 s.;
Imiennictwo ludności wiejskiej w ziemi
sanockiej i przemyskiej w XV w., Wrocław 1977; Atlas gwar bojkowskich.
Opracował – głównie na podstawie
zapisów S. Hrabca – Zespół pod kierunkiem J. Riegera, t. I–VII, Wrocław
1980–1991; Słownik tematyczny rosyjsko-polski. (wspólnie z E. Rieger),
Warszawa 1979, 733 s. (wyd. 2. rozszerzone 2003, 787 s.); Gewässernamen
im Flussgebiet des Wisłok. Stuttgart,
1988; Z dziejów języka rosyjskiego,
Warszawa 1989, 183 s. + mapy (wyd. 2
uzupełnione 1998, 303 s.); Słownictwo
i nazewnictwo łemkowskie, Warszawa
1995, 256 s.; A Lexical Atlas of the Hutsul Dialects of the Ukrainian Language,
Warsaw 1997, 390 s. (w tym 254 mapy);
Słownictwo polszczyzny gwarowej na
Litwie, (wspólnie z I. Masojć i K. Rutkowską), Warszawa 2006, 456 s.; Język
polski na Ukrainie w końcu XX wieku.
Cz. 1. Stan i status polszczyzny. Gwary
polskie w Lwowskiem, na Tarnopolszczyznie i na Podolu (wspólnie z I. Cechosz i E. Dzięgiel), Warszawa 2002,
375 s.; Cz. 2. Polszczyzna w Lwowskiem, Żytomierskiem i na Podolu.
Teksty (wspólnie z I. Cechosz-Felczyk i
E. Dzięgiel), Kraków 2007, 343 s.; Українсько-польський тематичний словник (у співавторстві з О. ДемськоюКульчицькою), Львів 2007, 704 с.;
Gewässernamen im Flußgebiet des San.
(Teil 1: Die fließenden Gewässer, P–Z.
Teil II. Die stehenden Gewässer). Stuttgart 2003–2004, 205 s.; Słownictwo
polszczyzny gwarowej na Brasławszczyźnie. Warszawa 2014, 460 s.; Mały
słownik łemkowskiej wsi Bartne. Warszawa 2014. 261 s.; Атлас українських
надсянських говірок. Opracowany na
podstawie zapisów Stefana Hrabca. T.

1–2. Warszawa 2017; Język polski na
Kresach. Warszawa 2019, 554 s.
Літ.: Urbańczyk S. Rieger Janusz.
Encyklopedia języka polskiego, wyd. 3,
Wrocław etc., 1999. S 321; Wolnicz-
Pawłowska E. Wstęp. Kontakty językowe polszczyzny na pograniczu wschodnim. Prace ofiarowane prof. Januszowi
Riegerowi. Warszawa, 2000, S. 7–10;
Dzięgiel E. Bibliografia prac naukowych
J. Riegera (1965–1999). Kontakty językowe polszczyzny na pograniczu wschodnim. Warszawa 2000, S. 299–312; Бурячок А. Ріґер Януш. Українська мова.
Енциклопедія. Київ, 2000. С. 513–514;
Rieger J. Moje i mojej rodziny spotkania z Wujkiem i Środowiskiem. Zapis drogi: Wspomnienia o nieznanym
duszpasterstwie księdza Karola Wojtyły,
wyd. 2, Kraków, 2005, S.195–205; Бідношия Ю. Сповнений творчих сил
і задумів (до 70-річчя професора
Я. Ріґера). Українська мова. 2005, № 1,
C. 102–104; Oстапчук О. До ювілею
професора Януша Ріґера. Діалектологічні студії 5. Львів, 2005. С. 389–
392; Czarnecka K. Bibliografia prac naukowych J. Riegera (2000–2011). Język
polski dawnych Kresów Wschodnich. 5.
Warszawa, 2012. S. 415–423; Бідношия Ю. Цінна пам’ятка лемківської
говірки та етнокультури. НТЕ. 2018.
№ 6. С. 91–95.
Юрій Бідношия
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тор концепції і співорганізатор
Міжнародної школи гуманітарних наук при Центрі досліджень
античної традиції в Польщі та
Центрально-Східній Європі Варшавського університету (діє з
1996), активно сприяє науковому
обміну і співпраці між польськими та українськими мовознавцями. Організатор системних
досліджень польських регіональних говірок в Україні (з 1989).
Головні наукові зацікавлення:
українська діалектологія (атласи
бойківського, гуцульського та
надсянського говорів, словники
гуцульських та лемківських говірок, праці про фонетику, лексику
й ономастику лемківського і надсянського говорів), слов’янська
ономастика (праці про гідронімію басейнів Варти, Сяну, Віслоку, українську і російську топонімію), польські говірки в Україні,
Білорусі й Литві, міжслов’янські
мовні контакти, мова меншин
в іншомовному оточенні, історія східнослов’янських мов,
лексикографія. Уклав російсько-польський (Варшава, 1979,
2003) та українсько-польський
(Львів, 2007) тематичні словники
(обидва у співавт.), опрацював
і підготував до друку «Słownik
huculski» Я. Яніва (Краків, 2001).
З 1991 член редколегії журналу
«Slavia Orientalis». Відповідальний редактор 3-го тому «Общекарпатского диалектологического атласа» (Варшава, 1991), засновник і редактор серій: «Studia
nad polszczyzną kresową» (т. 1–12,
1982–2010), «Język polski dawnych Kresów Wschodnich» (т. 1–4,
Warszawa, 1996–2010), «Polskie
słownictwo kresowe» (6 позицій,
2004–2007); редактор видань:
«Język mniejszości w otoczeniu
obcym» (Варшава, 2002), «Słownictwo kresowe. Studia i materiały» (Варшава, 2008), «Studia nad
słownictwem gwar ukraińskich w
Polsce. Łemkowszczyzna і gwary
nadsańskie» (Варшава, 2019) та ін.
Здійснив редагування та коментування щоденника свого батька
Анджея Ріґера, якого той вів із
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РІТТЕРСБЕРГ
(RITTERSBERG)
Людвік (Ludvik)
(19.11.1809, м. Прага, Чехія –
06.07.1858, м. Прага. Чехія) –
чеський композитор, письменник, журналіст, перекладач, художник, етнограф. Освіту здобував у Празькому політехнічному
училищі (1826–1830), Карловому
університеті. У 1841 переїхав в
Україну, мешкав у Львові і Бучачі. Працював викладачем музики і співів у Другій львівській
гімназії і Галицькому музичному
товаристві. Писав статті, нариси,
замітки про життя в Галичині,
зокрема на Львівщині для чеських періодичних видань, чи не
найбільше для часопису «Poutnik» («Замальовки з галицьких
ярмарків», «Львівський дитячий притулок», «Мандрівки по
Львівських околицях» та ін.).
Чимало його статей присвячено
матеріальній культурі слов’ян,
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для дітей аристократів та багатих
торгівців. Викладання всіх предметів здійснювали французькою
мовою. Першим директором
став абат Шарль Ніколь. У 1820
у ліцеї з’явилися російські педагоги. Становище змінилося
при директорі І. С. Орлаї, було
вдосконалено програми і методи навчання. 1835 організовано
фізико-математичне і юридичне
відділення. У 1865 РЛ перетворений на Новоросійський імператорський університет. Ліцей
відвідували видатні діячі культури, серед них – К. Батюшков,
В. Жуковський, О. Сенковський,
А. Міцкевич, Я. Полонський,
О. Пушкін та ін. У 1825 викладачем РЛ було призначено А. Міцкевича, проте царський уряд заборонив поетові перебувати на
Півдні Росії. РЛ відіграв значну
роль у розвитку національного
визвольного та культурного руху
болгар. Тут виховувалися Іван
Богоров, Димитр Мутев (Мутєв),
Никола та Спиридон Палаузови,
Найден Геров. Г. Раковський, емігрувавши навесні 1858 в Україну,
до 1860 прожив в Одесі, працюючи в РЛ. У 1989 на базі одеської
середньої школи № 36 відкрито
середній навчальний заклад РЛ
(вул. Єлисаветинська (Щепкіна),
б. 6) для обдарованих дітей.

ради практиків-збирачів фольк
лору (жовтень 1944), на якій
Р. виступила з доповіддю. Попередній методичний посібник
під назвою «Збираймо фольклор
Великої Вітчизняної війни», підготовлений Р. спільно з М. Плісецьким і Г. Сухобрус (1945),
друком не вийшов. Попри характерну для того часу заідеологізованість (тези про відбір «кращих
зразків» із орієнтацією на т. зв.
«радянський фейклор»), вплив
цього методичного посібника під
гаслом «Записуймо фольклор!»
був загалом корисним. Ця коротка «Пам’ятка» сприяла залученню населення до запису народної
творчості та гуртуванню навколо
центру збирання і дослідження
фольклору – ІМФЕ (листи від
записувачів на адресу ІМФЕ на
ім’я Р. містили як самі твори, так
і прохання надати поради щодо
техніки записів). Сформульовані
в ній тут «основні правила збирача» – прагнення до максимальної точності запису, найповнішої
паспортизації та врахування
контексту – покладені в основу
сучасних фольклористичних польових студій. Готувала характеристики матеріалів, що надходили до фондів ІМФЕ. Була
активним збирачем фольклору
(зокрема, Р. належать цінні записи гуцульської інструментальної
музики: «Похоронна гра», «Ой
тая коломийка», «Гуцульський
народний танок “Півторак”»).
Досліджувала жанр історичної
пісні. Автор розділу «Історичні
пісні» в підручнику «Українська
народна поетична творчість»
(Київ, 1958, Т. І). Опубліковані
стенограми виступів Р.: «Полтавський бій в українській народній
творчості (До 230‑річчя полтавського бою)» на Першій республіканській нараді кобзарів та
лірників України (квітень 1939) –
у журналі «Народна творчість»
(нині – «Народна творчість та
етнологія») (1939, № 2); «Життя
історичних пісень в наші дні» на
Нараді з питань вивчення епосу
східних слов’ян (1954) – у збір-
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велику увагу Р. приділяв культурі
житла, народному одягу різних
слов’янських народів, зокрема й
українському. У розвідках Р. чимала увага відводиться українському матеріалу. Він писав про
естетику української народної
пісні, її мелодику, історичний
розвій. У дослідженні «Прабатьківщина слов’янської пісні»
(1846) Р. наголошував на високому художньому рівні української
пісенності, стверджував, що
Україна є прабатьківщиною музичної культури слов’ян. До найкращих творів цієї пісенності він
зараховував і коломийку («Думки про слов’янські пісні», 1843).
Українська тематика наскрізно
представлена в статтях «Думки про слов’янське малярство»
(1848), а також у художніх творах
Р. (новела «Гуцул», поема «Могила» та ін.). Р. також автор музичних п’єс (напр., опери «Ідомор»,
1831). Він підтримував тісні контакти з чехами, які проживали в
Галичині, був близько знайомий
з Я. Головацьким.

Літ.: Михневич И. Исторический
обзор Ришельевского лицея (1817–
1857). Одесса, 1857; Егоров А. Д. Лицеи России. Ришельевский лицей.
Иваново, 1993.
Тетяна Руда

РІШЕЛЬЄВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ
в Одесі – середній навчальний заклад підвищеного типу, заснований 1817 за наказом імператора
Олександра І. Названий на честь
градоначальника і губернатора
Новоросії А. Е. де Рішельє, який
ініціював відкриття РЛ на базі
Одеського благородного інституту. Це – другий (після Царськосельського) ліцей Росії. Містився
до 1807 у двох будинках (Дерибасівська, 16 і Ланжеронівська, 17).
Спочатку був становим закладом

РОДІНА
Марія Савівна
(1901 – ?) – фольклорист, історик.
З 1944 – старший науковий співробітник ІМФЕ, з 1945 – завідувач відділу рукописних фондів
ІМФЕ. Авторка «Пам’ятки збирача фольклору» (1946). Написання «Пам’ятки» було логічним
наслідком ухвали Ради народних
комісарів УРСР від 11 серпня
1944 про збирання «фольклору
Великої Вітчизняної війни» та
проведення Республіканської на-

IM

Праці: Rittersberg L. Dějiny ruské
od nejstaršich dob až do nejnovějšího
miru pařižského. Praha, 1857.
Літ.: Моторний В. Ріттер з Ріттербергу [або Ріттерсберг] Людвік. Чехи
в Галичині: Біографічний довідник /
уклад.: О Дрбал, М. Кріль, А. Моторний, В. Моторний, Є. Топінка.
Львів, 1998. С. 90; Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі. Львів, 1997.
Кн. 1. 427 с.; Paul K. Několik poznamek
k pobytu K. Zapa a L. Rittensberga ve
Lvově. Časopis pro moderni filologii a
literatury. Praha, 1948. № 6. Р. 301–309.
Ірина Огієнко
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Київ, 1958. С. 178–186; Історичні пісні / упоряд. текстів, вст. ст. та
приміт. І. П. Березовського. Київ,
1970. URL : http://www.ukrmusic.org/
muzychni-tvory/pisennyky/istorychnipisni-uporyadnyk-p-berezovskyj.html;
Історія Національної академії наук
України (1941–1945): Ч. 2. Додатки / редкол.: О. С. Онищенко (відп.
ред.) та ін. Київ, 2007. 576 с.; Косицька З. Марія Руденко – подільська
майстриня та збирачка фольклору
(епістолярна спадщина). Українське
мистецтвознавство:
матеріали,
дослідження, рецензії. 2016. Вип. 16.
С. 245–260; Хай М. Нові транскрипції інструментальної музики гуцулів. Студії мистецтвознавчі. 2014.
Чис. 3. С. 128–129; Kononenko Natalie O. Ukrainian Epic and Historical
Song: Folklore in Context. University of
Toronto Press: Toronto ; Buffalo; London. 330 p.
Тетяна Волковічер

ється з двох частин: історична
розвідка про донських козаків і
запорозьке козацтво та до його
пісні. Дослідниця зазначила, що
Русь мала багату історію, зокрема й воєнну. Це зумовило поширення значної кількості історичних пісень про козаків. Основна
їхня ідея полягає у проголошенні
державної незалежності та досягненні особистої волі. Задля
ілюстрації своїх тез авторка звернулася до українських історичних та чумацьких пісень «Смерть
чумака», «Смерть пушкаря».

Праці: Talvj. Die Kosaken und ihre
historischen Lieder. Illustrierte Deutsche Monatshefte. 1866. S. 467–475.
Літ.: Нудьга Г. Мовою Гете і Гайне. Нудьга Г. Українська дума і пісня
в світі. Львів, 1998. Кн. 2. С. 5–95;
Voigt I. E. The Life and Works of Mrs.
Therese Robinson (Talvj). Michigan,
1913.
Лідія Гайдученко
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нику «Історичний епос східних
слов’ян» (1958) та ін. У наш час
науковці (Kononenko : 2019; Герасименко : 2018) характеризують праці Р. як абсолютне відображення радянської системи
мислення. Водночас, якщо відкинути ідеологічні нашарування
(на які слушно вказують сучасні
дослідники), у працях Р. можна
помітити важливі теоретичні
положення: констатація того,
що фольклорний твір не є буквальним історичним джерелом;
демонстрація синонімічної заміни фольклорних персонажів;
простеження динамізму і реактуалізації народних творів у часі;
спростування тез про «смерть» і
«занепад» фольклору. Р. входила
до складу упорядників видань:
«Т. Г. Шевченко в народній творчості» (Київ, 1940) – спільно з
Д. Кушнаренком і П. Гонтаренком; «Українська народна поезія
про Велику Вітчизняну війну»
(Київ, 1953) – спільно з М. Стельмахом, «Українські народні думи
та історичні пісні» (Київ, 1955) –
спільно з П. Павлієм та М. Стельмахом; «Історичні пісні» (Київ,
1961) – спільно з В. Хоменко та
І. Березовським.
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РОБІНСОН (ROBINSON)
фон ЯКОБ (von JACOB)
Тереза Альбертіна Луїза
(Therese Albertine Louise)
(26.01.1797, м. Галле, Німеччина –
13.04.1870, м. Гамбург, Німеччина) – німецька письменниця,
фольклористка, славістка. Р. вільно володіла і писала німецькою
та англійською мовами, знала
російську, сербську, українську
мови. З 1806 жила в Харкові, де
її батько-професор Любвіг Хайнріх фон Якоб (Ludwig Heinrich
von Jacob) викладав славістику в
університеті. Скерована В. Караджичем, уклала під псевдонімом
Talvj відому на той час «Антологію народних пісень сербів»
(1825–1826), де подала, зокрема,
й власні переклади народних пісень. В українській фольклористиці ім’я Я. відоме передусім як
авторки розвідки про козацькі
пісні на матеріалі українського
фольклору. Статтю «Козаки та
їхні історичні пісні» опубліковано німецькою та англійською
мовами в провідних наукових
тогочасних виданнях як розділ її
дослідження, присвяченого історії слов’янських мов і літератур.
Авторка вказала на особливості
козацьких пісень, їхню вагому
суспільну роль. Стаття склада-

Праці: Життя історичних пісень
в наші дні. Історичний епос східних
слов’ян. Київ, 1958. С. 178–186; Історичні пісні. Українська народна поетична творчість. Київ, 1958. Т. І.
С. 512–570; Народні скарби. НТЕ.
1957. № 2. С. 41–50; Пам’ятка збирача фольклору. Київ, 1946. 23 с.; Полтавський бій в українській народній
творчості. Народна творчість. 1939.
№ 2. С. 41–53.
Літ.: Березовський І. П. Українська радянська фольклористика
(етапи розвитку і проб
лематика).
Київ, 1968. 344 с.; Герасименко Ю. А. Рецепція української історії в західноєвропейській прозі
кінця ХХ – початку ХХІ століття :
дис. … канд. філол. наук. Бердянськ,
2018;
Інститут
мистецтвознавства, фольклористики та етнології
ім. М. Т. Рильського НАН України:
офіційний веб-сайт. Відділ архівних
наукових фондів, рукописів та фонозаписів. URL : http://www.etnolog.
org.ua/index.php?option=com_cont
ent&task=view&id=25&Itemid=81;
Історичний епос східних слов’ян.
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Осип (Йосип) Іванович
(29.09.1872, с. Доброводи на
Тернопільщині – 27.02.1945,
м. Львів) – український фольклорист, перекладач. Походив
з родини священика. Навчався
в Львівській греко-католицької
богословській
семінарії
(академії) (1890–1894), потім
(1894–1897) – на філософському
факультеті Львівського університету. У 1897–1929 вчителював
у гімназіях Коломиї, Перемишля, Львова (польська, німецька,
грецька мови, латина, класична
література), викладав у Львівському таємному українському
університеті. Переклав українською твори Платона, Есхіла,
Еврипіда, а також твори українських письменників – польською
та німецькою. Активний член
НТШ: з 1898 – секретар філологічної секції; один з перших членів ЕК НТШ, створеної 1898. Дійсний член Українського наукового товариства у Києві (з 1914),
Етнографічної комісії Академії наук України (з 1926) НТШ
(з 1930). З 1939 – співробітник
Львівської філії Інституту укра-
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пісні стали додатковим матеріалом для міркувань С. Людкевича
про характер взаємодії народної
музики Галичини та «етнографічних мелодій польських». Спеціальна тематична експедиційна
подорож Р. на Західне Поділля
1909 забезпечила записами мелодій збірник В. Гнатюка «Гаївки».
У виданні вміщено 129 мелодій,
транскрибованих Ф. Колессою
із фонозаписів Р. У процесі записування на фоновалик фіксували лише перші строфи пісень,
з яких і було укладено збірки.
У польових чернетках Р. фіксував повні тексти, які пізніше він
переписав начисто. У 1914–1915
на запрошення Російської академії наук здійснив експедиційний
виїзд у Східну Україну (Київська,
Полтавська, Чернігівська губ.)
і записав там на фоновалики
матеріал із 14 сіл. Його перебування тут закінчилося арештом,
ув’язненням і тривалими (аж до
1918) поневіряннями. Уже на посаді керівника фондів Львівської
філії Інституту українського
фольклору очолив експедицію
на Бойківщину. Р., на відміну від
багатьох своїх попередників та
сучасників, записував народні
пісні тільки в польових умовах і
від народних виконавців. Переважна частина спадщини Р. досі
лишається неопублікованою. Це
значна колекція фоноваликів
(зберігаються в Архіві Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології при Львівській державній музичній академії імені М. Лисенка), рукописи
нотних транскрипцій (виконані
різними транскрипторами) та
словесних текстів – польові зошити й переписані чистові матеріали (зберігаються переважно в
АНФРФ ІМФЕ, ф. 40).

Колесса Ф., Роздольський О. Мелодії
гаївок. Гнатюк В. Гаївки. Львів, 1909.
(Матеріали до українсько-руської етнології. Т ХІІ).
Літ.: Довгалюк І. Осип Роздольський: Музично-етнографічний доробок. Львів, 2000; Новиков Н. В.
О собирании и сравнительном изучении восточнославянской сказки.
Русский фольклор. Москва ; Ленинград, 1963. Т. 8. С. 82; Сокіл Г. Осип
Роздольський. Життя і діяльність.
Львів, 2000; Polivka G. Halicki narodni
kazki (№ 26–77). Zeitschrift für österreichische Volkskunde. Wien, 1901. S. 93.
Галина Довженок

РОКОСОВСЬКА
Софія
(1856, с. Юрківщина Звягельського пов. Волинської губ.,
нині частина с. Ярунь НовоградВолинського р-ну Житомирської обл. – ?) – збирачка фольклорно-етнографічних матеріалів. Співпрацювала з Антропологічною комісією Краківської
академії знань, публікуючи свої
матеріали на сторінках видання
«Zbiór wiadomości do antropologii krajowej» та варшавському
журналі «Wisła». Перша праця
«Wesele i pieśni ludu ruskiego ze
wsi Jurkowszczyzny w pow. Zwiahelskim na Wołyniu» (1883), присвячена весільній обрядовості, де
поетапно подано детальний опис
драми з назвою обрядодій та проілюстровано транслітерованими
пісенними текстами (75). З необрядової лірики (293) до збірки
увійшли колискові, чумацькі,
балади і шумки. Наступна збірка «Przyczynek do etnografji ludu
ruskiego na Wołyniu. Z materiałów,
zebranych przez p. Zofię Rokossowską we wsi Jurkowszczyźnie w
powiecie Zwiahelskim, opracowal
prof. dr. J. Kopernicki» (1887), упорядкована Ізидором Коперніцьким містить родинно- та календарно-обрядові звичаї, матеріали
з народної медицини, демонології, вірування, загадки, дитячі
ігри. Серед фольклорних жанрів: колядки (23), щедрівки (8),
великопосні (4), веснянки (20),
купальські (38), обжинкові (12).
Про календарні повір’я подано
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їнського фольклору АН УРСР.
Від часу навчання в семінарії
(академії) Р. виявив стійкий інтерес до фольклору, розпочав
систематичну збирацьку роботу. Від 1894 у часописах «Життя
і слово», «Етнографічний збірник» з’являлися серйозні публікації записів Р., переважно твори народної прози, зібрані в галицьких селах (Берлин, Лешнів,
Клекотів, Боратин та ін.) – понад
150 казок, легенд, анекдотів. Публікація казок (упорядкував та
додав паралелі І. Франко) тоді
ж дістала схвальний відгук Іржі
Полівки. Через багато років високо оцінив працю Р. російський
казкознавець М. Новиков. Надалі Р., завдяки своєму оточенню,
насамперед О. Нижанківському,
долучився до праці в царині пісенного фольклору. На теренах
Західної України саме Р. втілив у
життя нові принципи у збиранні
й публікації музичного фольклору, що наприкінці ХІХ – початку
ХХ ст., завдяки появі фонографа,
запанували в європейській та
російській науці. У 1900 він першим в історії галицької музичної
фольклористики зафіксував на
фоновалики близько 50 народних пісень. На рішення ЕК НТШ
про збирання фольклорного
матеріалу для подальшого його
опублікування у репрезентативному збірнику Р. відгукнувся
планом своєї збирацької роботи.
Запроваджена ним методика географічного планування експедицій дала йому змогу охопити експедиційними маршрутами всю
Галичину, зафіксувати на фонографічні валики музичний фольклор із 128 сіл. Науковим результатом трирічної збирацької
праці Р. став збірник «Галицькоруські народні пісні з мелодіями»
(у двох частинах) із здійсненими
С. Людкевичем транскрипціями
мелодій з фоноваликів, записаних Р. Серед записів польські
пісні (відтворені кирилицею)
становлять лише 1 % – по кілька зразків балад, жартівливих
та ліричних пісень. Проте й ці

Праці: Галицькі народні казки.
Львів, 1895. ЕЗ. Т. І; Галицькі народні казки. Львів, 1899. ЕЗ. Т. VII; Галицько-руські анекдоти. Львів, 1899.
ЕЗ. Т. VІ; Галицькі народні новели.
Львів, 1900. ЕЗ. Т. VІІІ; Роздольський Й., Людкевич С. Галицькоруські народні мелодії : у 2 ч. Львів,
1906. Ч. 1 ; 1908. Ч. 2. ЕЗ. Т. ХХІ–ХХІІ;
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ко І. Огляд праць над етнографією
Галичини в ХІХ в. Вибрані статті
про народну творчість. Київ, 1955.
С. 233–242; Коваль-Фучило І. Софія
Рокосовська – збирач фольклорних
скарбів Звягельщини. Дослідники
українського фольклору: невідоме та
маловідоме. Київ, 2008. С. 315–319;
Дідух В. Д. Повернення Зофії Рокосовської. Звичаї, обряди, традиції
волинян ХІХ ст. Тернопіль, 2012.
112 с.; Рак М. Рутеніка в зібраннях
Антропологічної комісії Польської
академії мистецтв. Українська мова.
2012. № 2. С. 104–111.
Валентина Головатюк

РОСОВЕЦЬКИЙ
Станіслав Казимирович
(20.03.1945, Херцеброк, тепер
Херцеброк-Клархольц,
земля
Північний Рейн, Вестфалія, Німеччина) – філолог, фольклорист, літературознавець, письменник. Закінчив філологічний
факультет (1969) та аспірантуру
(1974) на кафедрі історії російської літератури КНУ імені Тараса Шевченка. Кандидат філологічних наук (1977), доцент
кафедри історії російської літератури (1983), доцент (1992),
професор (2005) кафедри фольклористики Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка,
доктор філологічних наук (2004).
З 1995 – член Міжнародного товариства дослідження народної
оповіді (ISFNR). Досліджує український та російський фольклор,
давню російську та українську
літературу, їхні зв’язки із усною
народною творчістю. Новим
підходом до вивчення спадкоємних зв’язків «Слова о полку
Ігоревім» з усною традицією Київської Русі присвячено статтю
«Современный путивльский и
новгород-северский фольклор
о героях “Слова о полку Игореве”: Новые тексты» (1993) і цикл
статей під загальною назвою
«“Слово о полку Игореве” и дружинная поэзия Киевской Руси»
(2001–2007). У колі наукових
інтересів дослідника – питання
компаративістики, текстології,
поетики фольклору і літератури,
вивчення російсько-українських

фольклорно-літературних та літературно-фольклорних зв’язків
(«Спадкоємні зв’язки національних словесних культур» (1997),
вивчає методологію дослідження
фольклорно-літературних
зв’язків («Фольклорно-літературні зв’язки: Компаративний
аспект» (2001). Р. належить упорядкування, підготовка до друку
записів різних жанрів фольклору, зроблених Г. Ткаченком і його
помічниками у Шевченковому
селі Кирилівка, подано статті
про село і записувача, якого було
репресовано радянською владою
(«Веснянки, колисанки та загадки, записані 1920 року в селі
Кирилівка Григорієм Ткаченком»
(2007). Монографія «Тарас Шевченко і фольклор» (2011) присвячена дослідженню фольклорних впливів на творчість поета, а
також аналізу його фольклорних
записів, їхніх публікацій, фольклоризму його поезії тощо. Р.
належить низка навчально-методичних видань, зокрема підручник «Український фольклор
у теоретичному висвітленні»
(2008), у якому феномен українського національного фольклору проаналізовано у широкому
контексті світових теоретичних
досліджень, розглянуто його
жанровий поділ, генезу, історію
та поетику.

FE

низку цікавих фактів у розвідці
Р. «O świecie roślinnym. Wyobrażenia, wierzenia i podania ludu ruskiego na Wołyniu w Jurkowszczyżnie» (1889), де зібрано відомості
про 231 рослину та інформацію
про використання в медицині,
сільському господарстві, обрядах
і фольклорних зразках. Їй належить також студія про значення
хліба в побутовому і святковому
житті селянина. Із прозового матеріалу Р. зафіксувала 89 казок.
Публікації збирачки привернули увагу І. Франка та В. Гнатюка,
які рецензіями відгукнулися на
її збірки. Значна частина зібраного Р. матеріалу залишилася в
рукописах. У зібраннях Антропологічної комісії Академії знань
серед рукописів зберігаються
«Przysłowia z Jurkowszczyzny»
(414 прислів’їв), збірки пісень
«Pieśni ze wsi Jurkowszczyzny»
(228), «Pieśni znad Horynia okolice miasta Równego» (42), «Pieśni,
wieś Zabożyce nad Słuczą, powiat
Zwiahelski» (37).
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Праці: Wesele i pieśni ludu ruskiego
ze wsi Jurkowszczyzny w pow. Zwiahelskim na Wołyniu. Zbiór wiadomości do
antropologii krajowej. 1883. T. 8. S. 150–
243; Przyczynek do etnografji ludu
ruskiego na Wołyniu. Z materiałów,
zebranych przez p. Zofię Rokossowską
we wsi Jurkowszczyźnie w powiecie
Zwiahelskim, opracowal prof. dr. J. Kopernicki. Zbiór wiadomości do antropologii krajowej. 1887. T. 11. S. 130–228;
O świecie roślinnym. Wyobrażenia,
wierzenia i podania ludu ruskiego na
Wołyniu w Jurkowszczyżnie. Zbiór wiadomości do antropologii krajowej. 1889.
T. 13. S. 163–199; Bajki (skazki, kazki)
ze wsi Jurkowszczyzny (pow. zwiahelskiego, gub. wołyńskiej). Materiały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne. 1897. T. 2. S. 14–118; Chleb. Jego
znaczenie w przesadach, lecznistwie i
codziennym zyciu, zebrane na Wolyniu
we wsi Jurkowszczyznie w pow. Zwiahelskim. Wisła. Warszawa, 1899. T. 13.
S. 153–158.
Літ.: Франко І. Przyczynek do etnografji ludu ruskiego na Wołyniu.
Kwartalnik historyczny. 1888. № 2.
S. 268–273; Гнатюк В. Bajki (skazki,
kazki) ze wsi Jurkowszczyzny (powiatu
Zwiahelskiego, gubernii wołyńskiej).
Zebrała Zofia Rokossowska. ЗНТШ.
1898. Т. ХХV. Кн. 5. С. 41–44; Фран-
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Праці: Современный путивльский
и новгород-северский фольклор о
героях «Слова о полку Игореве»:
Новые тексты. Труды отдела древнерусской литературы. Москва, 1993.
Т. 48. С. 64–67; Спадкоємні зв’язки
національних словесних культур.
Київ, 1997. 232 с.; Фольклорно-літературні зв’язки: Компаративний
аспект. Київ, 2001. 278 с.; Веснянки,
колисанки та загадки, записані 1920
року в селі Кирилівка Григорієм Ткаченком / упоряд. С. К. Росовецький,
Ю. Б. Дядищева-Росовецька. Київ,
2007, 136 с.; Український фольклор
у теоретичному висвітленні : підручник. Київ, 2008. 623 с.; Тарас
Шевченко і фольклор. Київ, 2011.
415 с.; Український фольклор: поняття, сутність, особливість. Диво
слово: Українська мова й література
в навчальних закладах. 2011. № 9.
С. 46–52.
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Літ.: Водолазкин Е. Г. Росовецкий С. К. Энциклопедия «Слова о
полку Игореве». Санкт-Петербург,
1995. Т. 5. С. 237–239; Список друкованих праць С. К. Росовецького (до
65-річчя). Мова та історія. Київ,
2010. Вип. 123. С. 51–67; Пастух Н. А.
Росовецький Станіслав Казимирович. Українська фольклористична
енциклопедія / керівник проекту,
наук. ред., упоряд. В. Сокіл. Львів,
2018. С. 645.
Олена Чебанюк

РУДА
Тетяна Петрівна
(26.07.1945, м. Київ) – фольклористка, літературознавець,
культуролог. Закінчила (1967)
філологічний факультет КДУ
ім. Т. Шевченка, де спеціалізувалася з болгарської та російської
мов і літератур. Цього ж року
вступила до аспірантури відділу слов’янської фольклористики
ІМФЕ НАНУ. Кандидат філологічних наук (1971), тема дисер
тації «Іван Франко – дослідник
слов’янського фольклору» (науковий керівник – завідувач
відділу фольклористики, доктор філологічних наук О. Дей),
а в 1974 вийшла книжка Р. під
такою самою назвою. Протягом
1970–1974 Р. працювала у відділі слов’янської фольклористики ІМФE НАНУ, надрукувала
низку статей у НТЕ, щорічнику
«Слов’янське
літературознавство і фольклористика», брала
участь у фольклорних експедиціях відділу. Пізніше перейшла
до новоствореного відділу теорії
мистецтва, очолюваного відомим філософом і культурологом
М. Гончаренком, обійняла посаду старшого наукового співробітника. Наукові інтереси Р. в той
час були пов’язані переважно зі
взаємодією національних культур (тобто компаративістикою).
Написала кілька розділів до колективних монографій («Художественная культура и гармоти»,
ническое развитие личнос
1982; «Взаимодействие науки и
искусства и творчество художника», 1988 та ін.). У 1983 видала книжку під назвою «Взаи
мообогащение художественных
культур народов СССР». Продовжуючи розробляти проблеми
міжнаціональних
культурних
ків, підготувала моногразв’яз
фію «Взаємодія національних
культур: теорія і реальність» (задепоновану 1994 в Державній науково-технічній бібліотеці). Докторську дисертацію під назвою
«Взаємодія національних худож-
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РУБЦОВ
Феодосій
Антонович
(30.12.1904, с. Ольша Оршанського пов. Могильовської губ.,
нині Руднянського р-ну Смоленської обл. – 06.11.1986, м. Ленінград, СРСР, тепер СанктПетербург) – фольклорист-музикознавець, славіст, збирач,
композитор. Кандидат мистецтвознавства (1963), доцент
(1964). До 1941 – керівник хорів і
викладач музичних шкіл та гуртків в Ленінграді; 1940–1942 – головний редактор ленінградського видавництва «Оркестротека»;
1943–1950 – музичний редактор видавництва «Мистецтво»
(Ленінградське
відділення);
1945–1950 – завідувач фонограмархівом Академії наук СРСР в
Інституті російської літератури
(Пушкінському Домі); 1950 – головний редактор Ленінградського відділення Державного музичного видавництва (Музгиз).
З 1948 викладав у Ленінградській
консерваторії. У 1963 захистив
кандидатську дисертацію «Интонационные связи в песенном
творчестве славянских народов».
З 1964 – доцент Ленінградської
консерваторії. У 1957–1967 –
старший науковий співробітник
Ленінградського НДІ театру, музики і кінематографії. 1936 Р. здійснив свою першу фольклорну
експедицію у Вологодську обл.
в Росії. Наступні експедиції по
Смоленській,
Ленінградській,
Псковській обл. Росії, багаторазово – у Білорусі (Бобруйський,
Порічський і Глуський р-ни), де

Р. збирав і досліджував російські та білоруські народні пісні.
Записи, зроблені Р., були опубліковані в збірниках «Народные песни Вологодской области»
(Ленінград, 1938), «Белорусские
народные песни» (Ленінград –
Мінськ, 1941), «Народные песни, записанные в Ленинградской
области» (Москва – Леніград,
1950). У 1958 вийшов збірник
«Народные песни Ленинградской области», у 1971 – збірник
«Ольшанские песни» (Москва –
Ленінград, 1971). У 1991 Інститут
російської літератури АН СРСР
(Пушкінський Дім) видав збірник «Русские народные песни
Смоленской области в записях
1930 – 1940-х годов». Р. досліджував ладову будову російської народної пісні, інтонаційні зв’язки
в обрядових піснях болгар, македонців, сербів, чехів, словаків та
поляків.
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Праці: Белорусские народные пес
ни. Ленинград ; Минск, 1941; Народные песни, записанные в Ленин
градской области. Москва ; Ленинград, 1950; У источника мелодии.
Русские народные песни. Материалы
к изучению фольклора народов СССР.
Ленинград ; Москва, 1950; Соотношение поэтического и музыкального
содержания в народных песнях. Вопросы теории и эстетики музыки.
Ленинград, 1967. Вып. 5; Русские народные хоры и псевдонародные песни. Советская музыка. 1970. № 6; Народные песни Вологодской области.
Ленинград, 1938; Песни белорусского народа. Минск, 1940. Т. 1; Песни
народов СССР. Белорусы. Москва,
1941; Песни Ленинградской области.
Москва, 1958; Интонационные связи
в песенном творчестве славянских
народов. Ленинград, 1962; Основы
ладового строения русской народной песни. Ленинград, 1964; Песни
Смоленской области. Ленинград,
1970; Ольшанские песни. Ленинград, 1971; Статьи по музыкальному фольклору. Ленинград ; Москва,
1973.
Літ.: Музыкальная энциклопедия.
Москва, 1978. Т. V; Яковлев С. М.
Смоляне в искусстве. Москва, 1968;
Котикова Н. Ф. Ф. А. Рубцов. Статьи по музыкальному фольклору. Ленинград ; Москва, 1973.
Леся Халюк
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культурологію, теорію та історію
культури. Неодноразово її запрошували головою ДЕК до різних вишів України. Р. підготувала розділи для шкільних підручників з літератури («Література
для 9 класу», 2001 та ін.), взяла
участь у підготовці хрестоматії
«Слов’янська поезія ХІХ – початку ХХ ст.». Р. є членом Спеціалізованої вченої ради ІМФЕ НАНУ
по захисту кандидатських та докторських дисертацій з фольклористики та етнології, нещодавно
увійшла до складу нової Спеціалізованої ради з культурології
та мистецтвознавства, де завжди
займає активну позицію, часто
виступає як експерт і рецензент.

Праці: Іван Франко – дослідник
слов’ян
ського фольклору. Київ,
1974. 155 с.; Взаимодействие художественных культур народов СССР.
Киев, 1983. 215 с.; М. Рильський –
грані великого таланту: поет, перекладач, учений. Київ, 2017. 143 с.;
«Български фольклор» – лабораторія народознавчих досліджень. Наукові студії ІМФЕ. Вип. 1-й. Сучасна
фольклористика зарубіжних країн.
Київ, 2012. С. 130–159.
Літ.: Вахніна Л. К. Вітаємо славіста
Тетяну Руду. Слов’янський світ. 2015.
Вип. 14. С. 250–254; Сокіл В. Ювілейні сильветки фольклористів. НЗ.
2015. № 3. С. 527–528; Сокіл В. Руда
Тетяна Петрівна. Українська фольклористична енциклопедія. Львів.
2018, С. 646–647.
Лариса Вахніна

ської редакції Чехословацького
радіо в Пряшеві. У 1954–1960
науковий співробітник Чехословацько-Радянського інституту та
Інституту літератури Словацької
АН у Братиславі. З 1960 до 1984
працювала на кафедрі української мови та літератури в Університеті імені П. Й. Шафарика
в Пряшеві як завідувачка науково-дослідного кабінету, з 1966
очолювала Науково-дослідний
кабінет україністики філософського факультету, з 1982 – провідний науковий співробітник.
У 1960 у Словацькій АН захистила кандидатську дисертацію.
У 1969 Р. присвоєно звання доцента Карлового університету в
Празі, 2001 – Почесного професора УжНУ. Починаючи з 2001,
в УжНУ щороку відбуваються
наукові семінари на пошану Р.
під назвою «Рудловчаківські карпатознавчі читання», 2015 на базі
університету відкрито музей-колекцію дослідниці. Більшість досліджень Р. присвячено культурному та літературному розвитку
українців-русинів кінця ХІХ–
ХХ ст. Вона підготувала кілька
антологій з літератури: «Поети
Закарпаття» (1965), «Зелений віночок – червоні квіточки» (1965),
а також двотомну «Хрестоматію закарпатської української
літератури» (1976, 1985). Р. вивчала українсько-словацько-російсько-угорські літературні та
культурні взаємини. Написала
ґрунтовні біографії Олександра
Духновича (1968), Олександра
Павловича (1982), Юлія Ставровського-Попрадова (1984),
Йосифа Ґаґанця (1996); історичні
огляди культурних установ Пряшева, русинського (українського) радіомовлення (1984, 1988),
історію преси українців-русинів,
Українського народного театру
у Пряшеві (1971), писала про
проблеми міжкультурних відносин у регіоні в період до Першої світової війни. Деякі із цих
досліджень увійшли в книгу її
вибраних праць «Біля джерел
сучасності» (1981). Р. підготувала
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ніх культур: літературознавчі аспекти» захистила в 1996 за спеціальністю «Теорія літератури».
Згодом відділ теорії мистецтва
був реорганізований, а його співробітники переведені до відділу культурології та етномистецтвознавства (завідувач Юдкін).
Р. почала працювати над питаннями масової культури, опублікувала низку статей: «Сучасний
детектив: пострадянський варіант», «Мистецтво соцреалістичне і масове», «Заложники жанра:
авторы детективных романов»
та ін. Р. – авторка статей про
вчених – своїх учителів і колег
(О. Дея, М. Гончаренка, Г. Вервеса, С. Грицу). З 2008 Р. працювала провідним науковим співробітником відділу мистецтва і
народної творчості зарубіжних
країн – нині відділ української та
зарубіжної фольклористики (завідувач Л. Вахніна), де вона продовжила дослідження масового
мистецтва, а також вивчення сучасного болгарського фольклору,
підготувала розділи до колективних монографій («Сучасна фольклористика зарубіжних країн»,
2012 та ін.). Протягом 2012–2016
Р. керувала відділом кінознавства. Із 2016 – провідний науковий співробітник відділу сценічних та екранних медіа. Досліджувала постать М. Рильського, його
перекладацьку та фольклористичну діяльність (статті «Фольклор в науковій і художній творчості М. Рильського», «Болгарія
в біографії і творчості М. Рильського», «Максим Рильський як
теоретик перекладу», «Славістичні інтереси М. Т. Рильського»
та ін.). 2017 опублікувала збірник
наукових праць, присвячених
поету. Р. – постійний учасник Голосіївських читань у Київському
меморіальному музеї М. Т. Рильського. Тривалий час Р. викладала різні дисципліни у вишах
Києва: слов’янський фольклор
(на філологічному факультеті
КНУ ім. Т. Г. Шевченка), історію
літератури (у Художньому інституті, нині Академія мистецтв),
224

РУДЛОВЧАК (МИКИТА)
Олена
(01.02.1919, м. Мукачеве, нині
Закарпатської обл. – 16.11.2007,
м. Пряшів, Словаччина) – історик культури, літературознавець, фольклористка, журналістка, публіцист, педагог і громадська діячка. Закінчила гімназію
в Мукачевому (1937). Вивчала
право у Карловому університеті
в Празі (1937–1939) та історію і
російську мову в Слов’янському
університеті в Братиславі (1940–
1943), де згодом викладала російську мову (1943–1948). Працювала вчителькою, редактором,
режисером радіо, сценаристом і
директором (1950–1954) україн-
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минулого століття в фондах Якова Головацького», 1983). Р. вперше оприлюднила етнографічну
працю О. Духновича «О народах
крайнянських» із коментарями
та оглядом праці («Олександр
Духнович і Старинська долина»,
1979). Р. – одна із засновників
КСУТ (Культурна спілка українських трудящих), Наукового
товариства, Гуртка українських
письменників, журналу «Дукля».

Праці: Поети Закарпаття. Антологія закарпатської української поезії,
XVI ст. –1945 р. / підг. текстів, упоряд., прим. і вст. ст. В. Микитася та
О. Рудловчак. Пряшів, 1965. 662 с.;
Зелений віночок – червоні квіточки:
Антологія творчості народних поетів. Пряшів, 1965. 451 с; Олександр
Духнович. Життя і діяльність. Духнович О. Твори : в 4 т. Пряшів, 1968.
Т. І. С. 15–168; До історії вивчення
закарпатоукраїнського фольклору
і етнографії в ХІХ та на початку ХХ
ст. НЗ МУКС. 1976. Т. 7. С. 337–386;
Хрестоматія закарпатської української літератури ХІХ ст. Пряшів,
1976. Ч. 1 ; 1985. Ч. 2 ; 1990. Ч. 3; Біля
джерел сучасності: Розвідки, статті,
нариси. Пряшів, 1981. 420 с.; До історії вивчення закарпатоукраїнського фольклору та етнографії в ХІХ та
на поч. ХХ ст. НЗ МУКС. 1976. Т. 7.
С. 337–384; Збірник західноукраїнських народних пісень Якова Головацького і першоджерела вміщених
у ньому закарпатоукраїнських пісенних текстів. НЗ МУКС. 1979. Кн. 1.
С. 83–133; Історія культури – першоджерела. НЗ МУКС. 1983. Т. 11.
С. 183–495.
Літ.: Любиця Б. Ювілей невтомної
дослідниці. Репертуарний збірник.
Пряшів, 1989. № 2. С. 56–64; Олена
Рудловчак: бібліографія праць та
літопис життя / укл. Закривилорога О., Ільченко Л., Падяк В. Ужгород, 2001. 160 с.; Олена Рудловчак:
зб. матеріалів Третіх наук. читань
(3 лют. 2004 р.) / упоряд. і голов. ред.
В. В. Барчан. Ужгород, 2005. 108 с.;
Качмар Б. М. Рудловчак Олена. Українська фольклористична енциклопедія. Львів, 2018. С. 648–649.
Леся Мушкетик

ся у Львівському університеті.
У 1937 здобув ступінь доктора
філософії. Працював у Берліні в
Українському науковому інституті (1938–1940), доцент, згодом
професор Українського вільного
університету та викладач Карлового університету в Празі (1940–
1945), викладач Гейдельберзького університету та Українського
вільного університету в Мюнхені
(1945–1949). Дійсний член НТШ
(з 1947). У 1949 емігрував до Канади. Член-засновник Української вільної академії наук у Канаді та її президент (1955–1969).
Від 1970-х – багаторічний голова
відділу славістики у Манітобському університеті. Заснував у
ньому відділ україністики. Перебуваючи з науковою метою в
Австралії, ініціював створення
кафедри українознавчих студій при університеті Макворі та
українознавчих курсів в ін. університетах Австралії. До кафедри українознавчих студій при
університеті Макворі перевіз
близько 10 000 томів власної бібліотеки. Брав активну участь у
роботі Федеральної королівської
комісії з двомовності і двокультурності у Канаді (1963–1971),
сприяючи розвиткові державної
політики багатокультурності в
Канаді. За заслуги в цій царині
отримав найвищу державну відзнаку Канади – Орден Канади
(ступінь «Офіцер», 1993). Очолював різні українські наукові,
культурні та громадські організації. Автор численних праць з
мовознавства – зі словотвору, акцентології, топоніміки, проблем
канадського діалекту української
мови, культури української мови,
методики викладання української мови як іноземної; укладач
етимологічного словника української мови (незавершений). Видавав та редагував серії наукових
збірників «Slavistika» (з 1948),
«Onomastika» (з 1950), «Ucrainica
Occidentalia» (1956–1966) та ін.
Визначним внеском у розвиток
української канадської фольклористики стали його чотиритомні
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роботи про розвиток журналістики та театральної думки в закарпатських українців, про розвиток україністики в ЧССР та ін.
Р. належить важлива праця про
становлення і розвиток етнографічної думки в українців-русинів
«До історії вивчення закарпатоукраїнського фольклору та етнографії в ХІХ та на поч. ХХ ст.»
(1976), розвідка вийшла окремою
книжкою угорською мовою в
Угорській Народній Республіці.
Праця підготовлена на маловідомих матеріалах з архівів, місцевої
різномовної періодики. Р. була
першовідкривачем цікавих постатей дослідників, їх діяльності
та ін., таким чином привернувши
увагу до порушуваної проблематики і закликавши до її подальших розробок. Великою заслугою
Р. є віднайдення та скрупульозне
дослідження збірок закарпатських фольклористів, а саме першоджерел, які ввійшли до збірки
Я. Головацького «Народные песни Галицкой и Угорской Руси»
(1878), що дало змогу запровадити до наукового обігу невідомі
досі матеріали (1983). Своєю працею Я. Головацький заклав основи наукового вивчення фольклору українців даного регіону. До
самої збірки свого часу увійшов
не лише матеріал, зібраний Я. Головацьким, а й п’ятнадцять збірок дванадцяти закарпатських
фольклористів – А. Кралицького, О. Павловича, М. Бескида,
О. Митрака, Й.-В. Талапковича,
К. Шафранковича та ін. Важливо, що Й.-В. Талапкович додав
нотні записи, примітки (загалом
45 пісень). Р. розшукала ці збірки
у Львівських архівах, опублікувала і докладно описала їх. Вона
зауважила, що Головацький використав не всі надіслані пісні, а деякі опублікував неточно
(«Збірник західноукраїнських
народних пісень Якова Головацького і першоджерела вміщених у
ньому закарпатоукраїнських пісенних текстів», 1980; «Закарпатські українські фольклористи і їх
фольклорні записи 50–60-х років

РУДНИЦЬКИЙ
Ярослав-Богдан
(28.11.1910,
м.
Перемишль,
Польща – 19.10.1995, м. Монреаль, Канада) – мовознавець,
фольклорист, літературознавець, громадський діяч. Навчав-
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«Матеріяли до українсько-канадської фольклористики й діалектології», у яких представлено
записи, зроблені від мешканців
прерійних провінцій на початку
1950-х, добірки інших фольклористів. Теоретичному осмисленню українських фольклорних
явищ на теренах Канади присвячена його стаття «До питання
систематики українсько-канадського фольклору», яка дала поштовх подальшим дослідженням
у цій царині. Виховав чимало
фольклористів-науковців.

РУЛІКОВСЬКИЙ
(RULIKOWSKI)
Едвард Леопольд
(Edward Leopold)
(Псевд. Едвард з Порадова,
Онуфрій з Порадова, 17.11.1825,
с. Мотовилівка, Васильківського пов., нині с. Велика Мотовилівка Фастівського р-ну Київської обл. – 21.04.1900, с. Солтанівка, нині Васильківського р-ну,
Київської обл.) – польський історик, археолог, етнограф. Здобув
домашню початкову освіту, навчався у Парижі, Сорбонні. Член
Антропологічної комісії Краківської академії знань (1879), Археографічної комісії у Києві. Дослідник Правобережної України.
Працюючи за спеціально розробленими програмами, фіксував
найдрібніші деталі кожного обрядового явища. У праці «Opis
powiatu Wasylkowskiego» (1853)
значну увагу приділено питанням духовної культури, вона містить зразки українського фольклору, зокрема 35 весільних пісень, 15 чумацьких. Р. належить

також нарис «Zapisky etnograficzne z Ukrainy» (ZWAK, 1879).
Матеріали, зібрані переважно
на Київщині, окрім відомостей з
народної демонології, вірувань,
містять також думи, пісні, казки,
загадки, легенди, історичні перекази (про Хмельницького, події гайдамаччини, запорожців).
Працю схвально оцінив І. Франка. З 1880 Р. співпрацював з редакцією «Słownika geograficznego Królewstwa Polskiego i innych
krajów slowiańskich» (1880–1904),
куди готував описи міст та містечок Київщини. Після смерті
Р. вийшла праця «Opis powiatu
Kijowskiego» (1913). Залишив велику рукописну фольклорно-етнографічну спадщину.
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Праці: Матеріяли до українсько-канадської фольклористики й
діалектології. Вінніпег, 1956, 1958,
1960, 1963; До питання систематики
українсько-канадського фольклору.
ЗНТШ. Париж ; Нью-Йорк ; Мюнхен ; Торонто ; Сідней, 1961. Т. СІХІХ.
Літ.: Дзира Я. Ярослав Рудницький (Некролог). НТЕ. 1996. № 2–3.
С. 93–94; Носко-Оборонів Т. Ярослав
Богдан Рудницький. Оттава, 1992;
Медвідський Б. Збирання і вивчення українського фольклору в Канаді.
НТЕ. 1991. № 2. С. 41–542; [Без автора]. Доктор Ярослав Богдан Рудницький (1910–1995). Вісник української етнографії, виданий заходом
катедри української культури та
етнографії ім. Гуцуляків, відділенням
славістичних та східноєвропейських
студій Албертського університет.

1997. Т. 3; Rudnyckyi J. B. Reper’torium
Bibliographicum, 1933–1983. Ottawa,
1984.
Галина Довженок
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Праці: Opis powiatu Wasylkowskiego pod względem historycznym, obyczajowym i statystycznym. Warszawa,
1853. 243 s.; Zapisky etnograficzne z
Ukrainy. ZWAK. 1879. T. 3. S. 62–166.
Opis powiatu Kijowskiego. Kijów–Warszawa, 1913. 120 s.
Літ.: Болтарович З. Є. Україна в
дослідженнях польських етнографів
ХІХ ст. Київ, 1976. С. 61–65; Колесса Ф. Історія української етнографії.
Київ, 2005. С. 71–72; Вирський Д. С.
Руліковський Едвард. ЕІУ. Київ,
2012. Т. 9. С. 360.
Валентина Головатюк
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Праці: Русская народная сказка: история собирания и изучения. Киев, 1914.
Літ.: Професор С. В. Савченко.
(Некролог). Українська література,
1942. № 5–6. С. 25; Розанова А. А.
С. В. Савченко – ученый и педагог.
Вісник Київського університету.
1959. № 2. Вип. 1; Слов’янська фольк
лористика / В. А. Юзвенко (відп.
ред.). Київ, 1988. С. 87.
Леся Халюк

СБОРНИК ЗА НАРОДНИ
УМОТВОРЕНИЯ, НАУКА
И КНИЖНИНА (СбНУ)
Болгарське фольклорно-етнографічне видання, одне з найавторитетніших у слов’янському світі.
Виходило друком з 1889 до кінця ХІХ ст. – Міністерством народної просвіти Болгарії, з 1903
(кн. 19) об’єднується з виданням
«Сборник на Българското книжовно дружество в София», стає
органом Болгарської літературної співдружності («Българско
книжовно дружество»). З № 27
(1913) – видання Болгарської
Академії наук (БАН) і має назву
«Сборник за народни умотворения и народопис» (СбНАН), до
2002 вийшло 62 т. СбНУ видавали
без точно визначеної періодичності. Заснував його Ів. Шишманов – центральна фігура в розвитку болгарської фольклористики
протягом зазначеного періоду.
В І книзі вміщена його програмна стаття «Значението и задачите
на нашата етнография» («Значення і завдання нашої етнографії»),
у якій дослідження народної
творчості ґрунтується на широкій основі – зв’язках фольклору з
народними обрядами, звичаями,
правом, ботанікою, медициною,
зоологією, метеорологією, астрономією, образотворчим мистец
твом (спочатку Ів. Шишманов
не вважав необхідним існування
окремої науки, що вивчала б народну поетичну творчість). Це
перший в Болгарії детальний науковий огляд вже зробленого в
галузі фольклористики, а також
програма наукових досліджень.
Кожен том СбНУ був розділений
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САВЧЕНКО
Степан Володимирович
(28.12.1889, с. Синявці Чернігівська обл. – 16.01.1942, м. Ташкент,
СРСР) – український літературознавець, педагог, фольклорист.
Народився в сім’ї селянина. Закінчив Київський університет
(1913). З 1917 викладав історію
зарубіжної літератури і романську філологію в Київському
університеті, з 1925 – професор.
З 1933–1944 очолював кафедру
зарубіжної літератури. Наукові
зацікавлення: історія французької літератури ХІХ ст., романське
мовознавство, російський фольклор. У студентські роки написав
працю «Русская народная сказка: история собирания и изучения» (1914), яка стала узагальнюючим дослідженням у галузі
східнослов’янського казкознавства. Її розділ присвячено історії збирання білоруських казок.
Відзначаючи велику кількість записів казок, зроблених в усіх білоруських губерніях, крім Вітебської, він робить висновок про
активне життя казкового епосу в
Білорусі, а причини цього явища
вбачає в особливих географічних
умовах. Учений поділяв погляди
деяких попередників про те, що
відрізані від іншого світу лісами та непрохідними болотами
глухі місця ідеальні для збереження й активного побутування
традиційного фольклору, особ
ливо казок. С. подає цікаві порівняльні характеристики білоруських казок, зроблені на основі аналізу всіх опублікованих
східнослов’янських зразків.

на 3 частини: 1) дослідження;
2) літературні твори і критичні
статті; 3) фольклорно-етнографічні матеріали – пісні, казки,
замовляння, загадки, записи
обрядів тощо. Видання містить
цінні наукові праці з археології,
етнографії, історії літератури.
До кожного тому долучали по
кілька хромолітографій народних типів і костюмів, рисунків
з археології. До 1902 головним
редактором був Ів. Шишманов,
редакторами – Ананас Ілієв (до
1893), Димитр Матов (до 1896).
З 1902 видання редагує спеціальний комітет. У літературно-критичному розділі друкували поетичні та прозові твори болгарських письменників (наприклад,
тут вперше опубліковано роман
І. Вазова «Под игото» («Під ярмом»). Після книг 16–17 (1900)
науковий розділ складається вже
з 2‑х підрозділів: історико-філологічного і фольклорного, тобто
фольклористика виокремлюється як самостійна галузь. Одним
з ініціаторів створення СбНУ
був М. Драгоманов, який у 1880–
1895 працював у Болгарії на посаді професора Софійського університету. У виданні друкували
його розвідки про болгарський
фольклор: «Славянските сказания за пожертвуване собствено
дете» («Слов’янські перекази
про пожертвування власної дитини») – 1892, кн. 7, кн. 8; 1894,
кн. 10, кн. 11 (всього понад 450 с.
тексту); «Славянските преправки на Едиповата история»
(«Слов’янські переробки Едіпової історії») – 1891, кн. 5, кн. 6;
«Славянските сказания за рождението на Константина Велики» («Слов’янські перекази про
народження Константина Великого»), 1890, кн. 2, кн. 3; «Славянските варианта на една евангелска легенда» («Слов’янські
варіанти одної євангельської
легенди»), 1890, кн. 4. У 1896 в
СбНУ було надруковано працю
І. Франка «Притчата за единорога и нейния български вариант»
(«Притча про однорога та її бол227
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родного українського мистецтва.
Як фольклорист досліджував виникнення українських колядок і
щедрівок, поховальні голосіння,
народні звичаї, пісні, примовки.
До мовознавчих досліджень досить часто долучав назви обрядів, ігор, забобонів тощо. У видання «Матеріали з історії відроЛіт.: Динеков Петър. Български
дження Карпатської Русі» подав
фолклор. София, 1959. С. 112–121.
невидані праці медика Ю. ВенеТетяна Руда
ліна «Карпато-Роські прислів’я»
і «Про український правопис»
СВЄНЦІЦЬКИЙ
(російською мовою), а також доІларіон Семенович
слідження І. Білецького «Пісні
(07.04.1876, м. Буськ, нині Львів- колядні» (російською мовою) і
ська обл. – 18.09.1956, м. Львів) – 43 колядки (Львів, 1906). Дослівидатний український філолог, джував говірку с. Бітля («Бойківфольклорист, етнограф, мовозна- ський говір села Бітля» (ЗНТШ,
вець, музеєзнавець і мистецтво 1913, № CXIV, с. 117–153) на
знавець, громадсько-культурний матеріалі народних привітань і
діяч. Доктор філологічних наук примовок, звичаїв, колядок, моз 1902, професор з 1941. Закін- литов, пісень. Автор праць «Бучив 1899 фізико-математичний чацьке євангеліє XIII ст.» (1911),
факультет Львівського універ- «Основи науки про мову украситету, продовжив навчання як їнську» (1918), «Нариси з історії
вільний слухач історико-філо- української мови» (1920), «Мова
логічного факультету ПетерГалицько-Волинського літопису»
бурзького університету і сту(1949), «Опис рукописів народдент Археологічного інституту.
ного дому з колекції А. ПетруЛінгвістичну освіту поглибив у
шевича» (1906–1911, т. 1–3), «ПоВідні під керівництвом В. Ягича,
чатки книгопечатання на землях
де захистив докторську дисерУкраїни» (1924), «Розвиток укратацію. Від 1913 – доцент Львівїнського мистецтва в Західній
ського університету, 1944–1950 –
Україні» (1944).
завідувач кафедри слов’янської
Праці: Опыт сравнительного
філології. Одночасно (до 1956) словаря русских говоров (Галицкокерівник Львівського відді- бойковскій говор). ЖС. 1900. Вып. І–
лення Інституту мовознавства ІІ. С. 213–229; Архангелові вещанія
АН УРСР, а також очолював (до Марії і благовіщенська містерія (про1952) створений ним у Львові ба історії літературної теми). ЗНТШ.
1907. Т. LXXVI. C. 5–38; T. LXXVII.
1905 Національний музей (від C. 35–76 (окреме видання: Львів,
1939 – Державний музей укра- 1907); Похоронне голосінє і церїнського мистецтва). Наукові ковно-релігійна поезія (Студія над
інтереси багатогранні: мово розвитком мотивів народньої слознавство, зокрема, історія укра- весности). ЗНТШ. 1910. Т. XСІІI.
їнської мови, історія української C. 32–53; T. XСІV. C. 35–39 (окреме
видання: Львів, 1910); Похоронні
літературної мови, порівняльно- голосіння.
ЕЗ. 1912. Т. ХХХІ–ХХХІІ.
історичне мовознавство, діалек- Львів, 1912; Нариси з історії українтологія, палеографія, літерату- ської мови. Львів, 1920. 100 с.; Оснорознавство, рукописні пам’ятки і ви науки про мову українську. Київ,
стародруки (орнаменти рукопис- 1917. 72 с.; Музеї і музейництво. Наних книг), українське мистецтво риси і замітки. Львів, 1920. 79 с.; Смограмота 1229 у світлі дослідів
найдавнішого періоду, музейна ленська
чергування напівголосних і голосних
справа тощо. Автор численних у слов’янських мовах XIX–ХХ ст. Пипраць з давньоруської літератури тання слов’янського мовознавства.
та літератури слов’янського на- Львів, 1955. Кн. 3. С. 114–122.

Літ.: Андрієвський О. Бібліографія
літератури з українського фольклору. Київ, 1930. Т. 1; Гумецька Л. Л.
Іларіон Семенович Свєнціцький.
Мовознавство. 1976. № 2. С. 78–82;
Кізлик О. Д., Луцик Р. Я. І. С. Свєнціцький. Короткий бібліографічний
покажчик. Київ, 1956. 16 с.; Іларіон
Свєнціцький : Бібліогр. покажч. /
уклад. Л. Паньків. Львів, 2008. 678 с.
Ірина Коваль-Фучило

SEEFA
(The Slavic and East European
Folklore Associacion –
Асоціація слов’янського
та східноєвропейського
фольклору)
Наукова організація, заснована
1995 американським славістом
Джеймсом Бейлі. Сприяє встановленню контактів між ученими Північної Америки й Західної Європи та їхніми колегами
на пострадянському просторі.
Покликана служити обміну інформацією між дослідниками,
що цікавляться фольклором
ських народів, а також
слов’ян
інших народів Східної Європи.
Сприяє спільним дослідженням,
конференціям, експедиціям, публікаціям дослідників із Східної
Європи. Видає журнал «Folklori
ca» (з 1996, початково – «SEEFA
Journal»,), а також щонайменше
раз на рік «Newsletter» – з інформацією про нові публікації, електронні матеріали, бібліографію,
конференції, перспективні проекти. Співпрацює з ін. організаціями в Північній Америці, що
пов’язані з вивченням та пропагандою слов’янських мов, культур, зокрема, фольклору (Американським комітетом славістів,
Американським фольклорним
товариством, Американською антропологічною асоціацією та ін.).
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гарський варіант», Кн. 13, с. 570–
620). Співпрацювали у виданні
відомі болгарські фольклористи
та літературознавці: І. Шишманов, М. Арнаудов, Д. Маринов,
Д. Матов, А. Ілієв, М. Цепенков,
К. Шапкарьов та ін, а також іноземні вчені – Ї. Полівка, М. Сперанський, М. Державін та ін.
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Літ.: Кононенко Н. Журнал «Folklorica» 2008 года. Живая старина.
2010. № 1. С. 66– 67; URL : www.seefa.
org/Links.html.
Галина Довженок

СЕНЬКО
Іван Михайлович
(26.05.1937, с. Келечин, нині
Міжгірського р‑ну Закарпат-
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СЕНЬКО

карпатські народні казки Андрія
Калина, Михайла Галиці, Василя
Короловича в записах Петра Лінтура» (2008) та «Народні балади
Закарпаття у записах Петра Лінтура» (2013). Дослідник поглиблено студіював історичні пісні
слов’ян: «Про жанрову атрибуцію пісень історичної тематики»
(1983); «Термін «історична пісня» у слов’янській фольклористиці» (1984); «Ще раз про жанр
пісні «Дунаю, Дунаю, чему смутен течеш?» (1996), ін. жанри
закарпатського фольклору, досліджував питання історизму, історичних постатей у фольклорі,
є в нього компаративні розвідки: «Історичні події Угорщини в
усній традиції українців» (1992);
«Фольклорний образ опришка
українського і румунського народів Г. Пинті» (1999); «Закарпатські пісні та перекази про Яношіка у контексті словацько-українських взаємин» (2007), праці
про панщинні пісні («Пісня про
скасування панщини», 1992). На
основі нагромадженого досвіду фольклорист зробив і власні
висновки про основні закономірності у процесі збереження і
відтворення у народній пам’яті
історичних подій (передмова до
збірки «Як то давно було», 2003,
с. 5). С. добре знає не лише український фольклор, а й творчість
ін. народів, вивчає актуальні проблеми вияву ментальності, ідентичності у фольклорі, гетеро- та
стереотипи українців Закарпаття, особливості закарпатського
фольклору в загальноукраїнському контексті (книга «Ментальність
українців-русинів»
1996 та ін.). С. автор коментарів
до 3–6 томів «Історії карпатських
русинів» (2002–2011). Результатом його науково-педагогічної
діяльності стали методичні посібники «Устное творчество народов мира» (2001), «Фольклор
народов мира» (2007), «Російський фольклор» (2011, разом з
М. Демчик). Історичну тематику
С. розробляє і в сув’язі з літературою, це книги «Історія у дзер-

калі літератури» (2000), «Гоголівська Диканька на історичних перехрестях» (2003), «Гоголівський
Миргород на перехрестях історії
України» (2006). Серед його краєзнавчих студій резонансними
стали «Земля з іменем» (1998),
«Келечин – рідне село Августина Волошина» (2007), «Від часів
Лаборця до сьогодення: літературно-краєзнавчі студії про будителів, просвітян, будівничих
Закарпаття» (2013).

Праці: Як зачую коломийку:
збірник / запис текстів та упоряд. І. М. Сенька. Ужгород, 1975.
200 с.; Исторические песни славянских народов о событиях XIX века:
автореф. … канд. филол. наук.
Минск, 1988. 19 с.; Як то давно
було: Легенди, перекази, бувальщини, билиці та притчі Закарпаття у
записах І. Сенька. Ужгород, 2003.
368 с.; Будівничий культури: Збірник матеріалів до 100‑річчя від дня
народження Петра Лінтура / упоряд. І. Сенько. Ужгород, 2010. 352 с.;
Ходили опришки / передм., упоряд.,
прим. та словн. І. Сенька. Ужгород,
1983. 384 с.; Термін «історична пісня» у слов’янській фольклористиці.
Слов’янське
літературознавство
і фольклористика. 1984. Вип. 14.
С. 68–74; Історичні події Угорщини в
усній традиції українців Закарпаття.
Acta Hungarica. 1992. Вип. ІІІ. С. 84–
88; Пісня про скасування панщини.
ЗНТШ. Львів, 1992. Т. 223: Праці
Секції етнографії та фольклористики. С. 63–76; Фольклор як одне з
джерел вивчення етнічної ментальності русинів-українців. Культура
Українських Карпат: традиції і сучасність: Матеріали міжнародної
наукової конференції. Ужгород, 1994.
С. 534–545; Покажчик сюжетів і мотивів фольклорної прози про Олексу
Довбуша і Миколу Шугая. Науковий збірник Товариства «Просвіта»
в Ужгороді. Річн. І (XV). Ужгород,
1996. С. 190–202; Закарпатські пісні
та перекази про Яношіка у контексті
словацько-українських взаємин. НЗ
МУКС. 2007. Вип. 24. С. 289–298.
Літ.: Туряниця В. В., Люта О. Г.,
Хланта І. В. Іван Сенько: Бібліографічний покажчик. Ужгород, 1997.
48 с.; Мушкетик Л. Г. Фольклористична діяльність Івана Сенька.
НТЕ. 2013. № 1. С. 67–69; Сокіл В. В.
Сенько Іван Михайлович. Українська фольклористична енциклопедія.
Львів, 2018. С. 665–666.
Леся Мушкетик
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ської обл.) – український славіст,
літературознавець, фольклорист,
краєзнавець, педагог. Закінчив
філологічний факультет Ужгородського державного університету, навчався в аспірантурі при
кафедрі російської літератури
цього ж університету (1964–
1968, заочно), працював учителем російської та німецької мов,
завучем Новоселицької восьмирічної школи Міжгірського р‑ну
Закарпатської обл. (1962–1967),
партійним функціонером (1968–
1984). Відмінник освіти УРСР
(1973). Від 1984 працював викладачем, на посаді доцента (з 1990),
завідувача кафедри російської
літератури УжНУ (1991–2013).
Захистив дисертацію кандидата
філологічних наук на тему «Історичні пісні слов’янських народів
про події ХІХ століття» (1989).
Виконував обов’язки головного редактора «Наукового вісника Ужгородського університету.
Серія: філологія» (1995–2013).
С. належить понад 100 публікацій, 30 книг (зокрема й у співавторстві): збірники фольклору,
посібники, монографії. С. здавна збирав фольклор на рідному Закарпатті, він підготував
і видав чимало різноманітних
фольклорних збірок, переважно
прозових жанрів. Це збірки «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), «Ходили опришки» (1983), «Коли Христос по
землі ходив: народні оповідання»
(1993), «Притчі українського народу» (2008) та ін. Досліднику належить заслуга видання казкової
антології із зібрань П. Лінтура
(разом з В. Лінтур) «Зачаровані
казкою» (1984), де твори подано
за селами і збирачами, а також за
СУС – східнослов’янським казковим покажчиком. С. із записів
Лінтура уклав науково-популярні збірники «Три золоті слова: за-
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інтерпретації: автореф. дис. канд. філол. наук. Львів, 2017. 20 с.
Літ.: Федорак Н. Сироїд Олена
Ігорівна. Encyclopedia. Львівський
національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Львів, 2014. Т. ІІ.
С. 424–425.
Ірина Коваль-Фучило

СІМОНІДЕС
(SIMONIDES)
Дорота (Dorota)
(19.11.1928, м. Янів) – польська
фольклористка, славіст, доктор
габілітований, професор, політичний діяч, депутат Сейму ПНР
(PRL) VIII каденції, у 1990–2005 –
сенатор I, II, III, IV i V каденцій.
Закінчила Вроцлавський університет (1955), присвоєно вчений
ступінь доктора наук гуманістичних (доктор габілітований) в
університеті імені Адама Міцкевича в Познані (1970), професор
звичайний (1985). У 1974–1992
була професором Вроцлавського університету, більше 20 років
керувала кафедрою фольклористики та культурознавства
Опольського університету, яку
створила. Сфера наукових інтересів: народна проза, народні
казки, демонологія, фольклор
Сілезії, культура та побут шахтарів, дослідження німецької
народної культури Сілезії, проблеми ідентичності та збереження фольклорних традицій в сучасній Європі. Співпрацювала з
фольклористами багатьох країн,
зокрема з дослідниками народної прози. Була учасником багатьох міжнародних конференцій,
симпозіумів, міжнародних з’їздів
славістів, зокрема 1983 у Києві.
Була членом Комісії з дослідження слов’янського фольклору при
Міжнародному комітеті славістів. На міжнародному з’їзді славістів у Любляні (Словенія, 2002)
С. було обрано почесним членом
згаданої комісії. С. – багаторічний член Польського народознавчого товариства, яке очолювала протягом багатьох років,
сприяючи його діяльності. Її
науковій діяльності польські народознавці присвятили спеціаль-

ний випуск журналу «Literatura
ludowa» (2008). Співпрацювала з
українськими фольклористамиславістами – В. Юзвенко, Н. Шумадою, М. М. Гайдаєм, Л. Вахніною, етнологами – Г. Бондаренко, В. Кушніром, Н. Петровою.
Сприяла розвитку українськопольських наукових та культурних взаємин. Цю справу продовжили її учні – Тереза Смолінська та Петро Ковальський, зокрема із співробітниками ІМФЕ
НАНУ. Як сенатор Республіки
Польща (РП) неодноразово перебувала в складі урядових делегацій в Україні. Сприяла підтримці поляків в Україні. За свою
наукову та політичну діяльність
відзначена багатьма нагородами
РП та Німеччини. Їй присуджено почесне звання «honoris causa» Опольського університету
(2008).

IM

FE

СИРОЇД
Олена Ігорівна
(25.02.1974, м. Львів) – фольклористка, бандуристка, педагог.
У 1998 закінчила Вищий державний музичний інститут імені
М. Лисенка (нині Львівська національна музична академія імені
М. Лисенка). Викладач кафедри
української
фольклористики
імені Ф. Колесси ЛНУ. Захистила кандидатську дисертацію
«Духовна пісня в українській
усній традиції першої половини
ХІХ століття: проблеми функціонування та інтерпретації» (2017).
Наукові інтереси: історія української фольклористики, історія
українського мистецтва, фольклор і професійне мистецтво,
духовні пісні, думи, кобзарство,
лірництво. Викладає курси:
«Український фольклор», «Історія українського мистецтва»,
«Думи як унікальний жанр
українського фольклору», «Історія кобзарства», «Фольклор у
творчості українських композиторів», «Основи теорії музики».
Концертувала переважно як солістка в Україні та за кордоном.

Праці: Музичні аспекти віршів
Дмитра Туптала. Медієвістика. Одеса, 2000. Вип. 2. С. 124–133; Українська духовна пісня в записах і дослідженнях Філарета Колесси. Родина
Колессів у духовному та культурному житті України кінця ХІХ–ХХ
століття. Львів, 2005. С. 219–228;
Сковородіана кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. в контексті досліджень
духовної пісні усної традиції. Григорій Сковорода – духовний орієнтир
для сучасності: у 2 кн. Київ, 2007.
Кн. 1. С. 212–218; Українська духов
на пісня усної традиції в польських
виданнях першої половини ХІХ століття. ЗНТШ. Львів, 2010. Т. ССLІХ.
С. 423–441; Духовна пісня в записах
і спостереженнях Еразма Ізопольського. Spheres of culture. 2012. Vol. III.
S. 382–391; Проблематика студій
над «Самарянкою». МіФ. 2013. № 1.
С. 39–55; Псальма «Царю Христе…»:
особливості функціонування й інтерпретації в усній традиції. Література. Фольклор. Проблеми поетики. Київ, 2013. Вип. 38. С. 232–242;
Духов
на пісня в українській усній
традиції першої половини ХІХ століття: проблеми функціонування та
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Праці: Współczesna śląska proza
ludowa. Opole, 1969; Powstania śląskie we współczesnych opowiadaniach
ludowych. Opole, 1972; Z problemów
socjologii folkloru. Opole, 1977; Kumotry diobła. Opowieści ludowe Śląska
Opolskiego. Warszawa, 1977; Folklor
Górnego Śląska / red. Katowice, 1989;
Bery śmieszne i ucieszne. Humor śląski.
Opole, 2008; Opolskie legendy i bajki.
Opole, 2008; Dlaczego drzewa przestały mówić? Ludowa wizja świata. Opole,
2010; Szczęście w garści. Z familoka w
szeroki świat. Opole, 2012; Śląski horror o diabłach, skarbnikach, utopcach i
innych strachach. Opole, 2013.
Літ.: Dorota Simonides: Doctor Honoris Causa Universitatis Opoliensis.
Opole, 2008; URL : https://pl.wikipedia.
org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%
BCki/9788373952812; Вахніна Л. К.
Дорота Сімонідес – знакова постать
сучасної польської фольклористики.
Слов’янський світ. Київ, 2010. Вип. 8.
С. 220–224; Бондаренко Г. Б. Діалог
з Доротою Сімонідес про актуальні проблеми гуманітарної науки в
Польщі. Слов’янський світ. Київ,
2010. Вип. 8. С. 225–232.
Лариса Вахніна

СКОВОРОДА
Григорій Савич
(3.12.1722, с. Чорнухи, Лубенський полк Гетьманщини, нині
смт, центр Чорнухинського р‑ну
Полтавської обл. – 9.11.1794,
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С. звернувся до зразків народної
мудрості, аби підтвердити викладені думки, вносячи тим самим
струмінь живого народного слова у свої твори. Так, суто фольклорними є образи діда й баби,
які зринають на сторінках творів
С., зокрема як герої низки народних анекдотів. Дослідники вказують, що С. використовував у творах народні образи, притаманні
лише певним жанрам, зокрема
прислів’ям, приказкам, байкам,
притчам, анекдотам, у яких у
конденсованому вигляді зафіксована народна мудрість, через що
вони й стали для філософа авторитетною основою для формування власної моделі світобачення (О. Мишанич). Натомість для
викладу свого світогляду С. майже повністю відмовився від ліричної пісні. Особливе місце серед фольклорних жанрів у трактатах С. відведено прислів’ям та
приказкам, цитуючи які, автор
почасти наводив кілька варіантів, детально вказував джерела,
з яких вони взяті, наводив, у разі
потреби, коментар щодо прагматики та семантики певної одиниці, додавав переклади латиною та
грецькою мовою, причому укладені ним списки є на сьогодні
одним із перших записів цього
жанру українського фольклору.
У творах С. активно використовував й запозичені пареміологічні одиниці, найчастіше російські, рідше німецькі, польські
прислів’я латинські та грецькі
сентенції. Як зазначають дослідники, саме захоплення народними прислів’ями та приказками
надало мисленню С. афористичності, лаконічності, образності.
Широко відомими стали також
«сковородинські псалми», які він
стилізував під українські народні
пісні. Вплив уснопоетичного слова на тексти С. прослідковується
й на рівні форми. Дослідники
відзначають перехід у поетичному доробку С. від силабічної
до силабо-тонічної системи вір
шування, взятої філософом із
народного тонічного і силабо-то-

нічного віршування (Г. Сидоренко). Найкращі віршовані твори
С. стали народними піснями:
«Ой ти, птичко жолтобоко», «Ах
поля, поля зелені». Окрім того,
мандрівний стиль життя С., мудрість і прихильність до простого народу зробили його героєм
численних народних легенд, переказів, анекдотів, які разом із С.
і ще довго після його відходу побутували в Україні.

Праці: Сковорода Г. Повна академічна збірка творів / за ред. проф.
Л. Ушкалова. Харків, 2010; Сковорода Г. Повне зібрання творів: У 2 т.
Київ, 1973.
Літ.: Горбач Н. Невідомий Григорій Сковорода. Львів, 2002; Григорій
Сковорода. 1722–1794: Бібліограф.
покажчик. Київ, 2002. 136 с.; Два
століття сковородіяни: бібліографічний довідник / укладачі Л. Ушкалов,
С. Вакуленко, А. Євтушенко. Харків,
2002; Єфрофіїв І. Паніванівська легенда про Г. С. Сковороду. Матеріали до етнології та антропології. 1929.
Т. 21–22. Ч. 1; Іваньо І. В. Прислів’я
та приказки у творах Г. С. Сковороди. Українська мова і література в
школі. 1964. № 8. С. 29–33; Ісаєв В. Д.,
Левченко В. В. Естетика та етика Григорія Сковороди: Минуле та сучасне.
Київ ; Луганськ, 2007; Мишанич О. В.
Григорій Сковорода і усна народна
творчість. Київ, 1976; Попович М.
Григорій Сковорода : філософія свободи. Київ, 2008; Сидоренко Г. К.
Українське віршування від найдавніших часів до Т. Шевченка. Київ, 1972;
Хиждеу А. Три песни Сковороды.
Телескоп. 1831. Ч. 6. № 24. С. 578–580;
Чернега Т. М. Раціональне та містичне у філософії Григорія Сковороди.
Одеса, 2007.
Лідія Гайдученко
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с. Іванівка, нині с. Сковородинівка Золочівського р‑ну Харківської обл.) – український філософ, поет, педагог. Народився
в козацькій родині, початкову
освіту здобув у сільській школі.
У 1734–1753 навчався в КиєвоМогилянській академії, де опанував латину, грецьку, німецьку,
польську мови. Тривалий час перебував у Петербурзі (як учасник
придворної капели), Угорщині,
Словаччині, Австрії. Викладав
у Переяславі та Харкові. З кінця
1770‑х через переслідування з
боку влади став мандрівним філософом. Автор філософських
діалогів і трактатів, у яких домінувала біблейська проблематика, на фоні ідей платонізму та
стоїцизму. Значним є внесок С.
в українську фольклористику,
який визначається передусім
тією роллю, яку відіграв фольклор у творчості філософа. С.
не був збирачем уснопоетичного слова в сучасному розумінні
цього поняття, теоретично не
опрацьовував фольклорні тексти та народні обряди, а був
радше носієм та слухачем уснопоетичних творів, які раз по раз
випадало йому оповідати і чути
в своїх мандрівках. Очевидно,
це не могло не вилитися на сторінки діалогів, байок, трактатів
українського філософа. Як вказує О. Мишанич, творчість С.
припадає на період формування
нової української літератури. Заслуга С. полягає саме в тому, що
він одним із перших українських
письменників свідомо звернувся
до фольклору і широко використовував його у своєму доробку,
але не просто імітуючи поетику
уснопоетичних текстів, а черпаючи свої світоглядні орієнтири
саме з народної мудрості, яка відбита в усному слові (О. Мишанич). Так, запропонована філософом теорія «сродної праці» сягає
своїм корінням саме народних
джерел, за якими пошук щастя
полягає в корисній праці, яка
й забезпечує душевний спокій.
У своїх філософських трактатах

СКРИПКА
Василь Микитович
(16.04.1930, с. Базавлук Апостолівського р‑ну Дніпропетровської обл. – 20.09.1997, м. Кривий
Ріг) – фольклорист, літературознавець, педагог, громадський
діяч. Закінчив Апостолівську
залізничну школу, навчався на
філологічному факультеті Дніпропетровського університету
(1950–1955). Працював штатним
кореспондентом обласного радіо у Дніпропетровську. Викла231
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ський фольклор у контексті усної
словесності ін. народів, аби глибше розкрити його національну
самобутність. Під час польових
експедицій 1962–1963 С. записував пісні в чеських селах України
(стаття «Нові записи чеських пісень на Житомирщині»). Він опублікував низку рецензій на різні
видання, такі як «Ластівка з Пряшівщини», «Трагедія чеських Лідіц» та ін. С. був співавтором колективних монографій та видань
відділу слов’янської фольклористики ІМФЕ імені М. Т. Рильського, таких як «Роль І. Срезневського у розвитку між
слов’ян
ських
фольклористичних зв’язк ів»,
«Визвольний рух слов’ян у народній пісенній творчості ХVІІ–
ХІХ ст.», «Історико-типологічні
і генетичні зв’язки в естетичній
пісенності слов’ян». Свої дослідження народної пісенності С.
апробував на славістичних конференціях у Києві, Одесі, Вінниці, Ужгороді, Чернівцях та ін.,
Міжнародних з’їздах славістів.
1969 С. видав збірку «Українські
народні пісні в записах Михайла
Стельмаха», йому належать розвідки про М. Рильського, І. Багряного, В. Барку. С. працював
над упорядкуванням наукової
і культурної спадщини Т. Зіньківського і В. Кравченка (НТЕ,
1970, № 6). Він збирав усні спогади про голодомори 1933 і 1947,
у 1990 записав спогади Оксани
Мешко про її перебування в ГУЛАГу і надрукував їх на сторінках «Кур’єра Кривбасу» (1994,
№ 2–5). Про науковий внесок С.
у розвиток славістики та фольклористики писали Н. Шумада,
М. Гуць, Н. Мельник, С. Щербак,
Н. Швець, О. Гончаренко.

ХХ ст. Міжслов’янські фольклористичні взаємини: Збірник статей.
Київ, 1963. С. 139–161; Спільні мотиви громадсько-побутових пісень
українців, чехів та словаків. НТЕ.
1963. № 4. С. 81–88; Про композицію
української, чеської та словацької
народної ліричної пісні. НТЕ. 1963.
№ 1. С. 57–61; Новое свидетельство
интереса П. И. Шафарика к славянской народной песне. Česky Lid.
Praga, 1963. № 2. P. 112–114; Чеські
та словацькі робітничі балади. НТЕ.
1964. № 1. С. 96–98; Славістичні студії чеського вченого. НТЕ. 1964. № 4.
С. 89–91; Нові записи чеських пісень
на Житомирщині. НТЕ. 1964. № 3.
С. 54–57; Громадські мотиви у чеській народній пісенності. Визвольний
рух слов’ян у народній пісенній творчості (XVII–XIX ст.). Київ, 1971.
С. 125–141; Písně volynských čechů ze
tři valek. Český Lid. 1966. № 1. P. 51–52.
Літ.: Вахніна Л. К. Історико-порівняльне дослідження. Слов’янське
літературознавство і фольклористика. 1971. Вип. 7. С. 127–129;
Mushinka M. [рец. на Українська,
чеська та словацька народна лірика
(історико-порівняльне
дослідження). Київ, 1970. 228 с.]. Narodopisne
Aktuality. 1971. № 1. Р. 61–63; Гуць М.
Вірність високому покликанню
українського філолога і народознавця (з життєпису фольклориста, педагога і громадсько-культурного діяча
Василя Скрипки). НТЕ. 1998. № 2–3.
С. 98–108; Шумада Н. Із фольклористичних праць Василя Скрипки. НТЕ.
1998. № 2–3. С. 22–23.
Ірина Огієнко
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дав українську мову і літературу
в школі. У 1958–1961 аспірант
ІМФЕ імені М. Т. Рильського,
з 1962 – молодший науковий
співробітник. 1972 був звільнений з ІМФЕ через т. зв. політичну
неблагонадійність, потому викладав українську мову у школах
та ін. навчальних закладах. 1986
став доцентом, а згодом професором кафедри української літератури Криворізького державного педагогічного інституту.
Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Українські, чеські
і словацькі народні ліричні пісні
в їх взаємозв’язку» (1965), керівником якої був спершу М. Рильський, а потім М. Кравцов. На її
основі у 1970 опублікував монографію «Українська, чеська та
словацька народна лірика (історико-порівняльне дослідження)», у якій детально розглянув
обрядові, ліричні, соціально-побутові та історичні пісні. У цій
розвідці вчений застосував історико-порівняльний та зіставний методи з метою виявлення
спільних та відмінних рис пісень
трьох слов’янських народів, простежив їхній генетичний зв’язок,
тематичну та поетичну спорідненість. С. належать статті:
«Спільні мотиви громадсько-побутових пісень українців, чехів і
словаків», «Чеські, словацькі та
українські пісні про солдатчину», «Про композицію української, чеської та словацької ліричної пісні» та ін. Значну увагу
С. приділяв вивченню доробку
як українських, так і зарубіжних
фольклористів, це студії історіографічного характеру про чеські
пісні в дослідженнях українських
і російських славістів ХІХ – початку ХХ ст., про вивчення
українських пісень чеськими
і словацькими вченими, про
чеського фольклориста К. Я. Ербена, про роль І. Срезневського в розвитку міжслов’янських
фольклористичних взаємин, про
інтерес П. Шафарика до пісень
слов’янських народів. С. вважав
доцільним розглядати україн232

Праці: Українська, чеська та словацька народна лірика (історико-порівняльне дослідження). Київ, 1970.
228 с.; Чеські, словацькі та українські
пісні про солдатчину. Славістичний
збірник. Київ, 1963. С. 374–396; Чехословацькі вчені про українську
пісню. Радянське літературознавство. 1961. № 1. С. 148–149; Чеська
пісня в дослідженнях російських та
українських славістів ХІХ – початку

СКРИПНИК
Ганна Аркадіївна
(09.09.1949, с. Плисків Погреби
щенського р‑ну Вінницької обл.) –
історик, етнолог, директор ІМФЕ
ім. М. Т. Рильського НАН Украї
ни, академік НАН України, громадська діячка. У 1974 закінчила
Київський педагогічний інститут.
З 1977 працює в ІМФЕ: пройшла
шлях від аспіранта відділу етнології до керівника відділу «Український етнологічний центр»,
виконувача обов’язків директора
ІМФЕ (з 2000) та директора Інституту (з 2001). Академік НАН
України (06.05.2006). С. – керівник
Науково-координаційної
ради з проблем розвитку народної культури, президент Між-
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з огляду сучасної етнології»);
двотомник Хв. Вовка («Хведір
Вовк і українська народознавча
наука»); альбом Ю. Павловича
(«Сторінка з життя та художньоетнографічної спадщини Юрія
Павловича»); зібрання творів у
двох книгах В. Кравченка («Життєпис та наукова біографія Василя Кравченка»); монографія
Ф. Колесси («Подвижник українського народознавства»); вибрані праці О. Бежковича («Народознавчі дослідження Опанаса
Бежковича – вченого з Кубані»);
двотомний корпус українських
народних дум К. Грушевської
(Передмова); двотомник вибраних праць із фольклористики О. Зілинського («Видатний
україніст із Чехії»);праця О. Зілинського «Українські народні
балади Східної Словаччини»
(«Українські народні балади в
науковій інтерпретації Ореста
нальний та
Зілинського: регіо
інтеретнічний контексти»); збірник студій Є. Спаської («Етно
графія і мистецтвознавство в
науковій біографії Євгенії Спаської») та ін. Упродовж останнього
п’ятнадцятиріччя під керівництвом С. було організова
но та
проведено сотні фольклорно-етнографічних експедицій, у висліді яких зібрано потужний масив
польових фольклорно-етнографічних відомостей і даних. За редакції С. на основі цих матеріалів
у видавництві ІМФЕ було підготовлено та опубліковано 5 томів фундаментального видання
корпусу
фольклорно-етнографічних матеріалів «Етнографічний образ сучасної України»:
т. 6 – «Календарна обрядовість»
(2016, 400 с.); т. 7 – «Господарські
заняття, промисли та ремесла»
(2017, 496 с.); т. 2 – «Родина та
культура сімейного співжиття»
(2018, 458 с.); т. 8 – «Культура
народного харчування» (2018,
494 с.); т. 10 – «Традиційне повсякденне та обрядове вбрання»
(2018, 640 с.); а також частину 1
видання «Етнографічний образ
українців зарубіжжя» – «Куль-

тура життєзабезпечення та традиційні соціонормативні практики» (2019, 676 с.). Вагомим
напрямком діяльності С. є організація і координація наукового
життя та україністичних студій.
Вона – автор і керівник ряду міжнародних наукових проектів, що
виконуються колективом ІМФЕ
спільно з ученими Польщі, Литви, Росії, Білорусі, Франції, Японії, Ізраїлю, Угорщини, Болгарії,
Македонії, Туреччини, Румунії,
Сербії, Хорватії, Канади та США.
У рамках проекту міжнародної
наукової співпраці підготовлено
двотомник «Сучасна зарубіжна
етнологія. Антологія» – унікальне видання, що не має аналогів
в українській гуманітаристиці.
Праця представляє українському читачеві близько 200 статей
логів
сучасних зарубіжних етно
і фольклористів. За керівництва
С. на базі ІМФЕ було проведено
3 Міжнародні конгреси україністів: VII – м. Донецьк, 2005;
VIII – м. Київ, 2013; ІХ – м. Київ,
2018. Ці міжнародні наукові форуми, які щоразу збирали понад півтисячі учасників, у тому
числі вітчизняних і зарубіжних
етнологів та фольклористів, позитивно резонували в українознавчому просторі країни, гуртуючи дослідників довкола питань
функціонування
української
культури, історії та мови. Під
керівництвом С. було організовано також 35 міжнародну баладну конференцію (Київ, 2005);
ХІІІ міжнародну наукову конференцію з народної культури IOV
(Київ; Севастополь, 2013). Матеріали конференцій були опубліковані окремими томами. С. –
член Комісії з Премії Верховної
Ради України для молодих учених; перший заступник академіка-секретаря Відділення літератури, мови та мистецтвознавства
НАН України. Вона впродовж
20 років очолює Спеціалізовану раду по захисту докторських
і кандидатських дисертацій з
етнології та фольк
лористики в
ІМФЕ НАН України; під її осо-
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народної асоціації україністів
(2008–2013), голова українського
комітету Міжнародної асоціації
дослідження слов’янських культур, член Комітету з державних
премій в галузі науки і техніки
(з 2006), член Українськогокомітету славістів тощо. Доробок
С. складає понад 300 наукових
праць, у т. ч. монографій, статей
і розвідок з проблем української
етнографії та етнографічного
музейництва, духовної культури
українців, етнопсихології та етнонаціональних відносин. Вона
є автором низки індивідуальних
та колективних монографічних
досліджень: «Етнографічні музеї
ське етнограУкраїни», «Україн
фічне музейництво 20–90‑х рр.
ХХ ст.», «З історії української етнографії», «Українська етнологія
в особах», «Етнічна та етнокультурна історія України», «Українці. Історико-етнографічна монографія», «Історія української
культури» та ін. С. – автор низки наукових проектів і державних програм («Етнічні аспекти
культурно-національного
відродження», «Програма охорони,
збереження і вивчення пам’яток
народної культури», «Екологія української культури тощо);
ініціатор та головний редактор
фундаментальних наукових видань Інституту: «Етнічна та етнокультурна історія України»,
«Українці. Історико-етнографічне дослідження», «Історія української культури» (т. 4, кн. 1, 2),
«Історія українського мистецтва
(у 5 т.), «Історія декоративного
мистецтва» (у 5 т.) та ін. С. – також керівник масштабного наукового проекту «Народознавча
спадщина», у рамках якого видано унікальні рукописні праці
та перевидано раритетні роботи
видатних учених-народознавців
і мистецтвознавців, до яких вона
написала вступні розділи. Зокрема, йдеться про такі видання: семитомник досліджень Етнографічно-статистичної експедиції
П. Чубинського («Народознавча
спадщина Павла Чубинського
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їнське етнографічне музейництво
ХХ ст. Київ, 2002; Нариси з історії
української етнографії. Київ, 2002;
Життєпис та наукова біографія Василя Кравченка. Народознавча спадщина В. Кравченка. Київ, 2002. Т. 1;
Українська етнографічна наука в історичній ретроспективі. Французька
етнологія. Париж, 2004; Дослідник
етнокультури народів Європи. Жан
Кюізеньє. Етнологія Європи. Київ,
2005; Подвижник українського народознавства. Колесса Ф. Історія
української етнографії. Київ, 2005.
С. 9–25; Національна ментальність
та традиційні світоглядні уявлення. Історія української культури.
Київ, 2008. Т. 4. Кн. І; Науковий доробок Павла Чубинського в контексті сучасної української етнології.
Матеріали до української етнології.
Щорічник. 2009. Вип. 8. С. 4–22; Історична ретроспектива та тенденції сучасного розвитку зарубіжної
україністики. Украинистика в Росна – світ:
сии. Москва, 2010; Украї
нові обрії транскордонного наукового співробітництва. Сучасна зарубіжна етнологія : антологія : у 2 т.
Київ, 2010. Т. 1. С. 9–14; До питання
українсько-болгарських
наукових
зв’язків. Сучасна зарубіжна етнологія : антологія : у 2 т. Київ, 2010.
Т. 1. С. 159–163; Актуальні проблеми українсько-єврейських наукових
студій та пріоритети ізраїльської
етнології. Сучасна зарубіжна етнологія : антологія : у 2 т. Київ, 2010.
Т. 1. С. 317–326; Сучасна литовська
етнологія: традиційні та нові аспекти
дослідження у контексті пострадянської євроінтеграційної реальності
Сучасна зарубіжна етнологія : антологія : у 2 т. Київ, 2010. Т. 1. С. 468–
477; Українсько-польські наукові
зв’язки та актуальні проблеми польської етнології. Сучасна зарубіжна
етнологія : антологія : у 2 т. Київ,
2010. Т. 1. С. 746–755; З історії угорської етнології та українсько-угорських наукових зв’язків. Сучасна зарубіжна етнологія : антологія : у 2 т.
Київ, 2010. Т. 2. С. 650–657; Україна–Франція: нові обрії наукового
співробітництва. Сучасна зарубіжна
етнологія : антологія : у 2 т. Київ,
2010. Т. 2. С. 794–801; Видатний дослідник етнокультури та етноідентифікаційних процесів українців Східної Словаччини (до 65-річчя з дня
народження Мирослава Сополиги).
НТЕ. 2011. № 1. С. 18–27; Українська
етнологія крізь призму часу: втрати
і здобутки. Матеріали до української
етнології. Щорічник. 2011. Вип. 10.
С. 1–10; Из историята на създаване-

то и научната дейсност на Института
по изкуствознание, фолклористика и етнология «М. Т. Рилски» към
Националната академия на науките на Украйна – Історія виникнення і наукова діяльність Інституту
мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України. Български фольклор – Болгарський фольклор. София,
2011. Год. ХХХVII. Кн. 3–4. С. 7–24;
Етнологія. Українська культура
ХХ – початку ХХІ століття : в 5 т.
Київ, 2012. Кн. 3 : Культура та розвиток науки і технологій в Україні.
С. 296–399; Хведір Вовк і українська
народознавча наука. Народознавча спадщина Хведора Вовка : у 2 кн.
Київ, 2012. Кн. 1. С. VII–CXVIII; Народознавча діяльність Хведора Вовка у світлі сучасної гуманітаристики.
НТЕ. 2012. № 4. С. 7–19; Слово до читача. Козак С. Шевченкознавчі та порівняльні студії : Статті. Розвідки.
Лекції. Київ, 2012. С. 5–6; Історична
ретроспектива та тенденції сучасного розвитку зарубіжної україністики. Наукові записки Міжнародної
асоціації україністів = Research papers of the International Association of
Ukrainian Studies. Київ, 2012. Вип. 1.
С. 8–30. «Русини» – етнонім, що має
українців єднати… Українці-русини:
етнолінгвістичні та етнокультурні процеси в історичному розвитку.
Київ, 2013. С. І–ХХІХ; Українські
народні балади в науковій інтерпретації Ореста Зілинського: регіональний та інтеретнічний контексти. Зілинський О. Українські народні
балади Східної Словаччини Київ,
2013. С. 3–12; Видатний україніст із
Чехії. Зілинський О. Вибрані праці з
фольклористики : у 2 кн. Київ, 2013;
Украинская этнологическая наука:
актуальные проблемы и тенденции
современного развития. Х Конгресс
этнографов и антропологов России. Москва, 2013. С. ХХІІІ–ХХVІІІ;
З етнографічної спадщини Михайла Гайдая. НТЕ. 2014. № 4. С. 70–81;
Українська етнологія в особах. Київ,
2015. 415 с.; Етнографія і мистецтвознавство в науковій біографії Євгенії
Спаської. Мистецтвознавчі праці
Євгенії Спаської. Київ, 2015. С. 5–52;
Народознавчі дослідження Опанаса
Бежковича – вченого з Кубані. Бежкович О. Вибрані праці : у 3 кн. Київ,
2015. Кн. 1 : Українська народна агротехніка (ХVІІІ – перша половина
ХХ століття). С. 5–36; Етнографічні
аспекти творчості Тараса Шевченка.
Наукові записки Міжнародної асоціації україністів. Київ, 2015. Вип. 5.
С. 17–75; Щедрий народознавчий
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бистим науковим керівництвом
успішно захищено понад 20 кандидатських і докторських робіт
дослідниками з різних регіонів
України. Упродовж кількох десятиліть вона є головним редактором журналів «НТЕ», «Студії
мистецтвознавчі», щорічників
«Українське
мистецтвознавство: матеріали, дослідження,
рецензії», «Матеріали до української етнології», «Слов’янський
світ». С. є членом редколегії
таких видань: англомовного
«Etnologia Polona» («Польська
етнологія») (Варшава, Польща); «Studia Polsko-Ukrainskie»
(«Студії
польсько-українські»
(Варшава, Польща); «Revista de
Etnologie şi Culturologie» («Журнал этнологии и культурологии»,
Кишинів, Молдова); «Пытанні
мастацтвазнаўства, этналогіі і
фалькларыстыкі» (Мінськ, Білорусь) та низки українських
часописів: «Етнічна історія народів Європи» (Київ), «Актуальні питання суспільних наук
та історії медицини» (Чернівці)
та ін. У рамках міжнародного
співробітництва дослідниця є
керівником наукових проектів:
українсько-угорського «Зміни
національного,
регіонального
і локального рівня в народній
культурі та суспільстві України та Угорщини в ХХ–ХХІ ст.»
(2016–2018); українсько-болгарського «Культурна спадщина та
національна ідентичність (Динаміка соціокультурних процесів у
сучасних суспільствах Болгарії
та України» (2019–2021). С. нагороджена орденом Княгині Ольги
(2008); у 2015 удостоєна звання
лауреата Державної премії в галузі науки і техніки.

Праці: Етнографічні музеї Украї
ни. Київ, 1989; Національна ментальність та проблеми консолідації
українства. Матеріали до української етнології. Київ, 1995. Вип. 1 (4);
Етнокультурні та соціально-психологічні адаптаційні процеси в середовищі поліщуків-переселенців. Полісся: мова, культура, історія. Київ,
1996; Традиционные народные знания. Украинцы. Москва, 2000; Укра-
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ри. З 1843 вчителював у Тирново, ін. містах Північної Болгарії.
У Константинополі видавав газети «Гайда» (1863–1867), «Македония» (1866–1872). Боровся
за демократизацію освіти, незалежну болгарську церкву, підвищення національної самосвідомості. У російсько-турецькій
війні 1877–1878 допомагав російським частинам. Після визволення – один з лідерів Ліберальної
партії, міністр, депутат і голова
(1880) Народних зборів. Рано зацікавився народною творчістю,
яка посідала важливе місце не
лише в його наукових студіях,
а й у поезії (тематика, образи,
мова, поетика). Перші книжки –
«Смесена китка» («Строкатий
букет»), «Песнопойка» («Пісенник»), «Басненик» («Байкарник»)
вийшли в Бухаресті 1852. Це перекладені та оригінальні вірші,
пісні, загадки, байки. Збірки С.
використовували як навчальну літературу. С. писав інтимну
лірику, патріотичні та сатиричні вірші («Песни и стихотворения» – «Пісні й вірші», 1879);
відома його поема «Изворът на
Белоногата» («Джерело Білоногої», 1873). Перекладав твори
Т. Шевченка, О. Пушкіна, М. Лермонтова, І. Крилова та ін., заклав
основи перекладацької майстерності в Болгарії. С. постійно й наполегливо збирав народні пісні,
приказки, твори ін. жанрів. Він
майже не порушував теоретичних питань фольклористики, хоч
окремі висловлювання містяться
в його листах і статтях. Головне
у фольклористичній діяльності
С. – збирання і публікація народних творів. 1847 С. писав
Цв. Недьову, що зібрав 2263 пісні. Листувався він і з Н. Палаузовим, якому 1852 надіслав до
Одеси 100 пісень і 400 прислів’їв;
В. Априлов, В. Рашев також отримували від нього фольклорні матеріали. Н. Шумада, посилаючись
на статтю Цв. Македонської «Из
автобиографията и дневника на
П. Р. Славейков» («З автобіографії та щоденника П. Р. Славей-

кова», 1959), спростувала думку,
що С. не бував в Україні. Архівні
матеріали свідчать, що С. приїздив до Одеси, де зустрічався
з В. Григоровичем. Надіслані
С. фольклорні записи Н. Палаузов і В. Априлов уміщували в періодичних виданнях («Известия
Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук» та ін.). Як болгарський
фольклорист С. спочатку став
відомий в Україні та Росії. С. належить найповніше видання болгарських прислів’їв та приказок
«Български притчи или пословици и характерни думи» («Болгарські притчі або прислів’я і характерні слова»), 1889–1897. Збірник
містить близько 17 000 зразків,
розташованих в алфавітному
порядку. Це видання не втратило наукової цінності й сьогодні,
служить основою багатьох досліджень цього жанру. Збирач
намагався точно передати мову,
в деяких випадках дав пояснення до прислів’їв, вказуючи обставини, з якими вони пов’язані.
Спогади С. про зародження його
інтересу до фольклору, написані
в 1890 і 1892, стали передмовою
до збірника. Це видання використовували у порівняльних
працях українські та російські
фольклористи. І. Франко звертався до нього у своєму монументальному збірнику «Галицько-руські народні приповідки»,
де зробив близько 500 порівнянь з прислів’ями з книжки С. «Български притчи...»,
яку отримав 1907 за сприяння
П. Тодорова.
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ужинок дослідниці з Поділля. НТЕ.
2015. № 3. С. 7–21; Етнічність та етнокультура українців Східної Словаччини в дослідженнях видатного
етнолога Мирослава Сополиги. Збірник статей на вшанування 70-річчя
видатного україніста Словаччини
Мирослава Сополиги. Київ, 2016.
С. 7–48; Науковий профіль і національно-державні пріоритети вітчизняного народознавства. Збірник статей Міжнародної наукової конференції «Знакові постаті вітчизняної гуманітаристики в національно-культурному самоствердженні України».
Київ, 2017. С. 5–62; Народознавча
спадщина відомого чеського славіста Ореста Зілинського. Слов’янські
обрії. 2018. № 9. С. 263–276.
Літ.: Сорока Т. Нові видання з
етнографічних музеїв. (Рецензія на
монографію Г. Скрипник «Етнографічні музеї України»). НТЕ. Київ,
1990. № 5; Горленко В., Кирчів Р. Історія української етнографії. Київ,
2005. Т. 1. С. 30; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та
етнології ім. М. Т. Рильського. Київський літопис ХХІ століття. Київ,
2001. С. 71; Ганна Скрипник. Успішна
жінка України. Київ, 2013. С. 85; Артюх Л. Скрипник Ганна. Мала енциклопедія українського народознавства. Львів, 2007; Скрипник Ганна.
Національна академія наук України.
Персональний склад. Київ, 2008; Сополига М. Д. Знакова постать української наукової еліти (До ювілею
Ганни Аркадіївни Скрипник). Дукля. 2019. № 4. С. 56–58; Артюх Л.
Г. Скрипник. Енциклопедія Київського національного університету імені
Тараса Шевченка. URL : http://eu.univ.
kiev.ua/departments/etnologiyi-takraeznavstva-kaf/skrypnyk-gannaarkadiyivna/?sphrase_id=70384; Євтух В. Б. Скрипник Ганна Аркадіївна.
Етносоціологія : довідник. Київ, 2011.
С. 155.
Лариса Вахніна

СЛАВЕЙКОВ
Петко Рачев
(29.11.1827 (за ін. даними – 1828),
Тирново, Болгарія – 13.07.1895,
м. Софія, Болгарія) – болгарський поет, фольклорист, просвітитель, громадський діяч.
Народився в сім’ї ремісника, навчався у церковній школі. В період навчання в училищі м. Свиштова вдосконалював знання
грецької мови, вивчав сербську
і західноєвропейські літерату-

Праці: Български притчи или пословици и характерни думи. В 2 ч.
София, 1889. Ч. 1 ; 1897. Ч. 2. Писма.
СбНУ. ХХ. 1904.
Літ.: П. Р. Славейков. Литературен архив. София, 1959. Т. 1; Динеков П. Български фольклор. София :
Български писател, 1959. С. 96–98;
Шумада Н. Українсько-болгарські
фольклористичні зв’язки (період
болгарського відродження). Київ,
1963. С. 96–98; Константинов Г. Петко Р. Славейков. Разказ за него и неговото време. София, 1967.
Тетяна Руда

235

www.etnolog.org.ua

«СЛАВЯНСКИЕ ДРЕВНОСТИ: этнолингвистический словарь»

ходи до вибору словникових статей, виклали принципи їх укладення, а також так визначили
його основне завдання: «Завдання словника – не просто зібрати
цілісно і протлумачити ці релікти минулого, але, наскільки можливо, відтворити на їх основі цілісну традиційну «картину світу», світогляд давніх слов’ян, їх
космогонічні, міфологічні, естетичні уявлення і вірування, виявити змістові категорії середньовічної слов’янської народної
культури, відображені в ній ментальні, моральні, соціальні стереотипи і цінності, її символічну
систему». Упорядкування СДЕС
стало можливим завдяки усвідомленню двох провідних властивостей народної культури: поперше, можливості розкладення
складних культурних утворень
на прості елементи, повторюваності певних складових чи цілих
блоків у різних фрагментах культурної традиції; по-друге, культура – це ієрархічно організована система різних культурних
кодів (космогонічного, рослинного, ономастичного та ін.), тобто вторинних знакових систем,
що використовують різні формальні й матеріальні засоби для
кодування одного й того самого
змісту. Наприклад, символом
численності й багатства можуть
бути зерно, насіння маку, пісок,
листя тощо. Зазначені принципи
дали змогу виявити синонімічні
ряди одиниць, які мають тотожне або близьке символічне значення і функцію. Так, приміром,
семантика вигнання може бути
виражена такими діями: побиття, розривання на шматки, спалення та ін. Усе різноманіття
описаних даних впорядковане за
такими понятійними категоріями і рубриками: cубстантиви
(знаряддя праці, посуд, одяг, їжа,
предмети (атрибути людей і тварин – волосся, вовна, нігті, слід
тощо), культурні предмети (наприклад, могили), ритуальні
предмети, речовини, природні
явища (вогонь, веселка тощо);

рослини; тварини; персонажі й
імена; час, календар; локативи
(простір, географічні об’єкти,
ритуально важливі місця, приміщення, міфологічні місця – рай,
потойбіччя тощо); атрибути
(якості й ознаки – надприродні
властивості, колір очей, правий/
лівий, чоловічий/жіночий тощо);
дії (обряди, ритуали, ігри, звичаї,
форми поведінки, заборони, події тощо). СДЕС містить статті
різних типів – загальні й окремі,
причому зв’язок між ними формується не лише за принципом
рід–вид, а й ціле–частина. Основ
ні принципи роботи над статтями словника – системне опрацювання мовних, фольклорних, етнографічних
джерел
усіх
слов’янських традицій, реконструкція семантики, символіки,
ритуальних функцій основних
складових народної культури,
виявлення системних зв’язків
між ними, увага до географії,
ареалів поширення того чи того
явища. Усього СДЕС містить понад 1000 словникових статей.
У 5‑му томі словника подана
«Зведена бібліографія до томів
1–5», список ілюстрацій, статей,
авторів із зазначенням їхніх статей. В Україні ареалами збереження давніх форм традиційної
культури є передусім Полісся і
Карпатський регіон. Саме ці ареали, особливо Полісся, були
тими етнографічними локусами,
де авторський колектив СДЕС
здійснював тривалий час польові
дослідження. Крім поліських даних, до джерельної і дослідницької бази словника залучено знач
ний масив українського матеріа
лу: Артюх Л. Ф. Народне харчування українців та росіян північно-східних районів України
(Київ, 1982), Артюх Л. Ф. Українська народна кулінарія. Історико-етнографічне дослідження
(Київ, 1977), Болтарович З. Є. Народне лікування українців Карпат кінця ХІХ – початку ХХ століття (Київ, 1980), Боровский Я. Е. Мифологический мир
древних киевлян (Киев, 1982),
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«СЛАВЯНСКИЕ ДРЕВНОСТИ:
этнолингвистический
словарь» (СДЕС)
Фундаментальна
п’ятитомна
праця колективу відділу етнолінгвістики і фольклору Інституту слов’янознавства Російської
академії наук (1995, т. 1; 1999, т. 2;
2004, т. 3; 2009, т. 4; 2012, т. 5), видана в Москві. СДЕС – енциклопедія традиційної духовної культури слов’янських народів, здійснена на засадах етнолінгвістики,
науки, яка «вивчає мову крізь
призму людської свідомості,
менталітету, побутової й обрядової поведінки, міфологічних уявлень і міфопоетичної творчості»
(М. Толстой). Робота здійснена
на матеріалі фольклору, народних вірувань, міфології, етнографії, народного мистецтва і дає
уявлення про побутування архаїчних форм народної культури
слов’янських народів, які збереглися до недавнього минулого чи
до наших днів. Спеціальні статті
присвячені народним уявленням
про світобудову, природу, святих
покровителів, віруванням про
чаклунів, нечисту силу, народний календар, сімейний уклад у
різних слов’янських традиціях.
СДЕС – видання, що підсумовує
понад півторасторічну працю
над слов’янськими народними
культурами. Безпосередньо над
СДЕС авторський колектив працював понад чверть століття. Автором задуму й концепції був
академік М. Толстой. За його
життя побачив світ лише перший
том. Надалі автори і редколегія
намагалися чітко дотримуватися
його принципів. До постійного
авторського колективу входили
Т. Агапкіна, О. Бєлова, М. Валенцова, Л. Виноградова, О. Гура,
Г. Кабакова, О. Левкієвська,
А. Плотникова, І. Седакова,
М. Толстой, С. Толстая, О. Узнева, В. Усачова. Редактор словника
М. Толстой разом із С. Толстою у
передмові до СДЕС розкрили історію виникнення ідеї створення
словника, описали основні під236
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ка, Я. Новицького, М. Номиса,
М. Онишкевича, А. Онищука,
О. Потебні, І. Сенька, В. Сокола,
М. Сумцова, І. Франка, І. Чеховського, П. Чубинського, П. Шекерика-Доникова, О. ШишацькогоІлліча, В. Шухевича, Ю. Яворського; фольклорно-етнографічні матеріали таких українських
видань: «Атлас української мови»
(Київ, 1984–2001, т. 1–3), «Бюлетень Етнографічної комісії Української академії наук» (Київ,
1926–1930. № 1–16), «Етимологічний словник української
мови» (Київ, 1982–2012, т. 1–6),
«Етнографічний збірник» (Львів,
1897–1916, 1929. Т. 1–40), «Записки НТШ» (Львів, 1892–1937.
Т. 1–155; Нью-Йорк, Париж,
1948–1962. Т. 156–169), «Етнографічний вісник» (Київ, 1925–1932.
Кн. 1–10), «Зоря» (Львів, 1880–
1897. Числа 1–18), «Киевская старина» (Київ, 1882–1906. Т. 1–94),
«Матеріали до українсько-руської етнології («Матеріали до
української етнології», «Матеріали до етнології та антропології»
(Львів, 1899–1918. Т. 1–20; 1929.
Т. 21/22), «Науковий збірник Музею української культури в Свиднику» (Пряшів, 1965), «Науковий
збірник Харківської науково-дослідчої катедри історії української культури» (Харків, 1924–
1927. Числа 1–7), журнали «Народна творчість та етнографія»
(Київ, від 1957), «Народознавчі
зошити» (Львів, від 1995), щорічник «Первісне громадянство та
його пережитки на Україні»
(Київ, 1926–1929. 12 випусків),
«Харьковский сборник» (Харків,
1887–1898. Вип. 1–12), серія
«Українська народна творчість»;
рукописні матеріали АНФРФ
ІМФЕ. Тобто у СДЕС широко
представлено всі українські етнографічні зони. У передмові до
СДЕС із вдячністю згадано українських науковців Ф. Климчука,
П. Гриценка, Н. Гаврилюк. Сьогодні СДЕС – важливе джерело
для українських студій, відправний орієнтир для молодих дослідників, які можуть почерпну-

ти із видання основні відомості,
наукову і джерельну літературу.

Праці: Славянские древности: этнолингвистический словарь / под
ред. Н. И. Толстого. Москва, 1995.
Т. 1 А (Август) – Г (Гусь). 584 с ; 1999.
Т. 2 Д (Давать) – К (Крошки). 702 с. ;
2004. Т. 3 К (Круг) – П (Перепелка). 704 с. ; Т. 4 П (Переправа через
воду) – С (Сито). 656 с. ; Т. 5 С (Сказка) – Я (Ящерица). 736 с.
Літ.: Толстой Н. И. О предмете
этнолингвистики и ее роли в изу
чении языка и этноса. Ареальные
исследования в языкознании и этнографии. Язык и Этнос. Ленинград,
1983. С. 181–190; Толстые Н. И. и
С. М. О словаре «Славянские древности». Славянские древности: этнолингвистический словарь / под
ред. Н. И. Толстого. Москва, 1995.
Т. 1. С. 5–14; Юдин А. В. Рец. на:
Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5-ти томах /
под общей ред. Н. И. Толстого. Т. 5 :
С (Сказка) – Я (Ящерица). Москва:
Международные отношения, 2012.
736 с. ЭО. 2014. № 1. С. 173–176.
Ірина Коваль-Фучило
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Булашев Г. Український народ у
своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях (Київ, 1993),
Василенко В. И. Метрология и
земледелие по украинским народным воззрениям (Полтава,
1902), Весілля : У 2‑х книгах
(Київ,1970), Верхратський І. Про
говор галицьких лемків (Львів,
1902), Вовк Ф. Студії з української етнографії та антропології
(Прага, 1926), Воропай О. Звичаї
нашого народу. Етнографічний
нарис : У 2‑х томах (Мюнхен,
1958, 1966), Гаврилюк Н. К. Картографирование явлений духовной культуры. По материалам
родильной обрядности украинцев (Киев, 1981), Галько И. Народныи звичаи з околиц над
Збручем (Львів, 1862. Ч. 2), Дитячий фольклор / упоряд., вступ.
ст. та приміт. Г. В. Довженок
(Київ, 1986), Курочкін О. В. Новорічні свята українців. Традиції
та сучасність (Київ, 1978), Матейко К. І. Український народний
одяг (Київ, 1977); Самойлович В. П. Українське народне
житло (Київ, 1972), Українські
замовляння / упоряд. М. Москаленко (Київ, 1993), Українці: народні вірування, повір’я, демонологія (Київ, 1991), Філянський М., Риженко Я. Полтавщина (Полтава, 1927), Шестопал М. М. Українські народні загадки (Київ, 1963); Куриленко В. М. Атлас лексики тваринництва у поліських діалектах (Глухів, 2004), Словник староукраїнської мови ХІV–XV ст. (Київ,
1977, 1978. Т. 1–2), Фразеологічний словник української мови
(Київ, 1993. Кн. 1–2); записи й
студії Г. Аркушина, В. Ващенко,
Ф. Вовка, З. Ганудель, В. Гнатюка,
Я. Головацького, Б. Грінченка,
Н. Данильченка, М. Дикарева,
М. Довнар-Запольського, М. Драгоманова, В. Іванова, П. І. Іванова, П. В. Іванова, К. Квітки,
С. Килимника, В. Кравченка,
А. Кримського, З. Кузелі, П. Куліша, М. Левченка, М. Максимовича, О. Малинки, М. Маркевича,
В. Милорадовича, М. Никончу-

«СЛОВ’ЯНСЬКЕ
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
І ФОЛЬКЛОРИСТИКА» (СЛіФ)
Міжвідомчий
республіканський збірник, щорічник, що
виходив 1965–1991 у видавництві «Наукова думка» АН УРСР,
усього 19 випусків. Став своєрідним продовженням випуску «Міжслов’янські літературні взаємини» (збірник статей,
вип. І–ІІІ. 1958–1963), що видавали в Інституті літератури
імені Т. Г. Шевченка АН УРСР
та «Міжслов’янські фольклористичні взаємини» (1963), що готували в ІМФЕ імені М. Т. Рильського АН УРСР. У 1997 на
основі СЛіФ створено щорічник «Слов’янський світ» (СлС),
що й нині виходить в ІМФЕ
ім. М. Т. Рильського НАНУ. Від
початку створення відповідальним редактором щорічника був
Г. Д. Вервес, заступником відповідального редактора О. І. Дей,
відповідальним секретарем –
В. О. Захаржевська. До редколегії входили також В. І. Шевчук,
В. А. Юзвенко. Основна тематика
237
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фольклорні та фольклористичні
контакти), М. Гайдай (чеська,
словацька народна балада, народна етика слов’ян, міжслов’янські
взаємини), Ю. Цвєткова (українсько-російські пісенні зв’язки,
історія науки), В. Скрипка (чеська та словацька народна лірика)
та ін., згодом Л. Вахніна (польський та український фольклор
і фольклористика), Л. Мушкетик
(слов’янсько-угорські фольклорні та фольклористичні зв’язки),
В. Шабліовський (слов’янськорумунські контакти, народна
казка), Т. Руда (болгарський
фольклор), Я. Пилинський (чеська, словацька народна проза про
визвольні рухи, розбійницький
фольклор). Статті з сербського, хорватського, словенського
фольклору друкували М. Гуць
(народна епіка, переклади),
В. Лірниченко (традиційна лірика), С. Мишанич (балада, епічні
жанри), Є. Пащенко (історія науки, фольклор народів Югославії),
О. Микитенко (сербські та ін.
голосіння). Чимало місця присвячено міжслов’янським фольклорним та фольклористичним
контактам, порівняльним аспектам досліджень (статті Г. Сухобрус, М. Плісецького, Ю. Крутя,
О. Дея, Р. Кирчіва, О. Бріциної,
О. Чебанюк, А. Іоаніді, І. Хланти,
І. Туряниці, І. Сенька). Із розвідок зарубіжних фольклористів
вміщено дослідження Р. Бртаня
(Чехія), М. Мушинки (Словаччина), К. Кабашникова (Білорусь)
та ін. Статті про переклади художніх та фольклорних творів
належать Р. Кирчіву, М. Гуцю,
Ю. Булаховській, З. Зорівчак,
докладну інформацію про Міжнародні конгреси славістів подавали М. Гайдай, Н. Шумада,
Я. Погребенник та ін. У щорічнику систематично публікували
інтерв’ю з митцями та вченими,
бібліографії перекладів тощо.

університету імені І. Мечникова.
Головний редактор – доктор філологічних наук, завідувач кафедри слов’янського мовознавства
Олена Андріївна Войцева. До
складу редакційної колегії входять відомі славісти України та
слов’ян
ських країн, серед яких
завідувач кафедри болгаристики
Одеського національного університету, доктор філологічних
наук, професор Валентина Олександрівна Колесник, полоніст,
доктор філологічних наук, професор КНУ імені Т. Г. Шевченка
Тетяна Олександрівна Черниш.
Збірник має міждисциплінарний
характер, публікуючи статті, які
охоплюють широке коло проблем
сучасної та історичної філологічної славістики, палеославістики,
теорії мови, слов’янської діалектології, методики викладання
слов’янських мов, літератури та
культури слов’ян. Випуск (ХVІ,
2012) було присвячено одному з
засновників слов’янської філології в Одеському університеті та
відповідної кафедри – Аделаїді
Костянтинівні Смольській, яка
була також організатором щорічних славістичних конференцій в
Одесі. Науковий збірник входить
до переліку фахових видань з філології МОН України.
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СліФ: міжслов’янські літературні
та фольклорні взаємини, взаємодія слов’янських і неслов’янських
літератур та фольклору, літературний процес у західно- і
південнослов’янських країнах на
різних історичних етапах. Щорічник було адресовано філологам,
науковцям загалом, викладачам
та студентам. Основні рубрики СЛіФ від заснування: статті
й дослідження; повідомлення і
публікації; рецензії, огляди; бібліографія; зарубіжні дослідники і популяризатори української
літератури; з історії слов’янської
фольклористики; хроніка. З часом рубрики дещо уточнювали,
модифікували, додаючи нові,
наприклад: літературний процес XVIII–XX cт.; література і
фольклор; питання віршування;
зарубіжні дослідники й популяризатори української літератури
і фольклору; проблеми розвитку
слов’янських літератур ХХ ст.;
міжлітературні взаємини й питання перекладацької майстерності; розвиток та взаємозв’язки
фольклору слов’янських народів;
з історії слов’янської фольклористики. Деякі числа складаються лише з двох частин: літературознавство та фольклористика.
Розділ «хроніка» у певні періоди
розширюється і вміщує підрозділи: новини в Україні і за кордоном; книги; фестивалі; конференції; захисти дисертацій; про
журнали, зустрічі; переклади
тощо. На шпальтах щорічника
опубліковано наукові праці відомих літературознавців-славістів В. Захаржевської, Ю. Булаховської, В. Вєдіної, Г. Вервеса,
М. Сиваченка, Ф. Погребенника
М. Яценка та ін. Щодо фольклористики, то від самого початку і
до завершення існування видання тут систематично публікували свої розвідки співробітники
відділу слов’янської фольклористики ІМФЕ НАНУ В. Юзвенко
(польський фольклор і фольклористика, казки, компаративістика), Н. Шумада (болгарська пісенність, українсько-болгарські
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Наукове фахове видання з філології Одеського національного

Лариса Вахніна

«СЛОВ’ЯНСЬКИЙ СВІТ»
Науковий
щорічник
ІМФЕ
НАНУ. Рік заснування – 1997.
З 1995 до 1997 – був спільним
виданням ІМФЕ НАНУ та Київ
ського славістичного університету. Продовжує традиції наукового славістичного видання
«Слов’янське
літературознавство та фольклористика». Щорічник присвячено комплексному дослідженню художньої
культури слов’ян. У центрі уваги – актуальні проблеми сучасної
славістики: витоки слов’ян
ської
культури, художня традиція і
сучасна культура, тенденції розвитку слов’ян
ських літератур,
фольклорний дискурс. Серед
авторів – відомі славісти різних
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бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України. Проблематика: у науковому міждисциплінарному збірнику в галузі
славістики висвітлюється широке коло питань історії та культури слов’ян, а також їхніх взаємин
з іншими народами, представлені наукові статті, рецензії та інформаційні повідомлення. Головний редактор – академік, голова
Українського комітету славістів
Олексій Семенович Онищенко.
До складу редколегії входять –
директор ІМФЕ НАНУ, академік
Г. А. Скрипник, завідувач відділу української та зарубіжної
фольклористики – Л. К. Вахніна.
У збірнику публікуються доповіді української делегації на міжнародних з’їздах славістів (Охрид,
Мінськ, Белград та ін.).

твори та переклади публікував
у журналах на початку 60‑х. Перекладав з англійської, менше
зі слов’янських мов (російської,
польської, сербської). Цікавився
слов’янською міфологією та етнографією, особливо ставленням
селян до природи. Збирав народні оповідання. Його найвідоміша
праця «Rostlinstvo a jeho výzuam
v národních písních, povĕstech»
(1879). Спочатку передбачав до
цієї праці додати і дві інші частини, про скотарство та світ неживих речей, але вийшли лише
деякі уривки в журналах.

Праці: Rostlinstvo a jeho význam v
národních písních, pověstech, bájích,
obřadech a pověrách slovanských. Praha, 1879; Výklady prostonárodní z oboru jazykozpytu, bájesloví : psychologie
národní atd. V. Praze : Nákl. vlastním,
1882; Feste und Bräuche der Slaven.
Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Wieden, 1894.
S. 438–459.
Літ.: Энциклопедический словарь
Ф. А. Брокгауза и И .А. Ефрона.
Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон
1890–1907; Ethnobiology / E. N. Anderson, Deborah Pearsall, Eugene
Hunn, Nancy Turner. New Jersey, 2011.
Леся Халюк
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країн, зокрема Болгарії, Білорусі,
Сербії, Хорватії, Польщі, Німеччини, США та Канади. Значну
увагу приділено міжнародним
з’їздам славістів, діяльності Міжнародної комісії з дослідження
слов’янського фольклору при
Міжнародному комітеті славістів. У різних випусках було
представлено доробок відомих
фольклористів-славістів, зокрема професора Дороти Сімонідес,
Єжи Бартмінського (Польща),
Любинко Раденковича. Бошко
Сувайджича (Сербія), Каті Михайлової (Болгарія), Валентини
Новак (Білорусь). Було підготовлено декілька тематичних
випусків щорічника, один з них
присвячено публікаціям статей
сербських фольклористів, інший – ювілею академіка Максима
Рильського. У щорічнику постійно рецензують нові славістичні
видання України та світу, систематично подають хроніку наукового життя. Головний редактор:
Скрипник Ганна Аркадіївна – директор ІМФЕ НАНУ, доктор історичних наук, професор, академік
НАН України. Заступники головного редактора: Вахніна Лариса
Костянтинівна – провідний науковий співробітник, завідувач
відділу української та зарубіжної
фольклористики ІМФЕ НАНУ,
кандидат філологічних наук.
Мушкетик Леся Георгіївна – провідний науковий співробітник
відділу української та зарубіжної
фольклористики ІМФЕ НАНУ,
доктор філологічних наук. Відповідальний секретар: Карацуба
Мирослава Юріївна – старший
науковий співробітник відділу
української та зарубіжної фольклористики ІМФЕ НАНУ, кандидат філологічних наук, доцент.
Видання входить до переліку фахових видань МОН зі спеціальності 10.01.07 – фольклористика.

Лариса Вахніна
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СОБОТКА
(SOBOTKA)
Примус (Primus)
(29.01.1841, Горний Ноузов біля
Веліма – 1.08.1925, м. Прага, Чехія) – чеський етнограф, письменник-белетрист, публіцист,
фольклорист, славіст, журналіст,
перекладач та етнограф. Закінчив академічну гімназію у Празі,
потім навчався на філософському факультеті Карлового університету, спеціальність «класичні
та слов’янські мови». У кінці 60‑х
працював вихователем у родині Добрженських в Потштейні.
1879–1884 був редактором журналу «Свєтозор» («Světozor»),
потім, аж до пенсійного віку
обіймав посаду представника
(службовця)
університетської
канцелярії Чехії, 1886–1892 працював у науково-популярному
журналі «Матіце ліду» («Matice
lidu»), а 1896–1908 допомагав
у створенні енциклопедичного
словника Рейгра («Riegrův slovník
naučný»), був членом редколегії
разом з професорами Первульфом та Яном Гаубауром. Як почесний член брав участь у діяльності літературного відділу Наукової дискусії. Перші літературні

Лариса Вахніна

«СЛОВ’ЯНСЬКІ ОБРІЇ»
Збірник наукових праць. Заснов
ники: Український комітет славістів НАН України, Національна
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Петро Петрович
(26.09.1832,
м.
Харків
–
11.04.1887, м. Одеса) – український композитор, культурний і
громадський діяч, фольклорист,
дослідник російської народної
пісні. У 1852 закінчив природничий факультет Харківського
університету, працював учителем ботаніки, зоології та мінералогії у Катеринославській гімназії (1852–1853). У 1855–1857 був
особистим секретарем російського консула в Нью-Йорку.
У 1858 оселився в Одесі, займався музикою, вивчав народні пісні,
з 1859 співпрацював із газетою
«Одесский вестник», яку видавав його брат Микола, де друкував статті та рецензії, редагував
тексти. Брав участь у концертах
Одеського філармонічного товариства. На початку 1860‑х жив
у Петербурзі, публікував свої
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основ сучасної гармонічної музики.
Київ, 1959. 400 с.
Літ.: Каришева Т. Петро Сокальський: життя і творчість. Вид. 2-ге,
перероблене. Київ, 1978. 190; [2] с.:
ноти; Гуріна А. В. П. Сокальський
і становлення структурно-типологічного напряму етномузикології. Культура України: збірник наукових праць . Харків, 2012. Вип. 38.
С. 174–181.
Людмила Іваннікова

СОКІЛ
Василь Васильович
(27.09.1954, за паспортом –
1.10.1954, с. Волосянка Сколівського р‑ну Львівської обл.) –
український фольклорист, педагог. Закінчив Славську середню школу (1971). У 1973–1977
студент українського відділення
філологічного факультету Дрогобицького педінститу імені
І. Франка. Працював учителем
Ялинкуватської
восьмирічної
школи (1977–1986). У 1986–1989
навчався в аспірантурі Львівського відділення ІМФЕ імені
М. Рильського АН УРСР (нині –
Інститут народознавства НАН
України). З 1990 – молодший науковий співробітник, із 2003 – завідувач відділу фольклористики.
Викладав за сумісництвом у ЛНУ
імені Івана Франка, Львівському
держуніверситеті
внутрішніх
справ, Львівському інституті
економіки і туризму. 1990 захистив кандидатську дисертацію
на тему: «Топонімічні легенди
та перекази українців Карпат»,
а 2005 – дисертацію доктора філологічних наук на тему «Історико-героїчні перекази українців: генеза, структура, поетика»
(2005). Професор (2009). Основні
наукові терени С. – фольклор західних областей України, фольклор XX ст., поетика та естетика
українського фольклору, історизм фольклору та лінгвофольклористика, етнокраїнознавство.
С. розглядає як традиційну, так
і новітню народнопоетичну традицію. Із жанрів С. приділяє особливу увагу таким як легенда, переказ, казка, історична пісня, піс-

ня-хроніка, стрілецька, повстанська пісня, обрядовий фольклор,
міський фольклор, чорнобильський фольклор та усні оповіді
про голодомор. Автор монографії «Народні легенди та перекази
українців Карпат» (1995), у якій
за основними тематичними цик
лами і мотивами проаналізовано
сюжетний фонд легенд та переказів даного регіону. Дослідник
порушив теоретичні проблеми,
пов’язані зі специфікою жанрів,
класифікацією зібраного матеріалу тощо. В іншій вагомій монографії «Українські історико-героїчні перекази: структурно-семантичний та поетичний аспекти»
(2003) С. висвітлив усну історію
України, а саме народні погляди
на історичні події від найдавніших часів до початку ХХ ст. На
основі наративів С. з’ясував роль
і місце видатних осіб в історичному процесі, їх народну оцінку,
порушив питання історичної достовірності фольклорних джерел
та ін. До видання ввійшов розлогий фактографічний матеріал.
Книга С. «Фольклорна проза про
голодомори ХХ ст. в Україні: парадигма тексту» (2017) складається з двох частин: першого в
Україні розлогого монографічного дослідження усної прози про
голодомори та добірки текстів,
зафіксованих самим автором.
С. – керівник проекту, упорядник та науковий редактор фундаментального
синтетичного
видання «Українська фольклористична енциклопедія», що вийшло 2018 у Львові. Упродовж
багатьох років С. збирає фольклор рідного краю, систематизує
і готує до видання. Він записав
понад 5 тис. народних пісень, сотні легенд, переказів і народних
оповідань, 8 тис. зразків малих
фольклорних жанрів, переважно коломийок. Географія його
фольклорних експедицій охоплює майже всю Україну. Частина записів С., зокрема бойківського фольклору, опублікована
в збірках «З гір Карпатських»
(1981),
«Соціально-побутові
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статті у «Санкт-Петербургских
ведомостях», журналі «Время».
У 1862–1863 навчався в Петербурзькій консерваторії, не закінчив її, повернувся до Одеси.
У 1864 брав участь в організації Товариства аматорів музики (пізніше – Одеське музичне
товариство), 1866 – музичної
школи при ньому (за зразком
балакіревської музичної школи).
Організовував хор, читання публічних лекцій з історії та теорії
музики, друкувався також в газеті «Новороссийский телеграф».
У 1875–1876 перебував у Болгарії як військовий кореспондент,
записав кілька болгарських народних пісень, які використав у
музичному творі «Слов’янський
альбом». С. написав багато музичних творів різних жанрів,
йому належать опери «Мазепа»
(1859, за поемою О. Пушкіна
«Полтава»), «Майська ніч» (1876,
за однойменною повістю М. Гоголя, незакінчена), «Облога Дубна» (1878, за повістю М. Гоголя
«Тарас Бульба»), кантата «Бенкет
Петра Великого» (1859), балада
«Слухай», близько 40 фортепіанних творів, понад 40 романсів
(серед них – на слова Т. Шевченка
«Утоптала стежечку», «Полюбила молодого козака...», «Є на світі
доля»), обробки українських, російських та білоруських народних пісень. Упорядкував збірку
«Малороссийские и белорусские
песни, собранные П. Сокальским» (1903) з власною передмовою. Автор книг «О музыке
в России» (1862), «Русская народная музыка. Великорусская и
малороссийская, в ее строении
мелодическом и ритмическом,
и отличия ее от основ современной гармонической музыки»
(1888) та ін. Це капітальна праця,
ідеї якої раніше були апробовані
в курсі лекцій про музику, прочитаних С. в Одеському філантропічному товаристві. Перевидана українською мовою 1959.

Праці: Руська народна музика. Російська і українська в її будові мелодичній і ритмічній і відмінності її від
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ських дисертацій при ЛНУ імені
І. Франка (2000–2012).

Праці: Писана керниця: Топонімічні легенди та перекази українців Карпат / зібр. і впоряд. В. Сокіл.
Львів, 1994. 205 с.; Народні легенди
та перекази Українських Карпат.
Київ, 1995. 158 с.; Сокіл В. Народні пісні українців Зеленого Клину
в записах Василя Сокола. Львів,
1999. 272 с.; Як виник світ: легенди, колядки, балади / зібр., упоряд.
і опрацював Василь Сокіл. Львів,
2001. 88 с.; Фольклорні матеріали з
отчого краю / зібр. В. Сокіл та Г. Сокіл. Львів, 1998. 614 с.; Українські
історико-героїчні перекази: структурно-семантичний та поетичний
аспекти. Львів, 2003. 320 с.; Українці
про голод 1932–1933. Фольклорні
записи Василя Сокола. Львів, 2003.
231 с.; Львів в українському фольклорі. Львів, 2006. 287 с.; Дем’ян
Григорій Васильович: Бібліографічний покажчик / упоряд. В. Сокіл,
Г. Сокіл. Львів, 2009. 207 с.; Народні пісні з голосу Параски Павлюк /
зібр. та упоряд. В. Сокіл. Львів, 2009.
208 с.; Фольклорна проза про голодомори ХХ ст. в Україні: парадигма
тексту. Львів, 2017. 440 с.; Українська фольклористична енциклопедія / керівник проекту, наук. ред.,
упоряд. В. Сокіл. Львів, 2018. 808 с.;
Концепція сучасних фольклорних
видань. НЗ. 1998. № 6. С. 593–597;
Княжі столиці Львівського Опілля. Визвольний шлях. 2005. № 5.
С. 56–61; Поетичний світ народної
історичної прози. Українська культура: з нових досліджень / зб. наукових праць на пошану С. П. Павлюка
з нагоди його 60-ліття. Львів, 2007.
С. 361–380; Невербальні засоби вираження в наративах про Голодомор. НЗ. 2011. № 3. С. 380–390.
Літ.: Дем’ян Г. Бойківська родина вчених-фольклористів. Народознавство. 2003. № 64–65. С. 2–7;
Дем’ян Г. На поклик національного
відродження (До 50-річчя фольклориста Василя Сокола). НТЕ. 2004.
№ 6. С. 38–42; Маслак Т. Історичні
перекази українців. НТЕ. 2004. № 3.
С. 119–122; Василь Сокіл. Біобібліографічний покажчик / упоряд.
Н. Сокіл-Клепар. Львів, 2014.180 с.;
Коваль Г. В. «А вже осінь прийшла
у мій сад…» (Із фольклористичного доробку Василя Сокола). НЗ.
2014. № 4. С. 642–668; Павлюк С. Велична місія вченого. НЗ. 2014. № 4.
С. 639–641.
Леся Мушкетик

СОКІЛ
(ДРОНИШИНЕЦЬ)
Ганна Петрівна
(24.08.1956, с. Верхня Рожанка Сколівського р‑ну Львівської обл.) – філолог, фольклористка, педагог. Після закінчення Славської середньої школи
(1973) навчалася на філологічному факультеті Дрогобицького
педагогічного інституту імені
І. Франка (1973–1977). У 1977–
1992 – учителька загальноосвітніх шкіл с. Ялинкувате Сколівського р‑ну, с. Підбірці Пустомитівського р‑ну Львівської обл.;
з 1993 асистентка, з 1998 на посаді доцента, з 2015 – професора кафедри української фольк
лористики імені Ф. Колесси
ЛНУ ім. Івана Франка. Кандидат
філологічних наук (1996), тема
дисертації
«Фольклористична
діяльність Осипа Роздольського», доктор філологічних наук
(2012), тема: «Українська фольклористика в Галичині кінця
ХІХ – першої третини ХХ століття: історія, напрями, контекст».
Основні наукові терени досліджень: історія фольклористики,
обрядовий фольклор, теоретичні
питання фольклору, етнокультура. Поглиблено вивчає історію
фольклористики в Галичині, діяльність НТШ імені Шевченка в
українському та слов’янському
контексті, цікавиться контактами українських учених з фольклористами ін. слов’янських
країн. Авторка понад 100 наукових праць, серед них монографії:
«Осип Роздольський: Життя і діяльність» (Львів, 2000); «Українська фольклористика в Галичині
кінця ХІХ – першої третини ХХ
століття: історико-теоретичний
дискурс» (Львів, 2011). До книги
увійшов багатий джерелознавчий
матеріал, як опублікований, так і
архівний, у ній розкрито основні
напрями і тенденції тогочасної
науки в історичному, теоретикометодологічному аспектах, збирацьку, едиційну і текстологічну діяльність НТШ, розглянуто
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пісні» (1985), «Легенди і перекази» (1985), «Балади» (1987),
«Календарно-обрядові
пісні»
(1987) та ін. На основі численних
експедицій С. підготував і опублікував низку різножанрових,
різнотематичних збірок: «Писана керниця: топонімічні легенди
та перекази українців Карпат»
(1994); «Фольклорні матеріали з
отчого краю» (у співавторстві з Г.
Сокіл, 1998); «Історичні перекази
українців» (2003); «Джерела про
зруйнування Запорозької Січі»
(2005); «Народні пісні з батьківщини Івана Франка» (2003);
«Народна проза у записах Івана
Франка» (2006); «Львів в українському фольклорі» (2006). Фольклорні записи часів Голодомору
представлено у його збірнику
«Українці про голод 1932–1933»
(2003). Результатом експедиції
групи вчених до Приморського,
Хабаровського краю та Амурської обл. Росії стала збірка «Народні пісні українців Зеленого
Клину» (1999). Етіологічні твори
ввійшли до збірки С. «Як виник
світ: легенди, колядки, балади»
(2001), репертуар однієї виконавиці охоплює збірка «Народні
пісні з голосу Параски Павлюк»
(2009). 30-річчю Чорнобильської трагедії приурочена праця
С. «Народнопоетичний ужинок
з припорошеного атомом поля»
(2016), що містить його польові дослідження з 1996. С. брав
участь у багатьох конференціях
та міжнародних форумах, зокрема Другому світовому конгресі
бойків (Турка, 2010), Міжнародній науковій конференції «Наукова спадщина О. О. Потебні в
контексті розвитку європейської
філологічної думки ХІХ–ХХІ ст.»
(Харків, 2010), VІІІ Міжнародному конгресі україністів (Київ,
2013) та ін. С. – член редколегій
часописів «Народознавчі зошити», «Фольклористичні зошити»,
«Міфологія і фольклор», «Вісник
Львівського інституту економіки і туризму». Член спецради із
захисту кандидатських і доктор-
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Львів, 2007. 208 с.; Українська фольклористика в Галичині кінця ХІХ –
першої третини ХХ століття: історико-теоретичний дискурс. Львів,
2011. 588 с.; Іван Франко про фольклористичні зацікавлення Оскара
Кольберга. Українське літературознавство. Львів, 2006. Вип. 68.
С. 177–183; Наукові взаємини галицьких фольклористів із західнота південнослов’янськими вченими.
НЗ, 2007. № 5–6. С. 479–490; Розвиток
української фольклористики в Галичині кінця ХІХ – початку ХХ століть. ЗНТШ: Праці секції етнографії
і фольклористики. 2010. Т. CCLIX.
С. 406–422; Українська фольклористика в Галичині кінця ХІХ – першої
третини ХХ століття: історико-теоретичний дискурс. Львів, 2011; Виміри національного в українській
фольклористиці кінця ХІХ – першої
третини ХХ століття (Spheres of Culture [Maria Curie-Sklоdovska University in Lublin Faculty of Humanities
Branch of Ukrainian Studies]. Lublin,
2014. Volume VII. Р. 123–132; Українсько-чеські контакти в Науковому
товаристві імені Шевченка на порубіжжі ХІХ – першої третини ХХ ст.:
фольклористичний аспект. Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost
III. Brno, 2015.Р. 521–531.
Літ.: Дем’ян Г. Бойківська родина вчених-фольклористів (В. Сокіл
і Г. Сокіл). Народознавство. 2003.
№ 64–65. С. 2–7; Костик В. Вагоме
дослідження з української фольклористики Галичини. Буковинський
журнал. Чернівці, 2012. № 1 (83).
С. 251–252; Підгорна Л. Фольклористика «золотої доби» в Галичині.
НЗ. Львів, 2012. № 1. С. 166–167; Ярмоленко Н. Етапне явище в історії
фольклористики. Вісник Черкаського
університету. Черкаси, 2012. Вип. 5
(218). С. 147–149. (Серія: Філологічні науки); Руда Т. Фундаментальне
дослідження української фольклористики в Галичині. МіФ. 2012. № 4.
С. 86–89; Коваль Г. В. Сокіл Ганна Петрівна. Українська фольклористична
енциклопедія. Львів, 2018. С. 677–678.
Леся Мушкетик

ся в сім’ї викладача, дитячі та
юнацькі роки минули в Харкові.
1826 –1829 – навчався на етикофілологічному відділенні філософського факультету Харківського університету, 1829 отримав ступінь кандидата філології
за роботу «Об обиде». Служив в
суді, Харківській міській бібліо
теці, працював домашнім учителем поміщиків Подольських,
записав спогади про Запорізьку
Січ, народні думи, перекази, що
визначили його подальше зацікавлення фольклором слов’ян
ських народів. 1835 С. захистив
магістерську дисертацію й отримав посаду ад’юнкт-професором
Харківського університету на
кафедрі політичної економії
та статистики, паралельно вивчав українську народну поезію.
С. був одним із видавців «Українського альманаху» (1831), активно публікував розвідки з
української історії, етнографії
та фольклору в журналах «Сын
отечества», «Северная пчела»,
«Телескоп», «Московский наблюдатель», в «Ученых записках
Московского университета» та
«Журнале Министерства народного просвещения». 1832
опублікував збірку «Словацкие
песни», у якій подав українські
паралелі до декількох пісень.
С. брав участь у харківському
гуртку «Любителів української
народності», писав історико-етнографічні та фольклористичні
праці. Гурток пропагував студії
з української мови та фольклору Амвросія Метлинського та
Миколи Костомарова, публікації про українські повір’я і звичаї Костянтина Сементовського,
дослідження
Слобожанщини
Вадима Пассека, художні твори
Петра Гулака-Артемовського та
Григорія Квітки-Основ’яненка.
С. видав шість випусків журналу «Запорожская старина»
(1833–1838), де публікувалися
джерельні фольклорні матеріали й етнографічні дослідження.
1839–1842 С. був у закордонному
відрядженні в рамках підготовки
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постаті видатних і маловідомих
діячів. С. показала діяльність
НТШ не лише в загальноукраїнському, а й у європейському
контексті,
продемонструвала
зв’язки українських дослідників
з різними європейськими осередками, закладами, окремими
особистостями. С. опублікувала
статті: «Фольклористика в Етнографічних комісіях НТШ і
ВУАН» (2008); «Система жанрів
в українській фольклористиці кінця ХІХ – початку ХХ ст.»
(2010), студії про наукові взаємини галицьких фольклористів
слов’ян
із західно- та південно
ськими вченими: «Українськочеські контакти в Науковому
товаристві імені Шевченка на
порубіжжі ХІХ – першої третини ХХ століть: фольклористичний аспект» (2015), «З історії
українсько-польських фольклористичних зв’яз
ків Наукового
товариства імені Шевченка у
Львові» (2016) та ін. Дослідниця
підготувала низку словникових
статей до «Малої енциклопедії
українознавства» (Львів, 2007),
словника-довідника «Українська
фольклористика»
(Тернопіль,
2008), до «Української фольклористичної енциклопедії» (Львів,
2018). С. – авторка навчального
посібника «Обрядовий фольклор
українців» (2018). Брала участь у
численних фольклорних експедиціях, матеріал яких оприлюднено у збірниках: «Фольклорні
матеріали з отчого краю» (Львів,
1998; у співавторстві), «Хрестинні пісні» (Львів, 2007) та ін. Учасниця міжнародних та загальноукраїнських конференцій, Міжнародних конгресів україністів
(Київ, 2009, 2013). Член секції
етнографії та фольклористики
НТШ, член редакційної колегії
наукового журналу «Народознавчі зошити» (серія філологічна). Член Союзу українок.

Праці: Фольклорні матеріали з
отчого краю. Львів, 1998. 616 с. (у співавтор.); Осип Роздольський: Життя і діяльність. Львів, 2000. 165 с.;
Хрестинні пісні / зібрала Г. Сокіл.
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Ізмаїл Іванович
(13.06.1812, м. Ярославль –
21.02.1880, м. Петербург, Російська імперія) – славіст широкого
профілю, видатний дослідник
історії західних та південних
слов’ян і слов’ян
ської філології, фольклорист. Народив-
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ним науковим джерелом для вивчення фольклору слов’янських
народів («Материалы для словаря древнерусского языка», 1893–
1912). С. досліджував питання
історії слов’янознавства, зокрема, йому належить розвідка про
вчених-славістів О. Бодянського
та В. Григоровича, про їхні перші
слов’янознавчі студії.

Праці: Словацкие песни / составил и перевел И. И. Срезневский.
Харьков, 1832. 62 с.; Дополнения и
замечания к статье К. Сементовского «Замечания о праздниках у малороссиян» Маяк, 1843. Т. 11. Кн. 26.
С. 4–57; Древнерусский календарь
по месячным минеям ХІ–ХІІІ в. Христианские древности и археология.
Санкт-Петербург, 1862. С. 2–19; Материалы для словаря древнерусского
языка. Санкт-Петербург, 1893–1912.
Т. 1–3.; Как дошли до мысли, что
должно изучать славянство. Журнал
министерства народного просвящения. 1893. № 5. С. 17–133.
Літ.: Материалы для биографии
И. И. Срезневского. Петроград,
1916. Кн. 1; Сумцов Н. Харьковский период научной деятельности
И. И. Срезневского. Памяти Измаила Ивановича Срезневского. Петроград, 1916. Кн. 1. С. 69–93; Сухобрус Г. К. Роль українських славістів
першої половини ХІХ ст. у розвитку
міжслов’янських
фольклористичних зв’язків . Філологічний збірник.
Київ, 1958; Кравцова Г. Б. Срезневський Ізмаїл Іванович. Українська
фольклористична енциклопедія /
керівник проекту, науковий редактор, упорядник В. Сокіл. Львів, 2018.
С. 683–684.
Олена Чебанюк

фия» (Київ, 1897). Серед найвідоміших – її дослідження «Ze
života v Podolí ruském. Napisala
hrab. Luce Stadnická» («Slovanský
sborník», 1883, № 9) («Із життя на
руськім Поділлі…»), «Character,
obyczaje, obrzędy ludu rusińskiego
na Podolu» («Wędrowiec», 1883,
т. 42) («Характер, звичаї, обряди
руського народу на Поділлі»),
«Pieśni i obrzędy weselne ludu ruskiego z okolic Niemirowa na Podolu rosyjskiem» (ZWAK, 1888,
т. ХІІ) («Весільні пісні й обряди
руського люду з околиць Немирова на російському Поділлі»).
Частину опису подільського весілля з околиць Немирова було
опубліковано в чеському часопису «Slovanský sborník» у розвідці
«Із житя на руськім Поділлі…»,
через п’ять років у розширеному
вигляді опис потрапив до друку на сторінки збірника ZWAK.
С. записувала весілля та пісні не
під час обряду, а зі слів інформанта та подала докладні відомості за днями тижня. Публікація вирізняється «Додатком»,
у якому опубліковано 4 пісні,
що співають нареченій-сироті.
С. наголосила на особливостях
випікання короваю в Немирівському передмісті та описала
ритуал і в розвідці «Характер,
звичаї, обряди руського народу
на Поділлі» («Wędrowiec», 1883,
т. 42). Зразки 44 весільних пісень
подано в органічному поєднанні
з обрядодією. С. не тільки фахово
здійснила та підготувала до друку опис подільського весілля, а й
зафіксувала окремі варіанти обряду, прокоментувала їх, позначила наголосами окремі діалектні слова, прагнучи фонетично
точно відтворити почуте.
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до професорського звання кафедри слов’янознавства у Харківському університеті. У Празі під
керівництвом С. Шафарика студіював основи слов’янознавства,
здійснив експедиції в Чехії, Лужицях, Польщі, а також відвідав Загреб, Словенію, Далмацію,
Чорногорію, Сербію, Словакію,
Галичину, у 1842 – Пряшівщину.
Результатом відрядження стали
як власні записи С. слов’янських
обрядів, звичаїв, фольклору,
так і матеріали ін. слов’янських
учених, з якими познайомився
під час перебування за кордоном. Фольклорно-етнографічні
матеріали містить його розвідка «Русь Угорская» («Вестник
РусскогоГеографического общества», 1852). З 1842 С. читав лекції в Харківському університеті з
курсів «Енциклопедичний вступ
до вивчення слов’янства», «Західні слов’яни південної галузі»,
«Західні слов’яни північної галузі». За фундаментальне дослідження «Святилища и обряды
языческого богослужения древних славян по свидетельствам
современников и преданиям»
(1846) перший у Російській імперії С. отримав вчений ступінь
доктора слов’яно-руської філології й посаду екстраординарного
професора. У 1846 посів кафедру
слов’янознавства в Петербурзькому університеті, читав курси
«Вступ до слов’янської філології» та «Слов’янські древності».
З 1859 до 1880 був деканом історико-філологічного факультету
Петербурзького
університету,
у 1861 виконував обов’язки ректора. У 1851 С. обрали екстраординарним академіком, 1854 – ординарним академіком відділення
російської мови та словесності
Імператорської Академії наук.
У своїх дослідженнях учений
постійно звертався до вивчення
поетики слов’янського фольклору, фольклоризації літературних
творів. С. був видатним палеографом, зі своїми учнями складав
словники до давніх слов’янських
пам’яток, які по сьогодні є цін-

СТАДНИЦЬКА
(STADNICKA)
(СВАРИЧЕВСЬКА)
Люцина (Lucyna)
(рр. н. і смерті невідомі) – польська фольклористка, записувачка українського фольклору Поділля. Біографічних відомостей
дуже мало. Близько 1868 у Кракові вийшла заміж за Вінцента
Стадницького, після смерті якого 1869 переїхала до містечка
Немирів на Вінниччині. Стислу
інформацію про розвідки С. подав М. Сумцов у праці «Современная малорусская этногра-

Праці: Ze života v Podolí ruském.
Napisala hrab. Luce Stadnická. Slovanský sborník. 1883 № 9. S. 429–440;
Character, obyczaje, obrzędy ludu rusińskiego na Podolu. Skreśliła Lucyna Stadnicka. Wędrowiec. 1883. Т. 42.
S. 570–572; 583–585; 597–599; 613–
615; Pieśni i obrzędy weselne ludu ruskiego z okolic Niemirowa na Podolu
rosyjskiem. Рodała Lucyna hr. Stadnicka. ZWAK. 1888. T. XII. S. 103–116.
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розбудови професійного українського театру. Трупа під його
керівництвом гастролювала у
таких містах, як Петербург, Москва, Вільно, Варшава, Мінськ.
До трупи входили такі непересічні діячі культури, як М. Кропивницький, М. Садовський, І. Карпенко-Карий, П. Саксаганський,
М. Заньковецька. Перші перекладні твори з’явилися ще 1865 –
у львівському часописі «Нива».
Це переклади віршів М. Лермонтова, Г. Гейне, І. Крилова. Загалом
до поетичних перекладів С. належать переклади творів О. Пушкіна, М. Некрасова, Д. Байрона,
А. Міцкевича, окремих сербських народних пісень. Значною
віхою у перекладацькій діяльності С. стало видання українського перекладу «Гамлета»
В. Шекспіра (1882). Новаторство
С. як перекладача можна вбачати
в тому, що йому належать саме
переклади (а не переспіви) поезії, крім того, він осмислив роль
перекладної літератури для українського читача. Важливе значення у творчому доробку С. мав
фольклор. Аналізу фольклорного компоненту у романах С.
присвячено монографію В. Поліщука «Художня проза Михайла Старицького: Проблематика
й особливості поетики романів
і повістей» та В. Тищенка «Історичний роман М. Старицького
про Кармалюка», статтю І. Цуркана «Фольклорна стихія роману
Михайла Старицького „Розбійник Кармелюк”». Значним є перекладацький доробок С. із сербської народної поезії – збірка
«Сербські народні думи і пісні»
(1876). С. вдумливо поставився
до перекладу «юнацьких дум».
Він зосередив увагу не на тих думах, у яких переважав міфічний,
легендарний елемент, змішаний
з релігійним, а на історичних
думах. С. намагався, за власним
виразом, «точно передати думку
оригіналу, йти вірш за віршем»,
намагався дотримуватися розміру сербського «білого вірша»
і вживати тільки народну мову.

Переклади С. – це, безперечно,
стилізації під сербську народну
творчість, але стилізації дуже
вдалі. Появу перекладів «Сербських народних пісень» С. пояснював тим, що українці на той час
були мало обізнані з сербською
поезією, оскільки кількість перекладів була незначна. Об’єктом
перекладу стали не всі зразки
героїчного епосу сербів, які дійшли до ХІХ ст. С. мав на меті
правильне відтворення історичного контексту сербської поезії,
без міфологічних і фантастичних
елементів, тому надавав перевагу
пісням періоду сербсько-турецької боротьби, народним поезіям
гайдуцької доби. С. був не лише
одним із перших перекладачів
сербського героїчного епосу
українською мовою, але й першим його українським дослідником і популяризатором. Глибоко
обізнаний з українським фольклором, реаліями етнографії,
С., здійснюючи переклади сербських пісень, досконало вивчив
історію, географію сербського
народу, його культуру та побут.
Він здійснив численні спроби зіставлення народної поезії сербів
і українців.
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Літ.: Болтарович З. Є. Україна в
дослідженнях польських етнографів
ХІХ ст. Київ, 1976. С. 132; История
русской этнографии А. Н. Пыпина. Т. 3. Этнография малорусская.
Санкт-Петербург, 1891. С. 299; Колесник В. Відомі поляки в історії Вінниччини: Біографічний словник.
Вінниця, 2007. С. 755; Сумцов Н. Современная малорусская этнография.
Киев, 1897. С. 68; Подолинний А. М.
Стадницька Л. Вінниччина фольклорна: довідник / упоряд. А. М. Подолинний, Т. О. Цвігун. Вінниця, 2003.
С. 73; Шалак О. Весілля з Немирівського передмістя в дослідженні
Люцини Стадницької. Український
фольклор Поділля в записах і дослідженнях ХІХ – початку ХХ ст. Київ,
2014. С. 308–314.
Оксана Шалак
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Михайло Петрович
(14.12.1840, с. Кліщинці Золотоніського пов. на Полтавщині (тепер – Черкаська обл.) – 27.04.1904,
м. Київ) – поет, прозаїк, драматург, перекладач, актор, режисер,
організатор професійного теат
ру. Освіту здобув у Харківському, згодом у Київському університетах. Перші поетичні твори
вміщено у збірці інтимної лірики
«Ждання» (1865). Автор драматичних творів (драм, комедій,
водевілів) із соціально-побутовою та історичною проблематикою. Того ж року митець активно
працював на видавничій ниві.
Разом із визначними літературними діячами доби М. Кропивницьким та І. Карпенко-Карим
став творцем соціальної драми,
у якій гостро викривав соціальну
нерівність. Визначне місце в художньому доробку С. належить
його прозі, зокрема історичним
романам, присвяченим визвольній боротьбі українців протягом
двох століть (середина XVII – середина ХІХ ст.) – загалом близько шістдесяти творів. Найбільшою популярністю серед читачів
користувався історичний роман
«Розбійник Кармелюк» (1903).
Понад десять років С. був керівником і режисером театральної
трупи, активно працював на ниві
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Праці: Сербська народна поезія. Київ, 1955. 348 с.; Старицький
Михайло. Твори : в 6 т. Київ, 1990.
Т. 6. 831 с.
Літ.: Зеров М. Літературна позиція М. Старицького. Життя і
Революція. Київ, 1929. С. 11–17; Сокирко Л. М. П. Старицький. Літературна критика. Київ, 1940. ч. 11–12.
С. 5–10; Куриленко Й. М. П. Старицький. Київ, 1960. 320 с.; Скрипник І.
Михайло Петрович Старицький.
Матеріали до вивчення історії української літератури. Київ, 1960. Т. ІІІ.
С. 56–64; Сокирко Л. М. П. Старицький. Критико-біографічний нарис.
Київ, 1960. 150 с. Комишанченко М.
Михайло Старицький. Київ, 1968.
180 с.; Цуркан І. Фольклорна стихія
роману Михайла Старицького „Розбійник Кармелюк”». Українська мова
і література в школі. Київ, 2001. № 5.
С. 59–63; Яривчик М. Фольклорні
традиції як естетична основа індивідуального стилю: компаративний
аналіз поезії Михайла Старицького
та Василя Голобородька. Михайло
Старицький : постать і творчість.
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Черкаси, 2004. С. 132–135; Ярмоленко Н. Сюжети сербського героїчного
епосу в перекладах Михайла Старицького. Михайло Старицький :
постать і творчість. Черкаси, 2004.
С. 136–139; Новиков А. Український
театр і драматургія: від найдавніших
часів до початку ХХ ст. Харків, 2015.
С. 139–143.
Мирослава Карацуба

СТОЯНОВА
Ельза Петрівна
(31.12.1940, м. Нев’янськ Свердлов. обл. – 09.04.2019, м. Київ) –
славіст, фольклорист, доктор філологічних наук (2005), професор
(2011). Закінчила Ленінградський
Санкт-Петербурзький)
(зараз
університет, за фахом журналіст.
Працювала у російських, українських та болгарських газетах, порушуючи, в основному, питання
національної культури та мови
ЗМІ. Опинившись у другій половині 60‑х у середовищі нащадків
болгарських переселенців, які
понад півтора століття мешкають компактно у Буджакських
селах України, розташованих
між Дунаєм та Дністром, мала
можливість зблизька познайомитися з їхніми звичаями та
мовою – справжнім феноменом
збереження власної культури
шістьома поколіннями, відірваними від материкового мовного
масиву. Почавши шукати пояснення цьому явищу в тодішніх
етнографічних та діалектологічних працях (виданнях як колишньої Російської імперії, так і
Болгарії), С. не погодилася із традиційним підходом у питаннях,
пов’язаних із розмежуванням
усної (зокрема, діалектної) та писемної (літературної) форм мовлення, однобічним ставленням
до незмінності та стійкості фольклорних текстів, у яких, начебто,
відбувалося «консервування»
мови. Робота у бібліотеках та
архівах України, Росії, Болгарії,
використання функціонального
підходу щодо аналізу мовного
масиву болгарської діаспори як
до цілісного тексту, що є втіленням досвіду декількох поколінь
і складався впродовж різних історичних періодів як у самій
метрополії, так і державі-донорі,
що прийняла переселенців, – усе
це у поєднанні з соціолінгвістичним аналізом різних жанрів
народної творчості (народними
казками, обрядовими піснями,
текстами замовлянь тощо) та за-
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СТЕПОВИЧ
(ДУДКА-СТЕПОВИЧ)
Андроник Іоаникійович
(1856 (1857), с. Лебединці, нині
Чернігівської обл. – 26.11.1935,
м. Київ) – славіст, літературознавець, перекладач, викладач. Виховувався в Сокиринському домі
прилуцького поміщика Г. Галагана. Навчався в Чернігівській гімназії та Колегії П. Галагана (1871–
1875), а упродовж 1875– 1879 – на
історико-філологічному факультеті Київського університету імені св. Володимира. Учень О. Котляревського та П. Житецького.
У 1879–1888 працював у гімназіях м. Києва, юнкерському
училищі, кадетському корпусі,
інспектором шкіл у Волинській
губернії. Опікувався чеськими
школами, підготував з’їзд учителів чеських шкіл в Острозі
(1888). У 1892–1920 – приват-доцент кафедри слов’янської філології Київського університету,
викладав слов’янську філологію,
зокрема слов’янські літератури. У 1893–1906 був директором
Колегії Павла Галагана. У 1907
заснував приватну гімназію.
Активний учасник Київського
слов’янського товариства, Історичного товариства Нестора-літописця. Слов’янським фольклором зацікавився ще під час навчання в Чернігівській гімназії,
почав записувати народні пісні.
С. написав цикл книг з історії
різних слов’янських літератур:
«Нариси з історії слов’янських
літератур» (1893), «Нарис історії чеської літератури» (1896),
«Нарис історії сербохорватської
літератури» (1899). У рукопису
лишилася праця С. «Слов’янські
літературні етюди» (302 с.). С. –

автор низки публікацій з історії
та літератури слов’янських народів, бібліографічних нарисів, статей до енциклопедичних видань,
рецензій на славістичні праці.
Автор статей про Я. Коллара,
Я. Неруду, І. Врхліцького, І. Вазова та ін. С. упорядкував та видав
науково-літературні
збірники
«Славянская беседа» (1888–1891,
кн. 1–2), «Рассвет» (1893). Перекладав з чеської, сербської, хорватської, болгарської мов твори
Б. Радичевича, П. Негоша, Л. Лазаревича, Я. Веселиновича та ін.,
писав до них вступні статті і коментарі. Має статті з проблем
перекладу («Заметки о переводах
Алоиза Ирасека», «По поводу
украинских переводов инославянской беллетристики», «Як не
треба перекладати з слов’янської
мови на українську»). Автор і
редактор «Ежегодника Коллегии Павла Галагана», альманаху
«Слов’янський щорічник» (разом
з М. Задерацьким). Брав участь у
підготовці Першого з’їзду славістів у Празі 1929. Співпрацював зі
Словниковою комісією АН СРСР
у Ленінграді.

Праці: К вопросу о происхождении дум. КС. 1893, № 1; Новый шаг
в деле взаимного ознакомления славян. Київ, 1913; Про київське життя 1849 року. Україна, 1925 Кн. 6;
Слов’янський етнограф Людвік
Куба: до його 65-ліття і 45-ліття видання «Slovanstvo ve svych spevech».
ЕВ. 1930. Кн. 9. С. 239–249.
Архіви: ІР НБУВ. Ф. 179. № 1;
ІР НБУВ. Ф. 179. № 122, 123 (фольк
лорні збірки); Степович А. И. Книга
славянства. Произведения народов славян и их певцов. ІР НБУВ.
Ф. 179. № 6.
Літ.: Степович Андроник Іоанікієвич. Енциклопедія українознавства.
Перевидання в Україні : у 10 т. / голов.
ред. В. Кубійович. Львів, 1996. Т. 8;
Апанович Е. М. Архив А. И. Степовича. Советское славяноведение. 1982. № 5. С. 95–105; Проценко
Л. Київський некрополь. Путівникдовідник. Київ, 1994. С. 231; Паламарчук О., Чмир О. А. І. Степович –
знаний український учений-славіст і
педагог. Проблеми слов’янознавства.
Львів, 2008. Вип. 57. С. 244–248.
Ірина Огієнко
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му етномовних та стилістичних
особливостей ін. жанрів болгарського фольклору, зокрема, казок, історичних та міфологічних
пісень, у подальшому – в окремих розділах п’ятьох монографій
та посібників, а також у докторський дисертації «Етномовний
та соціолінгвістичний аспект
острівного писемного дискурсу»
(2005) та низці статей, присвячених цій проблемі, що вийшли
друком у наукових виданнях
України, Болгарії, Молдови.

Праці: Отражение письменных
традицій в фольклорних текстах и
пути их трансформации в результате
перемен дискурса. История одного
языкового острова. Письменность
болгарской диаспоры на Украине.
1861–1993. София. Велико Търново,
1997. С. 81–96; За произхода на фолк
лорния фразеологизъм тилилейско
горие. Съпоставително езикознание.
София, 1998. год. ХХІІІ: СУ «Святой
Климент Охридски». Кн. 314. С. 114–
120; Відтворення писемних традицій
у фольклорних казкових текстах на
шляху їх трансформації в результаті
змін дискурсу. Мова болгар України
в її усній та писемній формі. Київ.
Одеса, 2002. С. 177–184; Варіювання
писемної традиції у ритуальних діалектних текстах. Етномовний та соціолінгвістичний аспект острівного
писемного дискурсу. Феномен збереженого слова. Київ, 2004. С. 98–105;
Казковий текст у прагматичному аспекті. Слов’янський світ. Київ, 2006.
Вип. ІV. С. 31–46; Сонячне весілля
(до питання вітальності болгарського острівного ідіому в Україні). Мовознавство, 2008. № 2–3. С. 247–260;
Брати Миладінови та слов’янський
світ (до 150‑річчя з дня смерті
Дмитра та Костянтина Миладінових). Слов’янський світ. Київ, 2013.
Вип. 11. С. 273–290.
Літ.: Лекция на тема «Печатът на
бесарабските и таврийските българи, 1862–1994 г.». Auditorium Maximum. Информационен бюлетин на
Академичния съвет на СУ «Климент
Охридски». София, 1995. № 2. С. 3;
Нова болгаристична праця. Інформаційний вісник Української Екологічної Академії Наук. Київ, 1997. № 1.
С. 10; В Украйна има дълбока българска книжовна традиция. Вкрайна
пресс. София, 1998, март. С. 14; Българският език в Украйна – обект на
проучване. Роден край. Одеса, 2002.
С. 3; Привітання президента Київського славістичного університету

професора Ю. М. Алексєєва з нагоди 75‑річчя д. ф. н. І. А Стоянова та
50‑річчя творчої та наукової діяльності д. ф. н., професора Е. П. Стоянової. Български годишник (Болгарський щорічник, Болгарский ежегодник) Київського славістичного університету. Київ, 2011. Т. VІІ. С. 5–6.
Оксана Микитенко

СТРИПСЬКИЙ
Гіядор Миколайович
(псевдоніми: Я. Біленький,
Ядор, М. Миколаєнко, Мікеш,
С. Новик, Стороженко, Belon
Rusinský та ін.; 7.03.1875, с. Шелестово, нині частина смт. Кольчино Мукачівського р‑ну Закарпатської обл. – 9.03.1949, м. Будапешт, Угорщина) – бібліограф,
етнограф, фольклорист, перекладач, мовознавець і літературознавець. Закінчив гімназію в
Ужгороді, навчався також в університетах Львова, Будапешта,
Клужа (Румунія). У Клужі з 1900
викладав українську літературу.
З 1903 до 1909 працював у Трансільванському музеї. 1910–1918
обіймав посаду доглядача Національного музею в Будапешті.
У 1916 році С. видавав часопис
«Ukránia. Ukrán-magyar kulturális
és gazdasági kapcsolatok szemléje» («Україна. Огляд українськоугорських культурних та економічних зв’язків»). У 1941–1943
провідний член «Подкарпатського Общества Наук», у видавництві якого багато друкувався.
Член Угорського етнографічного
товариства (1903), Румунської
АН (1913), НТШ у Львові (1914),
Підтримував зв’язок з В Гнатюком, І. Франком, А. Волошиним.
Писав вірші українською мовою,
які публікував у газеті «Неділя», у його творчому доробку
оповідання «Начальник села»,
«Чорнокнижник», «Поміч в біді»,
нарис «Записки із Верховини».
С. писав також угорською і словацькою мовами. Переклав угорською мовою «Слово о полку Ігоревім», окремі твори Т. Шевченка, І. Франка, М. Коцюбинського
та ін. Успішно досліджував угорсько-українські зв’язки, був по-
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вдяки методиці синхронно-діахронного зіставлення, дало змогу
побачити територіально-географічну зумовленість фольклорних
текстів та їх залежність від соціальної ролі оповідача, а також
від прагматичної спрямованості
наративу. Першою спробою проаналізувати спільні та відмінні риси південнослов’янського
(на прикладі бессарабського) та
східнослов’янського фольклору
був виступ С. на Міжнародному
симпозіумі з проблем балканського фольклору, що відбувся
у м. Охрид (Республіка Македонія) 1997. Предметом доповіді
були замовляння бессарабських
болгар, контрастивний лінгвосеміотичний та семантико-стилістичний аналіз у порівнянні із
російським та українським матеріалом. Аналіз показав наявність
певних ідентичних ознак: перформативних словосполучень,
імперативних дієслівних форм,
повтор фонетичних, словотвірних, лексичних та синтаксичних
елементів тощо. Для лексичного
та фразеологічного рівнів характерною стала присутність
клішованих метафор символічного змісту на позначення віддаленого («чужого») простору
для символічного «відгону» та
«відправлення» знахарем хвороб та зурочень. Проте характер
топонімічних формул був різний – якщо для українських та
російських словосполучень використано реалії національних
ландшафтів, а саме апелятивні
словосполучення: «темні ліси»,
«зелені діброви», «глибокі ями»,
«мохи», «жовті піски» тощо, то
для болгарських – конотація віддаленості передавалася за допомогою стійкого словосполучення
«Тилилейско горие», що виконувало функцію власної назви, тобто оніма, який, на думку дослідниці, свідчив про безпосередній
зв’язок усних фольклорних зразків із писемними, зокрема літургійними текстами. Цю концепцію було розвинуто у наступних
працях, що порушували пробле246
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етнографічний нарис про одне
село – «Етнографія Довгого та
його околиць», опублікований у
віснику Угорського національного музею (1915; 1916). С. здійснив і змістовний запис різдвяної
драми із с. Верхня Апша у Марамароші, який згодом повністю
залучив до своєї розвідки «Нові
матеріали до історії українського
вертепу» Іван Франко (ЗНТШ,
т. 22). У журналі «Еthnographia»
за 1908 (№ 19) C. надрукував невеликий огляд життя та діяльності М. Фінцицького, у якому
охарактеризував першу збірку
закарпатських народних пісень,
які той зібрав, переклав і опублікував угорською мовою. С. належить і ґрунтовна розвідка, присвячена українському фольклору
про Лайоша Кошута, якою він
доповнив дослідження І. Франка
та ін. (1907). С. додав власні записи від українців Угорщини, здійснені у межах сучасного Закарпаття та Галичини. Порівнюючи
варіанти пісень, записані в різних регіонах, С. дійшов виснов
ку, що пісні закарпатських українців за ритмомелодичними, художніми особливостями ближчі
до угорських, ніж пісні українців
західних та східних областей.

патського общества наукъ. Рочникъ
II. Унгваръ, 1942. С. 28–30.
Літ.: Мушинка М. Світлий дух
Угорської Русі: до 120‑річчя з дня народження Гіядора Стрипського. Карпатський край. 1995. № 1–4. С. 45–
50; Сюсько М. Стрипський Гіядор
Миколайович: 130‑річчя з дня народження прозаїка перекладача, фольклориста (1875–1946). Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2005 рік:
реком. бібліогр. посіб. Ужгород, 2004.
С. 125–128; Удварі І. Гіядор Стрипський, народописник, бібліограф,
языкознатель, товмач. Ніредьгаза,
2007. 257 c.; Хланта І. В. Стрипський
Гіядор Миколайович: перекладач,
фольклорист. Енциклопедія Закарпаття: визначні особи ХХ століття. Ужгород, 2007. C. 314; Udvari I.,
Viga Gy. A néprajzos Sztripszky Hiador. Néprajzi Értesítő. Budapest, 1999.
Р. 147–175.
Леся Мушкетик
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пуляризатором української культури в краї. З мовознавчих студій
С. належить праця «Межові назви Підкарпатської Русі» (1924),
для товариства «Просвіта» він
зібрав чималий топонімічний
матеріал (1920). С. вивчав також
народну матеріальну культуру,
деякі звичаї та обряди, музеє
знавство, релігієзнавство. Ще
зі студентських років він інтенсивно збирав фольклор рідного
краю. З його листів до В. Гнатюка
відомо, що в тогочасних Берегівській, Угочанській та Марамороській обл. він зафіксував
50 казок та майже 1000 пісень.
У фольклорних дослідженнях С.
першим із закарпатських збирачів застосував фонограф, 1908
записав на фонографічні валики
50 народних мелодій. Йому належить спроба укладення антології
закарпатоукраїнського фольклору «Народна словесність Угорської Русі в історичних пам’ятках
живої старовини та письменства» (1921), яка залишилася в
рукописі. Вершина народознавчої діяльності С. – його розвідка
«Дещо про нашу етнографію»,
опублікована угорською мовою
у восьми номерах газети «Kelet»
під псевдонімом Рускоці (1900).
У цій праці автор пропонував
розгорнути широке, комплексне дослідження матеріальної і
духовної культури, побуту закарпатських українців-русинів,
наголошуючи на комплексному
характері цих студій. С. знайомив читача з різними методами
вивчення етнографії та фольклору, зокрема із порівняльно-історичним, пропонував точний, науковий метод фіксації матеріалів,
їх паспортизації. У праці подано
план і коло питань, за якими дослідник повинен здійснюватися
запис, назви діалектів, ретельно
розроблено методику записів
казок і висунуто вимогу подавати докладну інформацію про
казкаря. Крім того, тут здійснено цікаву спробу жанрової систематизації фольклорного матеріалу. С. та І. Білаку належить

Праці: Гдє документы старшей исторіи Подкарпатской Руси? О межевых названиях. Ужгород, 1924. 66 с.;
Спільно з Bilák I. Dolna és videkének
néprajza. Magyar Nemzeti Múzeum Értesítője. 1915. XVI. P. 129–146; 1916.
XVII. P. 141–158; Fincicky M. (1842–
1916). Ethnographia. 1916. Р. 140–142;
Valami a mi néprajzunkról. Kelet. 1900.
№ 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25; Kossuth
Lajos a ruthén népköltészetben. Ethnographia. 1907. P. 157–162, 243–248,
299–307; Біленький Я. [Стрипський Г.]. Угроруські літописні записки. ЗНТШ. 1911. Т. 104. С. 73–82;
З старинної письменності Угорської
Русі. ЗНТШ. 1913. Т. 118–119. С. 179–
195; Пару слов о музеях. Місяцослов
на 1919 обыкновенный год. Унгвар,
1918. С. 48–53; Як збирати и упорядковувати народні пісні? Літературна неділя Подкарпатського общества наукъ. 1941. Ч. 11. С. 86–87;
Ч. 12. С. 99–100; Ци знаете назву свого села? Літературна неділя Подкар-

СТУДИНСЬКИЙ
Кирило Йосипович
(04.101868, с. Кип’ячка, нині
Тернопільського р-ну Тернопільської обл. – червень 1941,
невідомо) – філолог-славіст, літературознавець, мовознавець,
фольклорист, письменник, громадський діяч. Доктор філософії (1894), член ВУАН (з 1929,
виключений з неї 1934 «за
контрреволюційну діяльність»,
1939 відновлений у членстві).
У 1923–1932 голова НТШ у
Львові. У жовтні 1939 був головою Народних зборів Західної
України, а в 1940 – депутат Верховної Ради УРСР 1‑го скликання. Був примусово вивезений зі
Львова більшовиками, загинув
за невідомих обставин. Автор
понад 500 праць, насамперед із
літературознавства, в яких застосовував здебільшого соціологічний і порівняльний методи,
зокрема у працях з полемічної
літератури.

Праці: Лірники. Зоря. 1894. № 11,
12, 14–19 ; і окреме вид. Львів, 1894.
56 с.
Літ.: Качкан В. Заслужений перед
українством (вчений Кирило Студинський). Качкан В. Українське народознавство в іменах : у 2 ч. Київ,
1995. Ч. 2. С. 144–152.
Ірина Коваль-Фучило
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та обрядів не тільки українських,
а й інших народів із застосуванням історико-порівняльного методу дослідження. С. – автор понад 800 праць в царині фольклористики та народної культури.
Почавши свою наукову працю як
прихильник міфологічної школи,
С. поступово перейшов до порівняльного напряму, міграційної
школи у фольклористиці, спираючись на філологічні засоби
дослідження. Його дослідження
вирізняються багатим фактичним матеріалом, глибоким компаративним аналізом. Особливо
це стосується весільного обряду
українців і росіян у зіставленні
зі шлюбними традиціями інших
народів («О свадебных обрядах, преимущественно русских»
(1881), «К истории южнорусских свадебных обычаев» (1883),
«Хлеб в обрядах и песнях» (1885).
Український фольклор, зокрема
весільний, С. розглядав у широкому етнографічному контексті,
у генетичних й типологічних
зв’язках із ритуалами й пісенністю інших народів («К вопросу о
влиянии греческого и римского
свадебного ритуала на малорусскую свадьбу», 1886). Цього наукового методу С. дотримувався,
досліджуючи окремі персонажі,
образи, символи української
фольклорної традиції («Тур в
народной словесности» (1887),
«Ворон в народной словесности»
(1890). Двісті статей, об’єднані
загальною назвою «Культурные
переживания», що друкувалися
на сторінках «КС» (1890–1890),
були присвячені вивченню реліктів прадавніх вірувань, обрядів,
світоглядних моделей, що збереглися в українській усній словесності. Серед досліджуваних тем,
які не втратили свого значення
й донині, аналіз світоглядного
підґрунтя календарної святковості, замовлянь, ворожінь, демонології, вірувань, прикмет,
ритуальних дій (наприклад,
ритуального торкання землі),
повір’їв про тварин, народних
методів лікування та ін., а також

докладний розгляд обрядового,
ігрового, словесного контексту
їхнього побутування, символіки
й прагматики. Низку статей С.
присвятив дослідженню окремих
жанрів українського фольклору
(«Научное изучение колядок и
щедривок» (1886), «Коломийки»
(1886), «Малорусские пьяницкие
песни» (1886), «Очерки истории
южно-русских апокрифических
сказаний» (1888), «Опыт изучения малорусских пословиц»
(1896). У колі інтересів дослідника була також українська ліроепіка у порівнянні з усними творами інших слов’янських народів
(«Песни и сказки о живом мертвеце», 1894). Українським думам
і кобзарській традиції присвячено статті С. «Дума об Алексее
Поповиче» (1894), «Изучение
кобзарства» (1905), «Бандурист
Кучеренко» (1907), Своєрідним
підсумком багаторічного дослідження різних жанрів українського фольклору стала стаття С.
«Вага і краса української народної поезії» (1910). Одним з перших С. звернувся до ареального
дослідження української традиційної культури Слобожанщини
(«Слобідсько-українські історич
ні пісні» (1914), «Слобожане. Історично-етнографічна розвідка»
(1918), «Слобожанщина і Шевченко» (1918). Низку праць С.
присвячено вивченню історії
української фольклористики
(«Сучасна українська етнографія» (1893, т. 1; 1897, т. 2), «Діячі
українського фольклору» (1910),
дослідженню наукового доробку
І. Срезневського (1914) та О. Потебні (1922).

IM

FE

СУМЦОВ
Микола Федорович
(18.04.1854, м. Cанкт-Петербург –
12.09.1922, м. Харків) – фольклорист, етнограф, літературознавець, історик культури, громадський діяч. Родом із дрібнопомісної дворянської сім’ї нащадків
української старшини. Закінчив
Другу харківську гімназію (1871),
історико-філологічний факультет Харківського університету
(1875). За етнографічне дослідження з демонології отримав
золоту медаль, проте цензура
працю заборонила, друком вийшла тільки частина дослідження «Очерк истории колдовства в
Западной Европе» (Харків, 1878).
По закінченню університету С.
було затверджено кандидатом
кафедри загальної літератури.
У 1876 виїздив до Гейдельберзького університету (Німеччина),
де прослухав курси лекцій з історії літератури та філософії.
У 1880 С. обрано секретарем Історико-філологічного товариства при Харківському університеті, 1887 – головою. У 1904–1918
очолив етнографічний музей,
заснований за його ініціативою
при цьому товаристві. У 1881 захистив магістерську роботу
«О свадебных обрядах, преимущественно русских», 1885 – докторську дисертацію «Хлеб в обрядах и песнях». 1888 – екстра
ординарний професор, 1889 –
ординарний, 1906 – заслужений
професор, 1908–1916 – декан
історико-філологічного факультету Харківського університету. Член-кореспондент Чеської
(1899) та Імператорської санктпетербурзької академії наук
(1905), дійсний член (з 1908),
академік ВУАН (з 1919). Наукові інтереси С. сформувалися під
впливом досліджень М. Костомарова, О. Потебні, М. Дринова.
Праці С. відзначаються залученням до аналізу масштабного фактичного фольклорно-етнографічного матеріалу, скрупульозного аналізу побутових реалій
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Праці: Хлеб в обрядах и песнях.
Харьков, 1885. 140 с.; Малорусские
пьяницкие песни. Киев, 1886. 26 с.;
Тур в народной словесности. Киев,
1887. 26 с.; Научное изучение колядок и щедривок. Киев, 1886. 30 с.;
Коломыйки. Киев , 1886. 24 с.; Культурные переживання. Киев, 1890.
480 с.; Харьковский период научной
деятельности И. И. Срезневского.
Петроград, 1914. 36 с.; Слобідськоукраїнські історичні пісні. Черкаси ,
1918. 21 с.; Діячі українського фольклору. Харків , 1910. 37 с.
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Літ.: Редин Е. Профессор Николай
Федорович Сумцов. Xарьков, 1906.
32 с.; Життєпис проф. М. Ф. Сумцова. Записки історично-філологічного
відділу ВУАН. Кн. 2–3. Київ, 1923; Петров В. Сумцов як історик етнографії.
Записки історично-філологічного відділу ВУАН. Кн. 7–8. Київ, 1926; Дорошенко В. Академік Микола Сумцов.
Праці Історико-філологічного Товариства в Празі. Прага, 1926, Т. І. 46 с.;
Микола Федорович Сумцов (1854–
1922): Бібліографічний покажчик /
упоряд. М. І. Полянська та ін. Київ,
1999, 252 с. ; Красиков М. Вдячний
син Слобожанщини. Сумцов М. Ф.
Дослідження з етнографії та історії
культури Слобідської України. Вибрані праці / упоряд. М. М. Красиков.
Харків, 2008. С. 3–16.
Олена Чебанюк

шої пол. ХІХ ст.» (1963) Одна з авторів (у співавторстві з М. Рильським, В. Юзвенко, В. Захаржевською) доповіді «Українські думи
і героїчний епос слов’янських народів» на V Міжнародному з’їзді
славістів у Софії (1963). С. брала
активну участь в обговоренні
критеріїв жанрової класифікації
фольклорних творів, цікавилась
питаннями новаторства у поетиці сучасного фольклору й новими
жанрами й формами новітньої
народної творчості.

Праці: Основні риси спільності
російської та української народнопоетичної творчості. Російсько-українські мистецькі зв’язки. Київ, 1955.
С. 14–155; Роль художественного
вымысла в русском и украинском
героическом эпосе. Основные проб
лемы эпоса восточных славян. Москва, 1957. С. 272–277; Художні особ
ливості оповідального фольклору.
НТЕ. 1957. № 2. С. 3–40; Роль українських славістів першої половини
ХІХ ст. у розвитку міжслов’янських
фольклористичних зв’язків. Філологічний збірник. Київ, 1958. С. 284–301;
Новаторство і традиції у фольклорній поетиці. НТЕ. 1971. № 4. С. 8–15;
Форма листа як теоретичний засіб і
жанр фольклору: до проблеми новаторства. НТЕ. 1976. № 6. С. 53–59.
Літ.: Галина Семенівна Сухобрус.
НТЕ. 1980. № 6. С. 110; Кузьменко О. М. Сухобрус Галина Семенівна.
Українська фольклористична енциклопедія / керівник проекту, науковий редактор, упорядник В. Сокіл.
Львів, 2018. С. 693–694.
Олена Чебанюк
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Галина Семенівна
(31.01.1912, сл. Зимовецька Білгородського пов. Курської губ. –
24.05.1980, м. Київ) – фольклорист, педагог. Народилася у родині сільського фельдшера. 1927
закінчила школу-семирічку в
с. Козельщині на Полтавщині,
1927–1929 навчалася у садовогородній профшколі м. Полтави,
1932–1937 – на філологічному
факультеті Київського державного університету, 1938–1941 – в аспірантурі Інституту українського
фольклору АН УССР. З 1944 до
1980 працювала на посаді старшого наукового співробітника відділу фольклористики ІМФЕ НАНУ,

поєднуючи наукову роботу із викладацькою в Київському педагогічному інституті імені М. Горького та Інституті театрального
мистецтва імені І. Карпенка-Карого. Кандидат філологічних наук
(1946), доктор філологічних наук
(1965). Основне коло наукових
досліджень С. – історія та теорія
усної народної поезії українського народу, вивчення народної
оповідальної творчості, зокрема,
казок, легенд, приказок. С. – автор програми для вузів з української народної творчості (1955),
розділів «Замовляння», «Весільна
обрядова поезія» у підручнику
«Українська народна поетична
творчість» (1958). У колі зацікавлень С. були казки, сатиричний і гумористичний фольклор,
прислів’я та приказки слов’ян.
С. зверталась до питання історії
української славістики у статті «Роль українських славістів
першої половини ХІХ ст. у розвитку міжслов’янських фольк
лористичних зв’язків», вивчала
українсько-російські фольклорні
та фольклористичні взаємини
(«Роль художественного вымысла в русском и украинском героическом эпосе», 1957), упорядник
і авторка передмови збірника
«Героические былины» (1958) та
авторка монографії «Українськоки в
російські фольклорні зв’яз
освітленні вітчизняної науки пер-
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Т

Праці: Опыт обозрения жизни
сановников, управлявших иностранными делами в России. СанктПетербург, 1837; Быт русского народа. Санкт-Петербург, 1848; Очерки Новороссийского края. СанктПетербург, 1854; О могильных насыпях и каменных бабах в губерниях
Екатеринославской и Херсонской /
Чтения Общества любителей истории и древностей.
Літ.: Кавелин К. Д. Собрание сочинений. Санкт-Петербург, 1904.
Т. IV; Пыпин А. Н. История русской
этнографии. Санкт-Петербург, 1891.
Том. ІІ.; Азадовский М. К. История
русской фольклористики. Москва,
1958.
Галина Довженок

ську літературу, українсько-чеські і українсько-словацькі зв’язки,
низки українознавчих статей
у чеській енциклопедії «Ottův
slovnik naučný nové doby», монографії «Історія сучасної літературної мови Підкарпатської Русі»
(1938). Видав збірник «Повісті з
Підкарпатської Русі» (1930), до
якого увійшли легенди і перекази
Закарпаття – про князя Лаборця,
короля Матяша, замки та ін. Підготував підручник з української
мови. Т. був перекладачем з багатьох мов, з української чеською
мовою переклав твори Т. Шевченка, Лесі Українки, І. Франка.
Автор збірок поезії «Рожева і
біла книжки» (1910, 1914), «Ліричні пісні» (1914) та ін.
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ТЕРЕЩЕНКО
Олександр Власович
(1806 – 05.03.1865, м. Зіньків
Полтавської губ.) – російський
етнограф, археолог українського походження. Співробітник
археографічної комісії. Відомий
працею «Быт русского народа»
(1848, 7 частин), яка охоплює
великий матеріал, звід фактів,
що стосуються духовної та матеріальної культури. Джерелами
праці стали видання І. Снєгірьова та І. Сахарава, свідчення іноземних письменників, а також
власні спостереження та інформація від окремих осіб. Уперше
в російській етнографії Т. звернув увагу читачів на складнощі
збирацької роботи. Тогочасна
й пізніша критика відзначала
повноту й багатство матеріалу
видання, проте відзначила недосконалість методів і пояснень
автора, наївність інтерпретацій,
заснованих не на етнографічних
фактах та історичних даних, а на
особистих відчуттях. Автор використав й українські матеріали,
джерел походження яких переважно не зазначено. У першій
частині (розділ VI, «Музика»)
подано спрощену інформацію
під назвою «Бандуристи» і тексти кількох пісень: «Літа орел,
літа сизий» (з покликанням на
видання поеми Т. Шевченка
«Гайдамаки» 1841), «Ой біда, біда
чайці небозі», «Ой спав пугач на
могилі». У другій частині, присвяченій весіллю, окремо подано
«Свадьбу малороссийскую» (без
регіональних уточнень і джерел)
з розповіддю про перебіг весілля,
обрядодії і пісні та «Свадьбу переселенцев-малороссиян Саратовской губернии» – обряд двох

слобід Новоузенського та Царевського пов., де всі мешканці –
українці. Також автор здійснив
невеликі порівняльні екскурси
щодо фольклору ін. слов’янських
народів.

IM

ТІХИЙ (TICHÝ)
Франтішек Рут
(František Rut)
(Псевдонім Zdeněk Broman,
21.05.1886, с. Хінява – 04.04.1968,
с. Хінява, Чехія) – чеський письменник, філолог, україніст, педагог, перекладач, громадський
діяч. Освіту здобув в одній із
празьких гімназій і на філософському факультеті Карлового
університету. Працював учителем у школах в м. Ліпську, гімназії та м. Бероуні (1911–1922), директором колегіальної гімназії у
м. Пряшеві. З 1922 започаткував
вивчення в Пряшівській гімназії
української мови, брав активну
участь у діяльності пряшівських
українців. Редактор журналу «Русин» (Ужгород, 1923). З 1930‑х Т.
переїхав до Праги. Працював
у гімназіях Праги (1934–1945),
Маріанських Лазень (1945–1947).
Директор гімназії імені св. Юри в
Братиславі, лектор з чеської мови
в Братиславському університеті.
Вивчав давню чеську і словацьку,
українську літературу різних періодів. Автор багатьох статей про
фольклор і мову бачванських
русинів, закарпатських діячів,
пам’яток письменства, україн-
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Праці: Slovanský přehled. 1914–
1924. Sborník statí, dopisů a zpráv ze
života slovanského: k šedesátým narozeninám Adolfa Černého. Praha, 1925;
Československé písně v Moskevském
zpěvníku. Praha ; Bratislava, 1931; Nĕkolik poznamek k svĕtským písním v
Moskovskem spĕvmniku. НЗ МУКС.
1965. Т. 1. Р. 223–224.
Літ.: Duchnovič А. Tichý František
R. Slovanský přehled. Praha. 1965. № 51.
č. 5. Р. 320; Frabša Fr. Čeští spisovatelé dnešní doby. Praha: Lidová Tribuna
(Rosendorf), 1923. Р. 139–140; Kunc J.
Slovník soudobých českých spisovatelů.
Praha, 1946. Р. 861.
Ірина Огієнко

ТРІТЕН (TRITHEN)
Франц Генріх
(Franz Heinrich)
(1820, Швейцарія – 1854, м. Одеса) – швейцарський філолог,
славіст, професор славістики в
Оксфордському
університеті.
У ранньому дитинстві переїхав з
батьками до Одеси. У 1838–1840
навчався в Берліні. 1848 – став
професором сучасних європейських мов в Оксфордському університеті, де був одним із перших викладачів славістики. Т. –
автор однієї з перших розвідок
німецькою мовою про український фольклор (1840). У статті
«Про народні пісні запорозьких
козаків» Т. проаналізував українські пісні та думи про козаків
в історичному контексті за літо-
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лологічного факультету. Володів
латинською, білоруською, українською, російською, німецькою,
польською, старослов’янською,
чеською, лужицькою і болгарською мовами. Докторська дисертація «Становлення і розвиток
верхньолужицької літературної
мови» (1978). Коло наукових зацікавлень: історія слов’янських
мов, історична граматика, діалектологія, фольклор та українськосерболужицькі взаємозв’язки,
історія літератури і порівняльне літературознавство, загальні
проблеми методології філологічних досліджень. Член Матиці
сербcької, Українського Комітету
славістів, Лужицького наукового
товариства у Герліці (ФРН), лауреат премії імені Барта Цішинського та літературної премії
«Домовіна». Учасник міжнародних конференцій, симпозіумів,
з’їздів славістів. Автор понад
200 наукових праць. Переважна
частина наукового доробку Т. –
праці з історії серболужицьких
мов, лексикографії, проте є дослідження, присвячені фольклору, літературі, етнографії,
культурі та історії серболужичан, а також українсько-серболужицьким зв’язкам: «Серболужицька література і Україна»
(1977), «Іван Франко і Якуб БартЧишинський» (1980), «Ластівка з
Лужиці: Вірші, загадки, лічилки»
(1969) та ін. До збірки «Серболужицькі прислів’я та приказки» (1989), яку упорядкував Т.,
увійшло близько тисячі зразків
серболужицького
фольклору,
який поділено за тематичними
групами. Упорядник підкреслив
національну своєрідність лужицького народу і спорідненість
серболужицького фольклору зі
східнослов’янським.

народні казки. НТЕ. 1959. № 3; Рец.
на кн.: Nedo P. Sorbische Volksmärchen. Bautzen, 1956; Лужицькі казки українською мовою. НТЕ. 1974.
№ 1; Рец. на кн.: Лучинний П’єтр /
перекл. з серболужиц. Д. Меденцій.
Київ, 1973; Західнослов’янські казки
п’ятьма мовами. НТЕ. 1975. № 4; Рец.
на кн.: Die gläserne Linde Westslawische Märchen. Bautzen, 1972; Klinkowata lipka: Bajki zapadnich Słowjanow.
Budyšin, 1972; Śpiewająca lipka: Bajki
Słowian Zachodnich. Katowice, 1972;
Spievajúca lipka: Rozprávky zapadných
Slovanov. Bratislava, 1972; Zvonicí lipka: Pohádky zapadních Slovanů. Praha,
1972; Книга про серболужицьку народну творчість. Слов’янське літературознавство і фольклористика.
Київ, 1966. Вип. 2; Рец. на кн. Nedo P.
Bajkarjo, hercy a kantorki: Zavod do
serbskeho ludoweho basnistwa. Budyšin, 1962; Наша річниця – свято
лужицьких сербів. За радянську науку, 1972. 1 груд.; Праздник на земле лужичан: Меридианами дружбы.
Львовская правда. 1980. 20 июля.
Літ.: Друга республіканська славістична конференція. За радянську
науку, 1960; Стоянова Н. Един украински славистичен сборник. Славяни. 1961. Кн. 4; Онишкевич М. Й.
Кафедра слов’янської філології
Львівського університету (1939–
1962 рр.). Питання слов’янського
мовознавства, 1963. Кн. 9; Хроніка.
Слов’янське
літературознавство
і фольклористика, 1966. Вип. 2;
Mareš F. V. Sorabisticka konference
v Berline a v Budyšine. Slavia, 1966.
Seš. 4; Мовчанюк Г. Вогнище культурних взаємин. За радянську науку, 1969. 26 верес.; Горецький А.
Сербська Лужиця і ми. Всесвіт.
1973. № 2; Моторный В. А. Константин Константинович Трофимович
(1.IV.1923–29.III.1993): [Некролог].
Славяноведение, 1995. № 2; Лужицькі
серби: Посібник з народознавства /
за ред. В. Моторного та Д. Шольце.
Львів ; Будишин, 1997; Костянтин
Костянтинович Трофимович (1923–
1993): [Некролог]. Мовознавство.
1993. № 3; Моторний В. А. Костянтин Трофимович – учений і педагог.
Проблеми слов’янознавства. 1994.
Вип. 46; Пам’яті професора Костянтина Костянтиновича Трофимовича: [Некролог]. Високий замок, 1993.
1 квіт.; Панько Т. І. Проблематика наукової спадщини К. К. Трофимовича
з погляду лінгвістичних традицій
у Львівському університеті. Slavia
Tarnopolensia, 1994. № 1.; Панько Т. І.
Костянтин Костянтинович Трофимович (1923–1993): [Некролог]. Мо-
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писними згадками, про певні історичні події. Дещо романтизований стиль викладу давав змогу
авторові ідеалізувати українців
як народ, що створив самобутній
національний історичний епос,
у якому відображено всю повноту історичних подій минувшини,
що про них подекуди літописи та
хроніки не зберегли вичерпних
відомостей. Отже, Т. звернувся
до народних дум про козаків як
історично достовірного джерела,
характеризуючи своєрідність поетики дум як виняткового явища
у світовій культурі, докоряючи
вченим за відсутність належної уваги до такого безцінного
матеріалу. Водночас Т. здійснив
спробу виокремити змістові та
стильові відмінності між народними піснями і думами: пісням,
на його думку, переважно характерна ліричність, драматизм, а в
думах більшою мірою проступає
історична епічність. Творцями
і першими виконавцями дум
Т. справедливо вважав козаків.
В епоху домінування протилежних поглядів дослідник вказав на
самобутність української мови та
на потребу її вивчення.

Праці: Trithen H. Über die Volksgesänge der Zaporoger Kosaken. Blätter
zur Kunde der Literatur des Auslandes.
1840. № 76–77.
Літ.: Нудьга Г. Мовою Гете і Гайне. Нудьга Г. Українська дума і пісня
в світі. Львів, 1998. Кн. 2. С. 5–95;
Чабаненко А. Козацька тематика в
українському та світовому музичному мистецтві. ЕІУ. Київ, 2007. Т. 4.
Лідія Гайдученко

ТРОФИМОВИЧ
Костянтин Костянтинович
(1.04.1923, м. Пінськ Брестська
обл., СРСР, нині Білорусь –
29.03.1993) – доктор філологічних наук, професор, богеміст,
сорабіст, мовознавець, літературознавець, фольклорист, славіст.
Шкільні роки минули в м. Сарни
на Рівненщині. Закінчив Львівський університет у 1952 і продовжував працювати там до 1993
Завідувач кафедри слов’янської
філології (1968–1990). Декан фі-

Праці: Пташине весілля: Збірник.
віршів, оповідань., казок, пісеньок і
лічилок [«Що сорока на хвості принесла»] К. Трофимовича. Київ, 1989;
Ластівка з Лужиці: Вірші, загадки,
лічилки / упоряд. К. К. Трофимович. Київ, 1969; Серболужицькі
прислів’я та приказки : перекл. с
серб. Київ, 1988; Лужицько-сербські
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вознавство, 1993. № 3; Гольберг М.
Костянтин Трофимович – вчений,
педагог, організатор науки. Вчені кафед
ри слов’янської філології:
[Біобіб
ліогр. покажч.], Львів, 1998;
Fasske H. Za profesorom dr. Konstantinom K. Trofimowiczom – 1.4.1923–
29.3.1993. Letop. 1993. № 40/2; Wspomnienia o K. K. Trofimowiczу. Zeszyty
Łużyckie, 1993. № 6.
Леся Халюк

лістику, художні засоби пісень
цього жанру. Йому належить
фольклористичний аналіз записів Антона (Антала) Годинки
в історичній Угорщині. У післямові до книги «Народнопісенний
ужиток Антонія Годинки» йдеться про фольклорні зацікавлення
збирача, фіксацію ним пісень,
про класифікацію їх у збірці й,
окремо, про жанрові та художньо-стильові особливості творів.

Праці: Украинские народные песни о рекрутчине и солдатчине: автореф. дис…. канд. филол. наук. Київ,
1971. 19 с.; Колядки Закарпаття / упоряд., вст. сл., запис і підготовка текстів Ю. Д. Туряниці. Ужгород, 1992.
192 с.; Пісні наших предків / підг. текстів Ю. Туряниці, І. Удварі, А. Арпи.
Будапешт ; Ужгород. 1993. 168 с.; Іван
Сенько. Бібліографічний покажчик.
Ужгород, 1997. 48 с. [у співавтор. з :
Люта О. Г., Хланта І. В.]; Співанки
про ягнятко: 112 народних пісень
Закарпаття про ягнятко та вівчарів /
упоряд., вступ. ст. Ю. Д. Туряниця.
Ужгород, 2014. 155 с.; Колядує Закарпаття: чи веселити, пане газдо? :
колядки, kántálások, colinzi, slovenski
koledy, weihnachtslieder, české koledy,
polskie koledy / упоряд., вступ. сл.,
підготовка текстів Ю. Д. Туряниця.
Ужгород, 2015. 124 с.; Тема рекрутчини в українських і словацьких народних піснях. НТЕ. 1965. № 4. С. 37–45;
Туряниця Ю. Д. Новорічно-різдвяні
обряди і пісні Закарпаття. Колядки
Закарпаття. Ужгород, 1992. С. 5–23;
Творець доброго, розумного, корисного. Будівничий культури: збірник
матеріалів до 100‑річчя від дня народження Петра Лінтура / упоряд.
І. М. Сенько. Ужгород, 2010. С. 54–
59; Жанрові особливості народних
вояцьких миролюбних пісень Закарпаття. Мирно жийте, люди: миролюбиві співанки вояцькі з вершин
і низин закарпатських. Антивоєнні.
Ужгород, 2017. С. 5–22.
Літ.: Ю. Туряниця. Літературне Закарпаття у XX столітті: бібліогр. покажч. / укл. І. Хланта. Ужгород, 1995.
С. 725; Мушкетик Л. Фольклор українсько-угорського порубіжжя. Київ,
2013. С. 107–108.
Леся Мушкетик
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Юрій Дмитрович
(7.04.1929 с. Кальник, нині Мукачівського р-ну Закарпатської
обл.) – український фольклорист, краєзнавець, педагог. 1953
закінчив філологічний факультет Ужгородського державного
університету, 1956 – аспірантуру
при кафедрі української літератури. 1971 в ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України захистив
кандидатську дисертацію на тему
«Українські народні пісні про рекрутчину і солдатчину». Із 1960
до 2000 працював на кафедрі
української літератури УжДУ.
2003–2007 в. о. професора, завідувач кафедри української мови
і літератури Київського міжнародного університету розвитку
людини «Україна» (Хустська філія). З вересня 2007. працює на
кафедрі філології Закарпатського
угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ (м. Берегове). Усе
життя збирав фольклор у селах
Закарпаття, популяризував і вивчав твори різних жанрів різними мовами. Т. уклав, підготував
до друку, з примітками, вступними статтями збірники: «Колядки та щедрівки» (1969), «Пісні Карпат» (1972), «Співанкихроніки» (1972), «Казки одного
села» (1979) – казки с. Горінчеве
у записах П. Лінтура, «Пісні наших предків» (1993) – у записах
академіка А. Годинки, «Новорічно-різдвяні обряди і пісні За-

карпаття» (1993), «Співанки про
ягнятко» (2014) та ін. До збірок
Т. увійшли також пісні ін. народів, зокрема збірка «Колядує
Закарпаття: чи веселити, пане
газдо?: колядки, kántálások, colinzi, slovenski koledy, weihnachtslieder, české koledy, polskie koledy»
(2015), що містить пісні-колядки нацменшин краю, що їх зібрав сам автор. Книгу відкриває
ґрунтовна передмова Т., у якій
проаналізовано цей унікальний
вид пісенного фольклору, адже,
як відомо, на Закарпатті збереглося немало архаїчних текстів.
Українські пісні поділено на дві
групи: колядки, або пісні релігійного змісту, та вінчівки, світські
твори. Усі зразки подано мовою
оригіналу, з додаванням нот. Наприкінці вміщено розділ з відомостями про інформаторів та
зауваги про обставини збирання колядок. Збірка 2017 «Мирно жийте, люди» охоплює не
тільки українські вояцькі пісні,
а й угорські, чеські та словацькі,
записані укладачем на теренах
Закарпатської обл. Пісні відображають події XVIII, XIX i XX ст.
До кожного зразка подано нотний запис, збірка містить ґрунтовну передмову і післямову, де
Т. додав відомості про виконавців пісень та їхні твори. Т. підготував також кілька книжок
оповідок, легенд для дошкільнят
і дітей молодшого шкільного
віку «Як Ерла стала Говерлою»,
«Про весну-красну і Великдень»
та ін. Вивчаючи історичні пісні
Закарпаття, зокрема рекрутські
та солдатські, Т. порівнював їх зі
словацькими та угорськими, знаходив їхні спільні і відмінні риси
(Туряниця 1965; 1971; 1993). Він
розглянув особливості, історію
збирання і вивчення, основні
теми та мотиви, поетику та сти-
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через поле», «Ой у полі жито»,
«Пряля», «Піють півні», «Вишнічерешні розвиваються». В обробці М. Леонтовича вони стали
всесвітньовідомими шедеврами.
Перша завершена фольклористична праця У. «Купала на Волині» (1893) вміщує опис купальського обряду та 47 пісень з мелодіями. Цей матеріал надіслала
У. І. Франкові, який опублікував
лише літературну частину збірки, мелодії ж уперше опублікував О. Дей у вищезгаданому виданні, розшукавши їх в архіві
М. Лисенка. Зіставивши записи
мелодій, які зробила сама У., та
з її голосу – М. Лисенко дійшов
висновку, що композитор записував од неї пісні ще на початку
90‑х ХІХ ст. О. Дей також вперше
опублікував пісні, які У. записала
в Карпатах і на Буковині (1901
вона записувала пісні з голосу
Івана Франка в Буркуті на Гуцульщині). 1898 У. познайомилася з Климентом Квіткою. Відтоді музично-фольклористична
діяльність поетеси відбувалася
при безпосередній участі К. Квітки. З 1899 вона почала наспівувати К. Квітці свої пісні, і з його допомогою почала впорядковувати
фольклорні збірки. Спільно з
У. К. Квітка підготував до друку
і видав три збірки українських
народних пісень – він записав
мелодії з голосу поетеси, подав
вказівки на варіанти. До першої – «Дитячі ігри, пісні й казки
з Ковельщини, Лущини, Звягельщини на Волині» (Київ, 1903)
У. написала передмову, в якій висловила свої погляди на український фольклор. До другої – «Народні пісні до танцю. З нотами»
(опублікував Ф. Колесса 1946) –
вона готувала й примітки. Сюди
ввійшли пісні, що їх зібрала
сама У. (5 з них записано з голосу І. Франка). Мелодії зафіксував К. Квітка. Протягом 15 років
композитор записав від У. більш
ніж півтисячі мелодій, які згодом
опублікував у класичному збірнику «Народні мелодії з голосу
Лесі Українки» (Київ, 1917, ч. 1 ;
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(справжнє прізвище Лариса Петрівна Косач-Квітка; 25.02.1871,
м. Звягель, тепер Новоград-Волинський Житомирської обл. –
01.08.1913, м. Сурамі Тифліської губ., Грузія) – видатна українська письменниця, перекладачка,
фольклористка. Дитинство провела на Волині, у тісному єднанні з народнопоетичною стихією.
У родині Косачів культивували
традиції збирання фольклору –
відомими фольклористами були
її дядько М. Драгоманов, мати
О. Драгоманова-Косач (Олена
Пчілка), найближчий друг сім’ї
М. Лисенко, чоловік К. Квітка.
Живучи до 1879 у Звягелі, слухала народні пісні, легенди, казки від няньки та ровесників. До
містечка приїздив М. Лисенко,
і записи фольклору організовувала Олена Пчілка у себе вдома
від гурту селян, працюючи спільно з композитором. Обдарована
тонким музичним слухом і доброю музичною пам’яттю, Леся
й сама рано почала записувати
не лише тексти, а й мелодії пісень. У с. Жабориці спостерігала
й записувала ігри на Великдень,
у Луцьку – баладу про Бондарівну, легенди про Кармалюка,
про Луцький замок. Мешкаючи
з 1881 в с. Колодяжному Ковельського пов., збирала народні пісні, легенди, перекази, вірування,
які згодом стали органічною частиною її поезії – це образи перелесника, велета, русалок, мавок,
водяників і т. п. Особливе враження справило перебування в
гостях у дядька Лева в с. Скулин
Ковельського пов., який розповідав Лесі «про всяку лісову,

водяну, польову силу». З кінця
80‑х ХІХ ст. почала цілеспрямовано збирати і вивчати народну
творчість, зокрема пісні. Важливу роль у формуванні наукового підходу до цієї праці зіграло
спілкування із М. Драгомановим, М. Лисенком, О. Пчілкою,
а також з І. Франком, Ф. Колессою. Фольклорні зразки, зібрані разом із братом Михайлом в
селах Білінь, Перековичі, Миропілля, Любомль, Полонне, Скулин, Старі Кошари (Ковельський
та Новоград-Волинський пов.)
чітко паспортизовані (ці пісні
згодом наспівала У. для запису
К. Квітці). Про записи волинських пісень в с. Колодяжному
на початку 90‑х ХІХ ст. свідчить
сестра поетеси Ольга Косач-Кривинюк, спільно з якою їх було
здійснено. На той час У. мала два
великі зошити пісень (тексти з
нотами), які передала М. Лисенку, з часом вони загубилися серед
великої кількості записів композитора. 1941 один з них розшукав
у архіві М. Лисенка К. Квітка і
передав до Луцького краєзнавчого музею. Це – понад 150 пісень,
40 з яких записані рукою Ольги,
а решта – самої Лесі (О. І. Дей).
Вона також додала 20 мелодій до
веснянок і жниварських пісень.
Їх уперше опублікував О. Дей у
книзі «Народні пісні в записах
Лесі Українки та з її співу» (Київ,
1971). Більшість пісень записано від дівчини Варки (Варвари
Дмитрук), яка доглядала У. під
час хвороби. Це календарно-обрядові пісні – ігрові веснянки
(«Володар» «Зайчик», «Шум»,
«Кривий танець», «Царенко»,
«Просо», «Подоляночка», «Коструб», «Жона»), жниварські, купальські пісні, весільні, колядки
й щедрівки, рідкісні хрестинні
та колодчані тощо. У. записала,
а згодом наспівала М. Лисенку та
К. Квітці пісенні зразки, які стали класикою українського фольклору: «Розлилися води», «А вже
весна», «Женчичок-бренчичок»,
«Ой сивая зозуленька» (весільна), «Козака несуть», «Їхав козак
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народніх. Упорядив М. Лисенко»
(К., 1908). Частину з них згодом
передрукував Ф. Колесса у збірці «Шкільний співаник» (1925),
а також С. Титаренко в збірці «Дитяча розвага» (К., 1917).
Класичні обробки М. Леонтовича. Я. Степового, Ю. Мейтуса,
В. Кирейка дали в професійній
музиці нове життя зразкам, які
записала У.

Праці: Купала на Волині. Життє
і слово. Вістник літератури, історії
і фольклору. Львів, 1894. Кн. ІІ, ІІІ.
С. 276–283; 454–461; Квітка К. Збірник українських пісень з нотами.
Гармонізація Б. Яновського. Київ,
1902. Дитячі ігри, пісні й казки з Ковельщини, Лущини і Звягельщини
на Волині. Зібрала Л. Косач. Голос
записав К. Квітка. Київ, 1903. 37 с.;
Народні мелодії: З голосу Лесі Українки записав і упорядкував Климент
Квітка. Київ, 1917–1918. Ч. 1, 2. 230 с.;
Десять українських пісень / упоряд.
Ф. Блуменфельд. Київ, 1921. 15 с.; Народні пісні до танцю. З голосу Івана
Франка та Лариси Косач. Записав
К. Квітка. Леся Українка. До 75‑річчя з
дня народження. Збірник. Львів, 1946.
С. 15–42; Зібрання творів : у 12 т. Т. 9.
Записи народної творчості / упоряд.
та примітки О. І. Дея і С. Й. Грици.
Київ, 1977. 431 с.
Літ.: Колесса Ф. М. Леся Українка
і музичний фольклор. Леся Українка.
До 75‑річчя з дня народження. Львів,
1946. С. 59–74; Квітка К. Музичнофольклористична спадщина Лесі
Українки. Леся Українка. Публікації,
статті, дослідження. Київ, 1956.
Вип. 2. С. 429–466; Ошуркевич О. Ф.
Леся Українка і музичний фольклор.
НТЕ. 1963. № 3. С. 42–48; Дей О. І.
Фольклористичні погляди Лесі
Українки. НТЕ. 1971. № 1. С. 64–71;
Дей О. І. Володарка народної пісенної скарбниці. Народні пісні в записах Лесі Українки та з її голосу /
упоряд., вступ. ст. і прим. О. І. Дея
та С. Й. Грици. Київ, 1971. С. 5–39;
Дей О. І. Збирачка й дослідниця народних поетичних скарбів. Дей О. І.
Сторінки з історії української фольклористики. Київ, 1975. С. 151–199;
Медвідський Б. До фольклористично-етнографічних інтересів Лесі
Українки. Українська мова і література в школі. 1993. № 7–8. С. 59–61;
Одарченко П. Леся Українка і українська народна творчість. Одарченко П. Леся Українка: Розвідки різних
років. Київ, 1994. С. 62–71.
Людмила Іваннікова

УКРАЇНСЬКО-СЕРБСЬКИЙ
ЗБІРНИК «УКРАС»
(Київ, видавництво «Темпора») –
перше в Україні спеціалізоване
науково-популярне періодичне
видання, присвячене Сербії та
українсько-сербським зв’язкам.
Засновник Д. Айдачич. Збірник
друкується за фінансової підтримки Міністерства культури
Республіки Сербії та за сприяння Посольства Республіки Сербії в Україні. Редакційна колегія:
Д. Айдачич (головний редактор),
О. Микитенко, А. Татаренко. Редакційна рада: М. Гуць, О. Дзюба,
М. Зубов, О. Павлюченко, Л. Попович, П. Рудяков, М. Сібінович,
В. Яровий. З 2006 і дотепер видано шість випусків збірника.
Як було зазначено у передмові
до 1 випуску «Украса», який вийшов 2006, «багаті та різноманітні
зв’язки сербів та українців надають широкі можливості для
взаємопізнання та співпраці у
висвітленні контактів наших народів у минулому, що сприятиме
їхньому розвитку в сучасному і
майбутньому». У збірнику, який
адресований не лише славістам,
опубліковано статті як українських, так і зарубіжних авторів,
присвячені різним аспектам історико-культурного та мистецького життя України і Сербії, переклади сербських праць українською мовою. Значення збірника
полягає в тому, що в ньому за єдиним редакційним зразком представлено історію і сьогодення
українсько-сербських наукових
і культурних зв’язків, сербську
культуру, а також сучасну українську сербістику та українську
культуру в Сербії. Кожен випуск
збірника-альманаху присвячено
окремій темі. Крім того, кожен
з випусків охоплює три-чотири
проблеми, які висвітлюють як
уперше, так і з досвідом вже наявні найголовніші опрацювання,
що, ймовірно, є маловідомими
для широкого читацького загалу.
Ілюстративний матеріал допомагає всебічному висвітленню
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Київ, 1918, ч. 2.). У. зробила неоціненний внесок у фольклористику не тільки як збирачка, але і
як виконавиця народних пісень.
У репертуарі У., крім календарно-обрядових пісень, записаних
в с. Колодяжне, Миропілля Звягельського пов., у с. Чекно Дубенського пов., були пісні історичні,
козацькі, рекрутські, ліричні,
побутові, колискові, дитячі, жартівливі, баладні, танцювальні і,
що найрідкісніше, – пісні до казок. Ці жанри складають окремі
розділи збірки К. Квітки. В одному з листів до М. Драгоманова
У. стверджувала, що зібраних нею
пісень «ще ніхто не записував».
Глибокий науковий підхід виявила поетеса до запису українських
народних дум, які вона високо
цінувала, любила і усвідомлювала не лише їх унікальність як
«єдиного в світі жанру фольклору», а й актуальність на той час
їхнього запису і, зокрема, запису
мелодії разом з текстом думи. Разом із К. Квіткою У. 1908 власним
коштом організувала експедицію, щоб записати на фонограф
мелодії народних дум. Для цього
поетеса визначила осередки, де
найкраще збереглася кобзарська
традиція (Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина), виявила найталановитіших кобзарів
(М. Кравченка, Г. Гончаренка,
О. Сластіона), залучила до цього найкращих фахівців (зокрема
Ф. Колессу, який записував мелодії дум на фонограф), власноруч
записала тексти трьох дум від
Г. Гончаренка. Записи ці видав
Ф. Колесса 1913 у Львові («Мелодії українських народних дум»).
У. записала також варіанти народних казок – «Про Котика і
Півника», «Про Івашка», «Про
дивну сопілку» тощо. Першим
звернувся до її фольклористичної спадщини М. Лисенко. На
зібраних нею матеріалах він побудував розділ дитячих ігрових
пісень у виданні «Збірка народних пісень в хоровому розкладі,
пристосованих до учнів молодшого і підстаршого віку у школах
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ші українські переклади сербських пісень. Цим перекладам,
що їх виконали Маркіян Шашкевич і Яків Головацький, присвячено статті І. Брика та М. Гуця.
Л. Ільницька у статті «”Русалка
Дністрова” у Сербії» звернулася
до постаті серба Георгія Петровича, який організував видання
альманаху, й поінформувала про
примірники книжки, які зберігаються у сербських книгозбірнях.
Завершив число блок матеріалів
про сучасну сербську драматургію та двох її представників:
Александра Поповича та Душана
Ковачевича (статті А. Татаренко і Л. Пешикан-Люштанович, а
також інтерв’ю з письменником
у перекладі О. Микитенко). За
таким самим принципом поєднання суто наукових статей та
літературно-мистецьких матеріалів сформовано й наступні

числа збірника, зокрема: маніфести сербського авангарду; Нікола Тесла – образ у мистецтві;
Емір Кустуріца й Україна (2007,
вип. 2); Милорадовичі в Україні; українські літературознавці
про Драгослава Михаїловича;
Мілета Проданович – письменник і митець (2008, вип. 3); Харківський університет і серби;
Київський університет і серби;
серби та сербські мотиви в українській літературі (2009, вип. 4);
Йован Раїч – історик і письменник; стан українсько-сербського
перекладу; праці В. Ярмак (2010,
вип. 5); козаки та «граничари»;
мовна картина світу в сербській
та українській фразеології; українська література в сербських перекладах (2011, вип. 6).
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сучасного наукового дискурсу.
Перше число «Украсу» (вип. 1 –
2006) відкрила добірка біографічних нарисів про сербських
військовиків ХVІІІ ст. на російській службі, чиї долі пов’язані з
Україною. С. Лалич опублікував
список сербів – офіцерів та генералів російської армії, складений
за архівними і друкованими джерелами. Л. Церович написав про
фундатора Нової Сербії Йована
Хорвата, Р. Мічич – про генерала Симеона Зорича, В. Мільчев –
про Петра Текелію. Д. Айдачич
на матеріалі автобіографічних
записок офіцерів Пищевичів –
батька і сина – проаналізував
зміни в ідентичності сербських
переселенців. Іншою темою, що
знайшла висвітлення у першому числі збірника, став альманах
«Русалка Дністрова», у якому понад 170 років тому з’явилися пер-
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Літ.: Від редактора. Украс. Київ,
2006. Вип. 1. С. 5–6; Захаркін С. [Рецензія]. Критика. 2007. Чис. 11. С. 31.
Оксана Микитенко
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фесор (2004), академік НАМУ
(2000), заслужений діяч культури
Польщі (1977), член Національної комісії у справах ЮНЕСКО
(1991), заслужений діяч мистецтв України (2004). Закінчив
факультет журналістики Львівського державного університету
ім. І. Франка (1960), Ленінградський інститут малярства, скульптури та архітектури ім. І. Ю. Рєпіна (1968). З 1968 науковий та
творчий шлях Ф. пов’язаний з
ІМФЕ АН УРСР (з 1992 – ІМФЕ
НАНУ). Після закінчення аспірантури захистив кандидатську
дисертацію «Українсько-польські
зв’язки в образотворчому мистецтві другої половини ХІХ–початку ХХ ст.» (1971). У 1971–1974 –
молодший науковий співробітник, 1974–1982 – учений секретар
ІМФЕ, 1982–1987 – завідувач
сектору мистецтва соціалістичних країн, 1987–1992 – заступник директора з наукової роботи, 1992–2004 – завідувач відділу
мистецтва і народної творчості
зарубіжних країн. Докторська
дисертація «Польський живопис
1945–1965 рр.: розвиток реалістичних традицій і авангарду»
(1996). У 1992–2004 очолив Національну комісію з питань повернення в Україну культурних
цінностей при Кабінеті Міністрів
України і (з 2000) Державну службу контролю за переміщенням
культурних цінностей через державний кордон України. З 2004 –
завідувач кафедри теорії та історії мистецтва НАОМА, головний
науковий співробітник Інституту
проблем сучасного мистецтва
НАМУ. Головний редактор журналу «Образотворче мистецтво»
(з 2006). Наукові зацікавлення
Ф. спрямовувалися на вивчення
українсько-польських мистецьких зв’язків, мистецтва країн
Східної Європи, згодом вчений
зосередив свої зусилля на українському мистецтві ХХ ст., аспектах
народної творчості й збереженні
національної мистецької спадщини. Низку його монографій
присвячено маловідомим та за-

FE

ФЕДЕРОВСЬКИЙ
(FEDEROWSKI)
Міхал (Michał)
(01.09.1853, м. Варшава, Польща – 10.06.1923, м. Варшава,
Польща) – польський і білоруський етнограф, фольклорист-аматор. 1870 закінчив чотири класи
гімназії у Варшаві. 1873 заочно
навчався в Петровській сільськогосподарській академії під Москвою, але вже за півроку покинув навчання за станом здоров’я.
Був знайомий з О. Кольбергом і
З. Глоґером, а брошура Я. Карловича «Podręcznik dla zbierających
rzeczy ludowe» (1871) пробудила
інтерес до народної культури та
заохотила Ф. до участі в краєзнавчих експедиціях. Під керівництвом З. Ґлоґера 1875–1877
розпочав збирацьку діяльність,
результатом якої був вихід двотомного видання «Lud z okolic
Żarek, Siewierza i Pilicy» (1888–
1889). Дослідник збирав предмети матеріальної і духовної
культури на території Білорусі,
які спочатку надсилав З. Глоґеру
на Білосточчину, згодом до музеїв Львова, Кракова, Варшави,
Вільна. Ф. цікавився календарною та родинною обрядовістю,
народною медициною, записував прислів’я, казки, легенди,
анекдоти та пісенну творчість.
У зв’язку з фінансовою скрутою
був змушений полишити активну збирацьку і видавничу діяльність, 1905 переїхав до Варшави,
де продовжував роботу над упорядкуванням зібраних матеріалів. 1912 співпрацював з часописом «Ziemia». З 1921 – науковий
співробітник відділу етнології
Інституту антропологічних наук

Варшавського наукового товариства. У 1921–1922 виголосив
низку рефератів – спогадів про
власну збирацьку діяльність.
Член Етнографічного товариства
у Львові, Антропологічної комісії Академії наук у Кракові, Польського краєзнавчого товариства.
Зібрані ним і його кореспондентами фольклорно-етнографічні
матеріали увійшли до 8‑томного видання «Lud bialoruski». За
життя дослідника Краківська
академія знань видала три томи
(1897, 1902, 1903), решту – після
його смерті. Т. 8 «Люду білоруського» було видано з рукописних
зібрань, що зберігалися в бібліотеці Варшавського університету.
Окрім польських та білоруських,
він містить зразки українських
календарно-обрядових текстів,
балади, думи, рекрутські, жартівливі пісні, записані в Сідлецькій
губ. Більського пов. та Люблінській губ. Грубешівського пов.
(тепер Підляське воєводство).
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Праці: Lud białoruski na Rusi Litewskiej. Materiały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877–1905.
Kraków, 1897. T. I. 509 s., 1902. T. II.
358 s., 1903. T. III. 314 s.; Lud białoruski. Przysłowia. Warszawa, 1935. T. IV;
Lud białoruski. Pieśni. Warszawa, 1958.
T. V; 1960. T. VI; Lud białoruski. Suplement. Warszawa, 1969. T. VII; Lud
białoruski. Inedita. Pieśni z archiwum
zbieracza. Warszawa, 1981. T. VIII.
Літ.: Damrosz J. Sylwetka naukowa
Michała Federowskiego. Federowski
Michał Lud białoruski. Warszawa, 1969.
T. 7. Suplement do T. 5 i 6. Warszawa,
1969. S. 57–76; Саламевіч І. У. Збіральнік жемчугу. Міхал Федароўскі.
Люд беларускі. Вяселле. Мінск, 1991.
С. 3–17. Czurak M. Michał Federowski. Etnografowie i ludoznawcy polscy:
Sylwetki, szkice biograficzne. Wrocław–
Kraków, 2007. T. II. S. 74–76.
Валентина Головатюк
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ФЕДОРУК
Олександр Касьянович
(27.09.38, м. Мерикур-Корані
департамент Па-де-Кале, Франція) – мистецтвознавець, літературознавець, педагог, письменник, громадський діяч. Доктор
мистецтвознавства (1996), членкореспондент НАМУ (1997), про-
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ФІАЛКОВА

Виховав цілу плеяду науковців.
За свою багатогранну наукову й
творчу діяльність відзначений
низкою літературних, мистецьких премій та державних нагород, зокрема золотою медаллю
НАМУ (2004), орденом Ярослава
Мудрого V ступеня (2009), медаллю «20 років незалежності України» (2012).

Праці: Джерела культурних взає
мин: Україна у творчості польських художників другої половини
ХІХ – початку ХХ ст. Київ, 1976.
128 с.; В колі традицій та авангарду: (Польський живопис повоєнних
років). Київ, 1995. 232 с.; На переломі: здобутки і втрати (Польський
нефігуративний та фігуративний
живопис 1955–1965 рр.). Київ, 1997.
272 с.; Перетин знаку: Вибрані мистецтвознавчі статті. Кн. 1: Історія та
теорія мистецтва. Постаті. Народна
творчість. Київ, 2006. 260 с.; Кн. 2:
Українська культурологія. Історія та
теорія мистецтва. Постаті. Народна
творчість. Рецензії. Київ, 2007. 360 с.;
Кн. 3. Київ, 2008. 416 с.
Літ.: Федорук Олександр Касьянович. Бібліографічний покажчик /
упор. С. Брона, Є. Гаврилюк, В. Кононенко, Л. Кухар, Я. Федорук. Київ,
1998. 72 с.; .Олександр Касіянович
Федорук. Біобібліографічний покажчик / упор. Я. Федорук. В. Ханко.
Київ, 2010. 126 с.; Радишевський Р.
Мистецтвознавець-полоніст Олександр Федорук. Українська полоністика: проблеми, школи, сильветки.
Київські полоністичні студії. Київ,
2010. Т. XVII. С. 376–380.
Валентина Головатюк

роль у житті першого покоління
переселенців та його нащадків.
У рамках проекту «Памятники фольклора народов Сибири
и Дальнего Востока» співупорядник тому «Русский семейнообрядовый фольклор Сибири
и Дальнего Востока. Свадебная
поэзия. Похоронная причеть».

Праці: Восточнославянский фольклор на юге Дальнего Востока России: Сложение и развитие традиций.
Владивосток, 1994; Белорусские традиции в народно-бытовой культуре
Приморья. Владивосток, 2002; Похоронные и поминальные причитания /
Русский семейно-обрядовый фольклор Сибири и Дальнего Востока.
Свадебная поэзия. Похоронная причеть. Новосибирск, 2002; Традиционный восточнославянский фольклор
на юге Дальнего Востока России (вторая половина ХІХ – начало ХХ в.):
адаптационный аспект. Владивосток,
2004 (у співавт.); Украинский фольклор в системе традиционно-бытовой культуры Приморья / Украинцы
на Дальнем Востоке: История и современность. Владивосток, 2008.
Галина Довженок
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бутим постатям видатних українських мистців, які творили поза
Україною, зокрема дослідження
серії «Повернуті імена»: «Василь
Хмелюк» (Київ, 1996), «Дивосвіт
Аки Перейми» (Київ, 1996), «Микола Бутович: Життя і творчість»
(Київ, Нью-Йорк, 2002) та ін.
Ф. автор численних публікацій
у мистецтвознавчих виданнях
Білорусі, Болгарії, Польщі, Угорщини, США, Франції, ФРН. Колективом відділу мистецтва та
народної творчості зарубіжних
країн (тепер відділ української
та зарубіжної фольклористики )
ІМФЕ за редакцією Ф. підготовлено низку монографічних праць,
зокрема «Мистецтво, фольклор
та етнографія слов’янських народів» (Київ, 1993), «Українськоавстрійські культурні взаємини
другої половини ХІХ – початку
ХХ ст.» (Київ, 1999), щорічники «Слов’янський світ» (вип. 1,
1997; вип. 2, 1998; вип. 3, 2002),
за керівництва Ф. велася робота
над енциклопедичним словником «Художня культура західних і південних слов’ян (кінець
ХІХ–початок ХХ століття)» (Київ,
2006). З ініціативи Ф. започатковано наукове видання «Українсько-польські культурні відносини (ХІХ–ХХ століття)» (Київ,
2003), присвячене висвітленню
актуальних проблем розвитку
образотворчого мистецтва, театру, музики, літературознавства,
фольклористики тощо. Славістика завжди була в полі організаційних та наукових зацікавлень
вченого, він учасник численних
зарубіжних форумів, міжнародних з’їздів славістів, конгресів
україністів. Брав участь у Міжнародній нараді експертів з питань
реалізації програми ЮНЕСКО
по вивченню слов’янських культур (Ужгород, 1992). За безпосередньої участі та науково-організаційної підтримки Ф. було
проведено низку міжнародних
конференцій, він активно сприяв
розширенню наукових зв’язків
ІМФЕ та відділу з профільними
установами європейських країн.

ФЕТИСОВА
Лідія Євгеніївна
(1944, м. Владивосток, СРСР) –
російська фольклористка. Кандидат філологічних наук (1988),
провідний науковий співробітник Інституту історії, археології
та етнографії народів Далекого
Сходу Далекосхідного відділення РАН. Досліджує фольклорну спадщини українців, росіян
і білорусів на теренах Далекого
Сходу Росії, її функціонування,
жанровий склад, формування
репертуару на новій території
розселення, збереженість архаїчних структур традиційного
фольклору, його адаптаційну

ФІАЛКОВА
Лариса Львівна
(15.05.1957, м. Київ) – фольклорист, літературознавець, кандидат філологічних наук, професор
кафедри івритської літератури та
компаративістики Хайфського
університету (Ізраїль). Народилася в сім’ї лікарів. У 1978 закінчила філологічний факультет Київського педагогічного інституту
за фахом російська мова та література, захистивши дипломну
роботу «Простір та час у «Білій
гвардії» М. Булгакова». У 1985
захистила у м. Тарту (Естонія)
кандидатську дисертацію «Гоголівська традиція в російській
фантастичній прозі на початку
ХХ ст..» під керівництвом професора Ю. Лотмана. У 1985–1990
викладала поза штатом російську літературу в різних київських вишах. З 1991 живе в Ізраїлі у м. Хайфі, працює у Хайфському університеті. Її робота
там розпочалася в Ізраїльському
архіві фольклорного оповідання
(ІАФО), який пізніше названо
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ного жанру, що активізувало польові дослідження серед емігрантів з колишнього СРСР, які вона
багато років здійснювала разом
із кандидатом філологічних
наук М. Єленевською. Результатом цієї роботи стали дві книги
англійською й одна російською
(2005, 2007, 2013). Ф. здійснює
польову роботу серед емігрантів
з України. Її книга «Коли гори
сходяться» (2007) вийшла українською мовою в ІМФЕ. У 2008 Ф.
підготувала й видала у співпраці
з Л. Вахніною та Л. Мушкетик
спецвипуск журналу «НТЕ»,
присвячений ізраїльській фольк
лористиці та етнології. Останнім
часом Ф. повернулася до літературознавства й вивчає сучасну
російську та українську фантастичну прозу й їхній зв’язок з
фольклором. Статті цієї тематики вийшли англійською та російською мовами, а весь матеріал
має ввійти до її майбутньої книги під робочою назвою «Поетика
альтернативності у сучасній російській та українській фантастиці». Ф. швидко опанувала іврит і вже з 1992 почала викладати спочатку на кафедрі загальної
історії, потім на кафедрі єврейської історії, а з 1996 й донині –
на кафедрі івритської літератури та компаративістики. Серед
багатьох курсів, які вона викладає, – «Слов’янський фольклор»,
«Героїчний епос», «Фольклор у
сучасному світі», «Фольклор та
еміграція», «Прикладне використання фольклору» та ін. Ф. – член
багатьох міжнародних професійних асоціацій, наприклад, SIEF,
ISFNR, ISA, a також член редколегій таких професійних часописів, як «Folklorica: Journal of
Slavic and East European Folklore
Association», «Folklore, Electronic
Journal of Folklore» (Estonia),
«Studia Mythologica Slavica». Ф. –
учасниця багатьох міжнародних
конгресів україністів та міжнародних з’їздів славістів.

Русская улица в еврейской стране:
исследования фольклора эмигрантов 1990-х в Израиле : в 2 т. Москва,
2005. 600 с. (у співавторстві з М. Єленевською); Прикладное применение
фольклора. Антропологический форум. 2010. 13. С. 147–176; Chornobyl’s
Folklore: Vernacular Commentary on
Nuclear Disaster. The Journal of Folklore
Research, 2001. № 3. Р. 181–204; Buried Treasures: Narratives of an Immigrant from Ukraine in Israel. Folklorica.
(Canada, USA). 2007. № 12. Р. 33–51;
Proverbs and Medicine: The Problem
of Applied Folklore. Folklore: Electronic
Journal of Folklore, 46 (Estonia); Oleksa
Dovbush: An Alternative Biography of
the Ukrainian Hero Based on Jewish
Sources. Fabula. 2011. 52(1/2). Р. 92–
108; Where do the Rails Lead To? Rail
Transport’s Mythology in Contemporary
Russian and Ukrainian Fantastic Fiction
(Preliminary Remarks). Studia Mythologica Slavica. 2016. XIX. Р. 213–235;
M. Bulgakov, A. Akhmatova and N. Gumilev as Literary Characters in Contemporary Russian Fantastic Fiction. Umjetnost riječi / The Art of Words. 2016. 3–4.
Р. 161–195; Ghosts in the Cyber World:
Analysis of the Folklore Sites on the Internet. Fabula. 2001. 42 (1–2). Р. 64–89
(у співавторстві з М. Єленевською);
Ex-Soviets in Israel: From Personal
Narratives to a Group Portrait. Detroit, 2007. 373 p. (у співавторстві з
М. Єленевською); In Search of the Self:
Reconciling the Past and the Present in
Immigrants’ Experiences. Tartu, 2013.
282 p. (у співавторстві з М. Єленевською); The Crisis in Ukraine and the
Split of Identity in the Russian-speaking
World. Folklorica. 2015. XIX. Р. 101–131
(у співавторстві з М. Єленевською).
Лариса Вахніна
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ім’ям Дова Ноя. Працюючи в
архіві, Ф. помітила, що оповідання реєструються неточно. Тривалий час оповідання зі Східної
України архівували до картотеки «Росія» (навіть не «Радянський Союз»), із Західної України, згідно з політичним станом
до 1940, – до трьох різних країн:
Румунії (Буковина), Польщі (Галичина), Угорщини (Карпато
русь). І лише на початку 1990‑х
під впливом двох факторів,
а саме проголошення незалежної України та великої імміграції
з України в Ізраїль, Ф. вдалося
переконати керівництво архіву
в існуванні окремої категорії –
фольклору українських євреїв.
У 1992 Ф. створила картотеку,
до якої зараз залучають оповідання з усієї України та, на підставі
відомостей про оповідачів, увійшли також тексти, які раніше
помилково фіксували у картотеці «Росія». Спроби ретроактивно переглянути картотеки «Румунія» та «Угорщина» не мали
позитивних наслідків через недостатню інформацію про оповідачів. Польова робота Ф. розпочалася із записів фольклору про
Чорнобильську катастрофу від
громадян Ізраїлю, які емігрували
з колишнього Радянського Союзу. Вивчення фольклору про Чорнобильську катастрофу втілилося в низці статей українською та
англійською мовами. Найповніший варіант, який охоплює порівняння з різномовними версіями фольклорних наративів про
атомні катастрофи з різних країн та з фольклором про вибух в
американському м. Міддлтаун,
увійшов до її книги «Коли гори
сходяться: нариси з українськоізраїльського фольклору» (2007).
З роботи Ф. в архіві також розпочалося вивчення образу Олекси
Довбуша в єврейському фольклорі та літературі, різні етапи
якого втілилися в статтях українською, англійською мовами та на
івриті. Саме на підставі архівних
джерел Ф. визначила роль особистих оповідей як фольклор258

Праці: Коли гори сходяться: нариси з українсько-ізраїльських фольк
лорних взаємин». Київ, 2007. 176 с.;

ФІШЕР (FISCHER)
Адам (Adam)
(07.06.1889, м. Перемишль, Польща – 22.12.1943, м. Львів) – польський фольклорист, етнограф,
бібліограф, представник культурно-історичної школи. Навчався в гімназії імені Стефана
Баторія (1907), вищу освіту здобув у Львівському університеті
(1907–1912), доктор філософії з
романської філології та історії
мистецтва (1912). У 1908–1920 –
працював у Народному домі
імені Оссолінських, 1908–1911
стажувався у Відні, Празі, Будапешті, Римі. Студіював філосо-
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їми першими фольклористичними публікаціями дебютував у
часопису «Lud». У 1928 Ф. видав
працю «Rusini», у якій, використавши структурні й аналітичні
напрацювання
попередників,
розширив погляд на предмет
української етнографії докладною характеристикою духовної
народної культури. У третьому
розділі монографічного нарису
подав широку картину звичаїв
народного календаря та родинної обрядовості, у четвертому –
народну демонологію, вірування,
медицину, представлено також
основні пісенні жанри народнопоетичної творчості, найпоширенішу тематику прозових творів, паремії. Адресована польському читачеві, праця містила
значний обсяг наукових знань
про український народ, багатство його традиційної культури.

го р‑ну Львівської обл. –
28.05.1916, м. Львів) – видатний
український письменник, фольк
лорист, літературознавець, історик, громадський діяч. Народився в сім’ї коваля. 1875 закінчив
Дрогобицьку гімназію, вступив
на філософський факультет
Львівського університету, брав
участь в роботі студентського
«Академічного гуртка», перші
твори друкував у журналі «Друг».
У 1877 разом з М. Павликом і
О. Терлецьким був звинувачений
у причетності до соціалістичної
організації й засуджений до 9 місяців ув’язнення. 1878 разом з
М. Павликом почав видавати
журнал «Громадський друг», перші випуски якого одразу були
конфісковані. Пізніше організував вихід збірників «Дзвін» і
«Молот». У 1880 Ф., переслідуваний владою і позбавлений засобів до існування, виїхав до провінції, де його знову заарештували й відправили етапом до Нагуєвичів під нагляд поліції. Літературну діяльність розпочав з 1874.
Писав ліричні, сатиричні, політичні поезії, повісті й оповідання
про життя селян, робітників, ремісників; літературно-критичні
статті та рецензії українською,
польською і російською мовами.
Співпрацював у газеті «Рrаса»,
журналі «Світ», пізніше – у періо
дичних виданнях «Зоря», «Діло»
та ін. Двічі відвідав Київ (1885,
1886), де одружився з Ольгою Хорунжинською. Прагнув організувати власний журнал, але це не
вдалося. Співпрацював у польських виданнях – львівських
(«Kurjer Lwowski», «Przegląd społeczny», «Przyjaciel ludu», «Kwartalnik historyczny»), варшавських
(«Prawda», «Gŀos», «Ateneum»),
петербурзькому («Kraj»). Взяв
участь у підготовці альманахів
«Ватра», «Веселка», «Перший вінок». 1899 – третій арешт за зв’яз
ки з Наддніпрянщиною. 1891 Ф.
завершив університетську освіту
(у Чернівцях), працював у Відні
під керівництвом В. Ягича над
докторською дисертацією «Вар-
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фію й етнологію у Берлінському
університеті (1913). Як габілітаційну працю захиств монографію
«Поховальні звичаї польського
народу» (1921). З 1921 – доцент
кафедри етнології Львівського
університету, 1923 – завідувач
кафедри етнології; 1924 – обійняв посаду надзвичайного професора Львівського університету
і очолив створений у ньому Етно
логічний заклад. З 1930 – професор, 1930–1932 – заступник
директора інституту первісної
історії, у 1934–1935 – декан філософського факультету Львівського університету. З жовтня
1939 до червня 1941 – викладач
кафедри фольклору й етнографії
Львівського університету. Член
Антропологічного
товариства
у Берліні (1916), Фізіографічної
комісії Варшавського наукового
товариства та Історико-філософського відділення наукового
товариства у Львові (1920), Антропологічної комісії Польської
академії знань у Кракові (1921).
Доля Ф. була тісно пов’язана з
Народознавчим товариством у
Львові, де він, ще навчаючись в
університеті, виконував спочатку
обов’язки секретаря (1910–1914),
згодом скарбника, бібліотекаря та редактора часопису «Lud»
(1910–1939). За редакції Ф. побачило світ 19 річників «Ludu»
(1911–1937), а також п’ять томів
започаткованого та редагованого ним серійного видання «Prace Etnograficzne» (1934–1939),
поважне місце в яких належало
українській тематиці. Як секретар польського Народознавчого
товариства Ф. проводив регулярний взаємообмін виданнями
між установою та НТШ, підтримував традицію взаємного рецензування праць вчених обох
сторін, вів переписку з В. Гнатюком як секретарем НТШ. У своїх
ранніх зацікавленнях Ф. надавав
перевагу фольклористиці, захоплювався піснями і народним
театром, концентрував увагу
на порівняльному методі дослідження народної творчості. Сво-
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Праці: Rusini. Zarys etnografii Rusi.
Lwów, 1928; Ludowy piosennik Edwarda Porębowicza. Lud. 1909. T. 15. S. 36–
52; Wątek odkwitającej gałęzi. S. 200–
210; Pieśń o żołnierzu tułaczu. S. 247–
248; Bajka о kozie obdartej. Lud. 1910.
T. 16. S. 347–357; Wątek nierównych
dzieci Ewy. S. 358–364; Rusini. Zarys
etnografii Rusi. Lwów, 1928; Opowieści
o czarownicach z Doliny Nowotarskiej.
Lud. 1926.T. 25.S. 78–94.
Літ.: Kronika Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego 1895–1995. Wrocław,1997. 240 s.; Simonides D. Z historii polskej folklorystyki. Miejsce Adama
Fischera. Zeszyty naukowe uniwersytetu
opolskego. 1997. № 3. S. 25–44; Armon K. Adam Robert Fischer. Etnografowie i ludoznawcy polscy: Sylwetki,
szkice biograficzne. Wrocław–Kraków,
2007. T. II. S. 77–83; Кирчів Р. Українська тема в народознавчій парадигмі Адама Фішера. Народознавчі
зошити. 2011. № 4. С. 561–575; Головатюк В. Д. Адам Фішер: науковий
доробок та організаційна діяльність.
Слов’янський світ. 2012. Вип. 10.
С. 120–131; Тарнавський Р. Пам’яті
Адама Фішера. Життєпис професора
етнології Львівського університету.
НТЕ. 2013. № 5. С. 40–53.
Валентина Головатюк

ФРАНКО
Іван Якович
(27.08.1856, с. Нагуєвичі, нині
Івано-Франково Дрогобицько-
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«Друг» (рубрика «Із уст народа»),
згодом – у журналі «Світ» (співвидавцем якого був), «Зоря»,
«Народ». Ф. – один з організаторів «Етнографічно-статистичного гуртка», створеного при студентському товаристві «Академічне братство» 1883 у Львові.
Зібрав величезну кількість творів
фольклору (зокрема 31 тис. паремій), опублікована за його життя
лише частина. Разом з В. Гнатюком і М. Грушевським редагував і
упорядковував
«Етнографічні
збірники», був дописувачем «Записок НТШ» (де вперше опублікував статті, що ввійшли до «Студій над українськими народними
піснями»). Ф. – дійсний член
НТШ, голова Етнографічної комісії НТШ (1898–1900, 1908–
1913), член історично-філософської секції та багатьох комісій.
За видатні заслуги в галузі філології Вчена рада Харківського
університету присудила Ф. почесне звання д‑ра словесності
«honoris саusа» (1906). Академіки
О. Шахматов і Ф. Корш висунули
в 1907 кандидатуру Ф. в ординарні академіки Петербурзької АН,
але царська влада заборонила
його обрання. За тритомну фольклористичну працю «Студії над
українськими народними піснями» АН присудила Ф. премію
(1916, посмертно). Ф. – один з
найвидатніших представників вітчизняної славістичної фольклористики, продовжив традиції
Ю. Венеліна, К. Бодянського,
І. Срезневського, О. Афанасьєва
та ін., які виявляли глибокий інтерес до інослов’янської народної
творчості.
Написав
понад
50 фольклористичних праць
(найбільші за обсягом – «Жіноча
неволя в руських піснях народних», «Пісня про Правду і Неправду», «Студії...»), де наводив
численні паралелі зі збірок польського, чеського, словацького,
сербського, болгарського, російського фольклору. Опублікував
понад 100 рецензій на книжки
слов’янських дослідників і збирачів народної творчості. Ф. був

представником культурно-історичної школи у фольклористиці
та літературознавстві, але в різні
періоди діяльності використовував здобутки міфологічної та міграційної шкіл (дослідники відзначають певний «методологічний плюралізм» Ф.). Інтерес до
фольк
лору слов’ян зародився у
нього ще в юності. У 1873 Ф. почав працювати над дослідженням
«Студії над народною словесністю слов’янською», першою частиною якого був переклад «Рукопису Краледворського і Зеленогорського» з передмовою «Дещо про
Рукопись
Короледворську».
Йому належить найдокладніша
рецензія на книгу перекладів
М. Старицького «Сербські народні думи та пісні» (журнал «Друг»,
1877). У працях 1870–1890‑х
Ф. висвітлив проблеми історії
фольклористики, теорії фольклору і методології його дослідження, методики збирацької роботи
тощо. Інослов’янський фольклор
він залучив у вивченні походження деяких жанрів і сюжетних циклів, а також генетичних зв’язків
у народній поезії слов’ян («Останки первісного світогляду в руських і польських загадках народних» – вийшла українською і
польською мовами; «До історії
коломийкового розміру», «Muzyka polska і ruska» («Музика польська і українська), «До історії
українського вертепа XVIII в.»,
«Жіноча неволя...»). У «Студіях
над українськими народними
піснями» широко представлені
інослов’янські паралелі до українських пісень, обґрунтовано
припущення щодо часу і місця
виникнення того чи ін. твору.
У монументальному збірнику Ф.
«Галицько-руські народні приповідки» подано паралелі до українських прислів’їв та приказок з видань відомих слов’ян
ських вчених – Ф. Бартоша, Ф. Челаковського, І. Носовича, П. Славейкова, В. Даля та ін. Ф. звертався і до
проблеми
фольклорно-літературних зв’язків, зокрема у культурі середньовічної Болгарії: на-

IM

FE

лаам і Йоасаф, старохристиянський духовний роман і його літературна
історія»
(захистив 1893). Колегія професорів
Львівського університету ухвалила рішення про призначення
Ф. доцентом кафедри української
літератури та етнографії, але до
викладацької роботи реакційні
кола його не допустили. Ф. мав
намір переїхати в Болгарію, щоб
працювати в Софійському університеті. Але несприятлива політична ситуація, що склалася
там на початку 1900‑х, змусила
його відмовитися від цього рішення. У 1894–1897 разом із дружиною видавав журнал «Житє і
слово», далі продовжував літературну і наукову діяльність, читав
лекції з проблем літератури,
співпрацював у пресі. У 1908 стан
здоров’я Ф. погіршився, але він
не полишив своєї багатоманітної
напруженої праці. Помер 1916 і
був похований на Личаківському
цвинтарі у Львові. Ф. належить
чільна роль у розвитку української літератури і гуманітарної
науки кінця XIX – початку XX ст.
Його творча спадщина багатогранна, головне місце належить
творам художньої літератури.
Серед його зрілих збірників поезій – «З вершин і низин» (1887),
«Зів’яле листя» (1896), «Мій Ізмарагд» (1898), «Поеми» (1899),
«З днів журби» (1900), «Semper
tiro» (1906). Створив більше
40 поем, зокрема такі шедеври як
«Смерть Каїна», «Похорон», «Іван
Вишенський», «Мойсей». Писав
художньо-публіцистичні начерки, побутові картинки, гостросюжетні новели, сатиричні казки,
оповідання про дітей, великі
епічні твори («Петрії і Довбущуки», «Boa constrictor», «Борислав
сміється», «Захар Беркут», «Для
домашнього вогнища», «Перехресні стежки» та ін.). Ф. був дослідником давньої літератури і
фольклору, збирачем і видавцем
народних
пісень,
паремій,
ін. жанрів. Навчаючись у Львівському університеті, публікував
фольклорні твори в часописі
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постійні наукові й особисті взаємини з О. Веселовським, Я. Карловичем, І. Коперницьким, Г. Бігеляйзеном, І. Полівкою, Ч. Зібртом, Ф. Ржегоржем, І. Шишмановим, П. Тодоровим, В. Ягичем,
М. Сперанським та ін. Ф. популяризував український фольклор в
ін. слов’янських країнах. В 1890 в
журналі «Glos» опублікував «Wybór małoruskich pieśni ludowych»
(«Підбірка українських народних
пісень») з 5 ліричних побутових
пісень. Звертався і до південно
слов’ян
ської народної творчості
як перекладач. Першим в Україні
переклав болгарські гайдуцькі
пісні зі збірника Л. Каравелова
(4 пісні надруковано в альманасі
«Зерна» 1883; 2 збереглися в архіліковані пізніше). Переві, опуб
клав 10 сербських пісень зі збірки
В. Караджича «Српске народне
пjесме» (тт. І і ІІІ): 5 духовно-моралізаторських, 3 ліричні, 2 балади (6 із них опубліковані за життя Ф.). На творчості Ф. також позначився його інтерес до народної пісенності слов’ян: під впливом гайдуцьких пісень написана

поема «Сурка»; сюжет «Притчі
про однорога» використаний у
«Притчі про життя» (збірка «Мій
Ізмарагд»).

Праці: Жіноча неволя в руських
піснях народних. Франко І. Зібр. творів : у 50 т. Київ: 1980. Т. 26. С. 210–
253; Дві школи в фольклористиці (По
поводу сьомого тому «Wisły»). Франко І. Зібр. творів : у 50 т. Київ, 1981.
Т. 29. С. 416–424; Етнологія та історія
літератури. Франко І. Зібр. творів :
у 50 т. Київ, 1981. Т. 29. С. 273–282;
Студії над українськими народними піснями. Франко І. Зібр. творів :
у 50 т. Київ, 1984. Т. 42. 598 с.; Найновіші напрямки в народознавстві.
Франко І. Зібр. творів : у 50 т. Київ,
1986. Т. 45. С. 252–267.
Літ.: Дей О. І. Іван Франко і народна творчість. Київ, 1955. 300 с.;
Руда Т. П. Іван Франко – дослідник
слов’янського фольклору. Київ, 1974.
155 с.; Дмитренко М. Методологічний плюралізм Івана Франка. Дмитренко М. Українська фольклористика другої половини XIX століття: школи, постаті, проблеми. Київ,
2004. С. 244–268; Сокіл Г. Українська
фольклористика в Галичині кінця
ХІХ – першої половини ХХ століття: історико-теоретичний дискурс.
Львів, 2011. С. 220–230.
Тетяна Руда
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приклад, «Притчата за єдинорога
и нейният български вариант»
(«Притча про однорога та її болгарський варіант», СбНУ, 1896),
де розкрито причини виникнення апокрифічної літератури на
Балканах, її вплив на літературу
давньоукраїнську. Багато зробив
Ф. для популяризації книжок
своїх зарубіжних колег; у галицьких виданнях він друкував численні рецензії на їхні праці:
«Фольклорні праці д‑ра Ченька
Зібрта», 1894; «Болгарські праці
М. Драгоманова», «Дальші болгарські праці М. Драгоманова»,
1891, 1892 (аналіз студій Драгоманова, надрукованих в СбНУ);
на III т. «Роkuсіа» О. Кольберга,
1889; на видання В. Залеського,
І. Коперницького, Ж. Паулі та ін.
Праці Ф. друкували в слов’янсь
ких періодичних виданнях: «Slovanský přehled», «Pzegląd społecrny», «Česky líd», «Wisła», «Glos»,
«СбНУ». Він був одним з організаторів «Towarzystwa ludoznawczego we Lwowie» (1895), друкувався в часопису «Lud» (органі
«Towarzystwa...»). Підтримував
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Х

сербських зв’язків ХVІ–ХVІІ ст.
висновки Х. про їхню роль у
розвитку усної епіки в Україні,
поширенні окремих сюжетів, поетики дум тощо, так само нерідко
занадто категоричні, попри те,
що сприяли розвиткові порівняльного вивчення слов’янської
народної пісенності. Проводячи
в дусі теорії запозичень паралелі
між образами Королевича Марка
та Марка Пекельного, Х. вважав,
що останній виник у фольклорі
південних слов’ян, звідки потрапив в Україну, знайшовши
відображення в белетристиці
ХІХ ст. (Халанский М. Южнославянские песни о смерти Марка Кралевича. Санкт-Петербург,
1904. С. 78). Знаходячи вплив
південнослов’янського епосу на
українські думи, Х., подібно до
інших прихильників ідей теорії міграціонізму, відзначав, що
«чимало історичних, побутових і народнопоетичних даних
є міцною підставою вірогідному
припущенню про рух усно-поетичного матеріалу з південнослов’янських країн до руського
півдня і сходу. Козацтво малоруське і великоруське, дніпровське і донське було, без сумніву, вдячним середовищем для
слов’янської взаємності на цьому
ґрунті» (Халанский М. Южнославянские сказания о смерти Марка Кралевича. Санкт-Петербург,
1904. С. 8). Доводячи тезу про
південнослов’янський
вплив,
Х. звертав також увагу на наявність у текстах окремих сербських пісень топонімів «Києво»,
«поле Києво», «Києво – висока
планина» (Халанский М. Малорусская дума про Байду. Повесть.
Харьков, 1908. С. 27). Попри те,
що гіпотези та висновки Х. щодо
походження епосу не були сприйняті, його праці з фольклористики вирізняються багатством матеріалу. Як визнавали сучасники,
«найважливіше та найґрунтовніше значення праць Х. полягає
у численних вдалих паралелях»
між епосом різних народів (Маретич Т. Rad JAZU, 1897. knj. 132).
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ХАЛАНСЬКИЙ
Михайло Георгійович
(13.11.1857, с. Расховець, Щигровськ. пов., Курської губ. –
12.04.1910, м. Харків) – російський
і український фольклорист, мовознавець. Народився в українській родині. Вищу освіту здобув
на відділенні слов’яно-російської
філології історико-філологічного факультету Харківського університету у 1881 (кандидатська
праця: «О сербских народных
песнях Косовского цикла». Русский филологический вестник,
1882. № 7–8). Працював вчителем російської мови, займався
збиранням фольклору. У 1888 захистив у Петербурзі магістерську
дисертацію на тему «Великорусские былины Киевского цикла»
(Варшава, 1885). На противагу
попередникам, у цій праці Х. заперечував думку про загальноросійський епос в епоху Київської
Русі і доводив існування локальних епосів, а київський цикл характеризував не як переробку
епічних сюжетів Древньої Русі,
а як самостійний, що складався у
ХІV–ХVІ ст. в результаті «злиття
трьох, а може й чотирьох обласних епосів». Докторська дисертація присвячена порівняльному
вивченню південнослов’янського
і східнослов’янського епосу:
«Южнославянские сказания о
Кралевиче Марке в связи с произведениями русского былевого
эпоса» (Харків, 1895). У зв’язку
із підготовкою дисертації Х.
працював у бібліотеках Белграда (1889) і Загреба (1895), досліджуючи матеріали з історії
південнослов’янського епосу. Наукові інтереси Х. формувалися

під впливом О. О. Потебні, також
на методологію його праць мали
вплив Л. Майков і О. Веселовський. Х. належав до «історичної
школи», засновником якої вважався В. Міллер, намагаючись
поєднати її принципи з «теорією
запозичень». Прибічники «історичної школи», зокрема Х. і
Н. Дашкевич, пов’язували це поняття не з принципом історизму
взагалі, а з певним методом співвідношення фольклору з історичною дійсністю. Вчені «історичної
школи» розробили спеціальну
методику порівняльного вивчення всіх відомих варіантів билинного сюжету з метою встановлення основного архетипу. Саме
епосу надавалось надзвичайно
велике наукове і суспільне значення, оскільки у ньому вбачали
відображення національної історії, національного духу, вершину
народнопоетичної творчості. Гіпотетичне припущення прибічників історичної школи (основане головним чином на знайомстві
з епічною творчістю південних
слов’ян), що будь-яка героїчна чи
історична пісня виникає як безпосередній відгук на сучасну подію, поділяв і Х., який в своїх міркуваннях про епос брав за основу
«час складання билини». Змістом
давньоруського епосу Х. спочатку
визнавав «сказання про подвиги
місцевих хоробрів» – дружинників, а пізніше висловив думку, що
зміст героїчного епосу складали
«сюжети про видатні події з життя переважно князів, частково
київських дружинників, «мужів»
(Халанский М. Южнославянские
сказания о Кралевиче Марко в
связи с произведениями русского былевого эпоса. Варшава,
1894. Т. 2. – С. 414). В епоху Київської Русі епос, творцем якого
Х. вважав «місцевих дружинних
співців», «ще не встиг, – на його
думку, – спуститися до народного
середовища», він «перейшов до
народу» лише в ХV–ХVІ ст. У народі ж «припинився його [епосу] розвиток». Стосовно маловивченого питання українсько-
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Літ.: Славяноведение в дореволюционной России : Биобиблиографический словарь. Москва, 1979.
С. 351–352; Слов’янська фольклористика : нариси розвитку, матеріа
ли. Київ, 1988. С. 194, 428; Пащенко Є. М. Фольклорні збірки Вука
Караджича і порівняльне вивчення
українських дум та сербохорватських юнацьких пісень. НТЕ. Київ,
1987. № 4. С. 49–55.
Оксана Микитенко

Праці: Spevy Sama Chalúpky. Ban.
Bystricа, 1868; Spevy Sama Chalúpky:
s podobizňou a životopisom básnikovým. Ružomberok, 1898.
Літ.: Бртань Р. Штуровці й українська народна пісня. Слов’янське
літературознавство і фольклористика. Вип. 3. Київ, 1967. С. 90–99;
Гайдай М. Халупка Само. Художня
культура західних і південних слов’ян
(ХІХ – початок ХХ століття). Енциклопедичний словник. Київ, 2006.
С. 40; Pišút M. Literárne štúdie a portréty. Bratislava, 1955, Р. 112–133; Brtáň R. Poézia básnika Sama Chalupku.
Samo Chalupka Dielo. Bratislava, 1979,
Р. 9–19; Kováčik Ľ. Samo Chalupka.
Obraznosť v poézii slovenského romantizmu. Banská Bystrica, 1997. Р. 10–13;
Samo Chalupka (1812–1883). Zborník
materiálov z vedeckej konferencie / red.
Borguľová J. Bratislava, 1983.
Ірина Огієнко

щини, Холмщини, Підляшшя та
Надсяння: жанрово-тематична
специфіка, художні особливості»
(Київ, 2013). Низка статей та рецензій Х. присвячена сучасному
стану українського фольклору у
Польщі. Х. є автором 1 монографії, а також близько 40 наукових
статей.

Праці: Усні народні оповідання
українців-переселенців Лемківщини, Холмщини, Підляшшя та Надсяння: жанрово-тематична специфіка, художні особливості. Київ, 2013;
Проб
леми збереження культурної
ідентичності українців у Польщі
після акції «Вісла». Слов’янський
збірник. Одеса, 2006. Вип. ХІІ; Оповідання-спогади українців про операцію «Вісла» у наукових і популярних
збірках України та Польщі. Компаративні дослідження слов’янських
мов і літератур. Київ, 2012; Усні наративи про переселення 1947 року
українців у Польщі: тематична специфіка. НТЕ. Київ, 2012. № 3; Змістові мотиви в оповіданнях-спогадах
українців-переселенців про акцію
«Вісла» 1947 року [Наукове повідом
лення молодого вченого на засіданні Президії НАН України 15 лютого 2012 року]. Вісник Національної
Академії наук України. Київ, 2012.
№ 4; Усна історія про переселення
1947 року у Польщі. Вісник Київського національного університету імені
Тараса Шевченка. Київ, 2012. № 111;
Усні оповідання українців у Польщі
про переселення 1947 року як фольк
лорне явище: тематика і поетика.
W kręgu ukrainoznawstwa i komunikacji międzykulturowej. Olsztyn, 2012; Історія збирання та дослідження прозового фольклору Лемківщини про
акцію «Вісла» 1947 року в Польщі та
Україні. Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур.
Київ, 2013. Вип. 21; Акція «Вісла»
1947 року в спогадах українців-переселенців Польщі. Український альманах. Варшава, 2015.
Лариса Вахніна
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ХАЛУПКА (CHALÚPKA)
Само (Samo)
(27.02.1812, c. Горна Легота,
19.05.1883, c. Горна Легота, Словаччина) – словацький поет, священик, фольклорист. Навчався
в гімназіях та ліцеях, далі у Віденському університеті (з 1833).
Учасник повстання в Польщі в
1830–1831. Працював учителем
у м. Деманова (1832). З 1834 і до
кінця життя працював священиком в Хижному, Єлшавській
Теплиці, Горній Леготі. Збирав
пісні слов’янських народів, цікавився українським фольклором.
У своїй збирацькій, поетичній та
науковій діяльності неодноразово звертався до українських народних дум. У листі до Б. Врховського (1839) висловлював захоплення цими творами, писав, що
вони були для нього джерелом
поетичного натхнення. Х. був
знайомий зі збірками М. Цертелєва, М. Максимовича, І. Срезневського, робив примітки та
зауваження до пісень. Х. упорядкував рукописний збірник дум
з 12‑ма сюжетами. Х. є автором
балад, пісень, віршів, його поетична творчість тісно пов’язана
з фольклором, на неї мали вплив
народні пісні, балади, історичний епос. Він автор збірок епічних творів на героїчну тематику
«Співи» (1868), літургічної пое
зії «Піснеспіви» (1842). Х. писав
пое
тичні твори за сюжетами і
мотивами українських пісень,
використовував їх ритмомелодику. Так, «Турчин Понічан» – це
балада «Чому, кури, не пієте»,
переспівана словацькою мовою.
Х. цікавився історією українсько-

го народу, зокрема добою козацтва, козаки були героями його
творів (балада «Старий в’язень»
та вірш «Вояк»). Брат Х. – Ян Халупка, словацький письменник
і педагог, розділяв його зацікавлення уснопоетичною творчістю українців. Поетичні твори Х.
перекладали українською П. Грабовський, І. Франко.

ХАЛЮК
Леся Миколаївна
(25.12.1981, м. Київ) – фолькло
рист, український славіст, полоніст. Закінчила відділення фольк
лористики Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка (1999–
2004). Працює у відділі української та зарубіжної фольк
лористики ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ, нині – науковий
співробітник ІМФЕ. 2011 захистила дисертаційне дослідження
на тему «Усні народні оповідання
українців-переселенців Лемківщини, Холмщини та Підляшшя:
жанрово-тематична специфіка,
художні особливості». Основні
наукові інтереси Х.: фольклор
українців Польщі, фольклор про
події 1947 (акція «Вісла») в Польщі, фольклор поляків в Україні,
фольклорний наратив. З цієї тематики Х. підготувала монографію «Усні народні оповідання
українців-переселенців Лемків-

ХАРКІВСЬКЕ ІСТОРИКОФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО
(Харьковское
Историко-филологическое
общество) (ХІФТ)
Створене в 1887 при Харківському університеті за ініціативи
професора М. Дринова. Завданням його було насамперед дослідження археології, побуту, історії
263

www.etnolog.org.ua

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРКІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. В. Н. Каразіна
(Раніше – Императорский харьковский университет) – один із
старіших університетів Європи,
офіційно відкритий 17.01.1805.
Ініціатором його заснування був
В. Н. Каразін (1773–1842) – учений, винахідник, освітній і громадський діяч. При університеті
було засновано друкарню, яка
випускала перші українські журнали, створено Філотехнічне
товариство (1811–1818). В. Каразін, болгарин за походженням,
прагнув зробити Харківський
університет осередком слов’я
нознавства. Один з найстаріших
факультетів Харківського університету – філологічний (історикофілологічний), тут пра
цювали
відомі вчені – В. Григорович,
О. Потебня, Д. Овсянико-Куликовський, П .Славейков та ін.
З 1818 з ініціативи викладача і
письменника П. П. Гулака-Артемовського в університеті розпочинається вивчення мов, літератур, етнографії слов’ян
ських
народів. 1835 створена кафедра
історії та літератури слов’ян.
Справжнє наукове дослідження
фольклору розпочалося з 1842,
коли кафедру очолив, повернувшись з подорожі по слов’янських
країнах, І. Срезневський. Протягом майже 30 років (з перервами)
з 1875 в Харківському університеті працював професор М. Дринов, певний час він очолював
кафедру, серед його вихованців і
послідовників – М. Халанський,
М. Сумцов, Д. Матов, Б. Ляпунов.
Після смерті М. Дринова (1806)
в університеті встановлено щорічну премію його імені, яку присуджували по черзі студентам
Харківського і Софійського університетів. Установлені також в
університеті стипендії ім. О. Потебні і В. Каразіна. Розвиткові
славістики, зокрема болгаристики в Харківському університеті
сприяла діяльність Харківського
Історико-Філологічного Товари-

ства (1877–1919). Засновником
його з 1890 був М. Дринов. Члени ХІФТ досліджували культуру,
побут, фольклор слов’ян, організовували поїздки до Болгарії,
ін. країн для вивчення пам’яток
архітектури і мистецтва, виголошували доповіді з питань славістики, влаштовували літературні
вечори. З університету вийшли
видатні вчені, діячі української
культури – М. Костомаров, Д. Багалій, Г. Семирадський, М. Лисенко, М. Старицький, тут в ХХ ст.
сформувалися відомі філологічні
школи (Л. Булаховського, О. Білецького та ін.). У 1917 розвиток
славістики в Харківському університеті було перервано, провідні професори-славісти С. Кульбакін і А. Погодін емігрували до
Югославії. Створення школи болгаристів у другій половині ХХ ст.
пов’язано з іменами професорів
Г. Попова, В. Сидельникова (російський вчений, багато співпрацював з фольклористами ін.
республік), Чернявського. Було
захищено 3 докторських, 15 кандидатських дисертацій, надруковано 6 монографій. Встановлено
зв’язок з болгарськими вченими.
За діяльність в галузі болгаристики Харківський університет
був нагороджений болгарським
орденом св. Кирила і Мефодія.
Це була класична болгаристична
школа, існування якої завершилося після смерті Попова і від’їзду
Чернявського до США. Новий
етап розвитку болгаристики
(насамперед історичної) розпочинається в 2005, коли був створений при університеті Центр
болгаристики і балканських досліджень ім. М. Дринова (директор – С. Страшнюк). Наукову
раду при ньому очолив професор
М. Г. Станчев. З початку 1990‑х в
Харківському університеті проводяться міжнародні славістичні
конференції, зокрема – «Дриновські читання». З 2007 – щоквартальні наукові семінари, видається «Дриновський збірник».
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Правобережної України. Посаду голови товариства обіймали:
В. Надлер (1877–1878), О. Потебня (1878–1890), М. Дринов (1890–
1897), М. Сумцов (1897–1918).
1919 ХІФТ припинило своє існування. Членами товариства були
викладачі Харківського університету, інших шкіл, місцеві інтелігенти, зацікавлені краєзнавством. Серед них – видатні діячі
культури, вчені та письменники:
Д. Багалій, В. Бузескул, О. Вєтухов, М. Дринов, О. Єфіменко,
О. Кирпичников, С. Кульбакін,
І. Манжура, В. Надлер, О. Потебня, Є. Федін, М. Сумцов, М. Халанський та ін. На початку 1900‑х
ХІФТ мало 130 членів, до яких
приєдналися і філологи молодшої
генерації – О. Білецький, Л. Булаховський та ін. Товариство заснувало архів, етнографічний музей,
2 бібліотеки, видавало «Сборник
Харьковского Историко-Филологического Общества» (вийшов
21 т.т., 1886–1902), «Труды Харьковского Историко-Филологического Общества» (7 т.т., 1893–
1902), «Вестник Харьковского
Историко-Филологического Общества» (5 вип., 1911–14). За його
активної участі в 1902 у Харкові
був проведений ХІІ Археологічний з’їзд. ХІФТ займалося також
проблемами славістики, зокрема
болгаристики: організовувалися подорожі до Болгарії для вивчення пам’яток культури; доповіді про болгарський фольклор,
публікація статей з питань болгаристики у місцевій пресі, влаштовували вечори болгарської
поезії. М. Дринов, один з найактивніших діячів товариства,
виголосив близько 20 доповідей
(про І. Манжуру, О. Потебню
та ін.). Відновлення діяльності
ХІФТ відбувається в 1991. З 1993
видається «Збірник Харківського
Історико-Філологічного Товариства (Нова серія)».

Літ.: Фрадкин В. Харьковское
Историко-Филологическое Общество (1877–1919 гг.). История и
Историки. Москва, 1982.
Тетяна Руда
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рии Харьковского университета за
первые сто лет его существования
(1805–1905). Харьков, 1905; Харковский государственный университет
им. А. М. Горького за 150 лет. Харьков, 1955.
Тетяна Руда

він також ініціатор та організатор створення Крайового музею
літератури, фольклору та мистецтва в рідному с. Копашново
Хустського р‑ну. 3 2003 Х. – член
Національної спілки журналістів
України. Нагороджений медаллю «За доблесну працю» (1970),
грамотами Міністерства освіти
України, Міністерства культури
і мистецтв України (2006) та ін.
Лауреат Всеукраїнської премії
імені Володимира Антоновича
(1997), літературної премії імені
Івана Франка Всеукраїнського
об’єднання «Письменники Бойківщини» (2005), заслужений
діяч мистецтв України (2004).
Про творчість Х. писала преса
Білорусі, Польщі, Румунії, Сербії,
Словаччини, Угорщини. Х. видав
низку бібліографічних покажчиків про видатних діячів культури
Закарпаття, а саме: В. Ладижця,
П. Лінтура, Ю. Керекеша, М. Рішка, В. Пагирю, М. Зимомрю,
І. Сенька, В. Микитася, І. Чопея
та ін. Він зробив значний внесок
в упорядкування, редагування та
видання відомих праць українських фольклористів минулого,
зокрема Панаса Мирного та Івана Білика. Х. – укладач фундаментального видання: «Літературне
Закарпаття у XX столітті: бібліографічний покажчик» (1995).
Надзвичайно плідна діяльність
Х. на ниві фольклористики, він
активний збирач, укладач, видавець десятків фольклорних
збірок, дослідник різних теренів
уснопоетичної творчості. Окрім
Закарпаття, Х. записував матеріал у селах Львівської обл. та в діаспорі – на Кубані (1995), а також
в українських селах Марамарощини й Банату в Румунії (1999),
відкрив плеяду носіїв фольклору.
Упорядковані ним збірки дуже
різноманітні – загальноукраїнські, регіональні, локальні, репертуарні, жанрові, тематичні тощо.
Наприклад, книги «Коли собі заспіваю: Українські народні пісні
з голосу Степана Шутка» (1993),
«Пісня – то моє життя: українські народні пісні з голосу Анни
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ХАРЧИШИН
Ольга Михайлівна
(23.04.1971, м. Львів – Винники) – фольклористка. Закінчила
1993 філологічний факультет
ЛДУ ім. І. Франка, а в 1996 аспірантуру в ІН НАН України. 1999
захистила кандидатську дисертацію на тему «Народнопісенна
традиція околиці Звенигорода на
Львівщині». З 1996 – молодший
науковий співробітник, 2000 –
науковий співробітник, 2013 –
старший науковий співробітник
відділу фольклористики ІН НАН
України. З 2013 – член НТШ. Досліджує народнопісенну традицію Львова, Львівської обл., сучасний український фольклор,
міський фольклор. У працях
з’ясувала, що піснетворчість
Львова ХХ ст. заснована на українській фольклорній традиції, у
процесі побутування вона зазнала професійно-мистецького
впливу українського міського
середовища, як частина європейської міської культури вона перебувала у зв’язку із польською
та іншими етнокультурними
складовими Львова. В основі досліджень – власні записи фольклору із сіл та міст України, а також українських сіл Молдови.
Проб
лематика: сучасний стан
побутування народнообрядової
традиції та фольклору українців
у різних локально-регіональних,
соціальних та етноконтактних
середовищах під впливом урбаністичного, іноетнічного, глобалізаційного та інших культурних
чинників ХХ–ХХI ст.

нього львів’янина Теодора Фурти :
збірник / запис, упоряд., вступ. ст.
і прим. О. Харчишин ; нотні транскрипції Х. Ізотової ; музичне ред.
В. Коваля. Львів, 2010. 196 с.; Український пісенний фольклор в етнокультурі Львова: трансформаційні
процеси, міжкультурні пограниччя : монографія. Львів, 2011. 368 с.;
Українсько-польське культурне пограниччя у новочасному фольклорі
Львова. Na pograniczu «novej Europy».
Polsko–ukraińskie sąsiedztwo / рod red.
M. Zowczak. Warszawa, 2010. S. 465–
479; Маланкові пісні українців півночі Молдови: поетичний аспект
(переосмислення мотивів). НЗ. 2014.
№ 3. С. 514–528; Фольклористичні
дослідження на сторінках журналу
«Народна творчість та етнографія»
(до 1991). НЗ. 2015. № 3. С. 713–724;
Календарно-обрядовий
фольклор
Покуття: збереженість та змінність.
НЗ. 2017. № 1. С. 61–74.
Ірина Коваль-Фучило
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ХЛАНТА
Іван Васильович
(20.04.1941, с. Копашново, нині
Хустського р‑ну Закарпатської
обл.) – фольклорист, літературознавець, бібліограф, мис
тецтвознавець, педагог. Закінчив
філологічний факультет Ужгородського державного університету (нині УжНУ) (1964). Працював учителем української мови та
літератури, а в 1966–1970 – директором восьмирічної школи
с. Біловарці Тячівського р-ну.
1974 закінчив аспірантуру ІМФЕ
НАНУ. 1976 захистив кандидатську дисертацію на тему «Українська соціально-побутова казка»
(2007), здійснив мистецтвознавче дослідження на докторський
ступінь під назвою «Жанр духовної пісні: історія та поетика (на
матеріалі Карпатського регіону)».
З 1974 до 1982 працював асистентом, старшим викладачем, далі
доцентом кафедри української
літератури Ужгородського університету, бібліографом наукової
бібліотеки. Викладав українську
мову та літературу в Ужгородській школі № 6. З 2001 – завідувач науково-культурологічної лабораторії Закарпатського обласного центру народної творчості,

Праці: Народна пісенність підльвівської Звенигородщини: збірник /
зібрала та упоряд. О. Харчишин ;
нотні транскрипції В. Коваля. Львів,
2005. 352 c.; Совєтська дійсність
у фольклорі львів’ян : нарис / вст.
ст. та наук. ред. Р. Кирчіва. Львів,
2006. 44 c.; Пісні з голосу століт-
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кий знавець не лише українського, а й слов’янського фольклору,
зокрема східнослов’янської побутової казки, йому належать
рецензії на білоруські, російські
та словацькі фольклорні видання. Х. бере участь у міжнародних,
регіональних, місцевих наукових
конференціях, симпозіумах, круглих столах, семінарах та зустрічах з питань фольклористики.

Праці: Украинская социально-бытовая сказка: автореф. дис… канд.
филол. наук. Київ, 1976. 20 с.; До
джерел: Фольклористичні статті.
Ужгород, 1994. 236 с.; Літературне
Закарпаття у XX столітті: бібліографічний покажчик / укл. І. Хланта.
Ужгород, 1995. 967 с.; Петро Лінтур:
бібліографічний покажчик. Ужгород,
1999. 56 с. (у співавторстві з Сеньком І.); Співанки Закарпатських гір
і долин / упоряд., підготовка текстів,
передмови, приміток, словниковий
та алфавітний покажчик І. В. Хланти. Ужгород, 2009. 578 с.; Літературно-мистецьке життя Копашнова: Статті. Нариси: у 2 кн. Ужгород,
2014. Кн. 1. 855 с.; Мотив шукання
правди в казках східних слов’ян.
НТЕ. Київ, 1963. № 3. С. 37–41; Особливості східнослов’янської соціально-побутової казки. НТЕ. Київ,
1974. № 4. С. 68–73; Дослідження
соціально-побутової казки у вітчизняній фольклористиці: (на матеріалі східнослов’янського казкового
епосу). Слов’янське літературознавство і фольклористика. Київ, 1975.
Вип. 10. С. 96–104; Витоки і розвій
закарпатоукраїнського вертепу. Закарпатський вертеп. Ужгород, 1995.
С. 3–42 (у співавторстві з Офіцинським Р.); Володимир Гнатюк і казки Закарпаття. Казки Закарпаття /
упоряд., підготовка текстів, вступна стаття, примітки та словник
І. Хланти. Ужгород, 2001. С. 3–19.
Літ.: Федас Й. Ю. Післямова
«Слово про автора». Хланта І. В.
До джерел: Фольклористичні статті. Ужгород, 1994. С. 238–245; Іван
Хланта: бібліографічний покажчик / уклад, автор вступної статті
В. А. Качкан. Ужгород, 2008. 458 с.;
Мишанич В. Зі щедрим оберемком
народної мудрості. НТЕ. Київ, 2011.
№ 4. С. 70–73; Мушкетик Л. Г. Іван
Васильович Хланта. Фольклор українсько-угорського порубіжжя. Київ,
2013. С. 108–112; Марко В. Заповітна зоря Івана Хланти: нарис життя і
творчості. Ужгород, 2018. 272 с.
Леся Мушкетик

ХОМЕНКО
Варвара Григорівна
(24.12.1916, с. Веркіївка Ніжинського пов. Чернігівської губ.,
нині Вертіївка Ніжинського р‑ну
Чернігівської обл. – 20.10.1974,
м. Київ) – український фольклорист, літературознавець і
педагог. Народилася в сім’ї робітника-залізничника. Закінчила
Ніжинську педагогічну школу.
1933–1936 працювала вчителькою в селах Ніжинського району та в Конотопі. 1938 закінчила
мовно-літературний факультет
Ніжинського педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя і стала
викладачем української літератури Конотопського учительського
інституту. 1947 закінчила аспірантуру Київського педагогічного інституту ім. М. Горького і
стала співробітником Інституту
мистецтвознавства, фольклору
та етнографії АН УРСР (з березня 1949 – молодший, а з травня
1958 – старший науковий співробітник). З листопада 1971 і до
останніх днів життя працювала
доцентом кафедри літератури
Київського інституту культури
ім. О. Є. Корнійчука. Написала й
опублікувала понад 50 наукових
праць – розвідок, нарисів, оглядових статей та рецензій з різних
питань українського фольклору
та фольклористики. Коло інтересів дослідниці – проблеми творення та функціонування новітнього (в тому числі радянського)
пісенного фольклору, історія
й теорія жанрів українського
фольклору, історична пісенність
та народний епос, народна драма, російсько-українські фольклорні взаємовпливи, зв’язок
літератури і фольклору тощо.
Найцікавіше з доробку науковця – це студії над малими фольклорними формами – частушкою
і коломийкою. 1952 Х. захистила
кандидатську дисертацію на тему
«Частушки і коломийки на Україні в роки іноземної інтервенції і
громадянської війни», яка згодом
лягла в основу монографії «На-
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Опришко» (2013) та ін. – репертуарні. Кілька пісенних збірок
Х. присвятив рідній Іршавщині:
«Ой видно село: Народні пісні
села Арданово» (2003) «Пісні Іршавщини» (2005) та ін. Найповнішим на наш час виданням закарпатської пісенності стала збірка
«Співанки Закарпатських гір і
долин» (2009). Неабияка заслуга
науковця і в записуванні, вивченні та публікації досі маловідомих
духовних пісень. Х. видав унікальні збірники: «Богородичні
пісні» (2003), «Покаянні та похоронні пісні» (2007), книгу «Співайте Богові нашому, співайте»
(2008). Х. – упорядник багатьох
прозових збірок, надто казкових,
це книги «Добра 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), «Правда і
кривда» (1982), «Трапила коса на
камінь: Соціально-побутові казки» (1999), «Казки про бідних і
багатих» (1994), «Мамине серце:
Українські народні героїко-фантастичні казки» (1993). Окремим
виданням опубліковано звіриний епос Карпат – «Казки Карпат
про тварин» (2008). Х. підготував
публікацію казок з експедицій
В. Гнатюка «Казки Закарпаття»
(2001) з розлогою передмовою.
З інших прозових жанрів він видав збірники «Закарпатські замки» (1995), «Легенди та перекази
Міжгірщини» (2010). «Минулося, та не забулось … Карпатська
Україна у піснях, легендах, переказах, бувальщинах та літературних творах» (2009), «Над вертепом звізда ясна…» із ґрунтовною передмовою-дослідженням
(1992). Як теоретик Х. дослідив
чимало проблемних питань з історії та особливостей сучасного
розвитку українського словесного фольклору, як в Україні, так і
в діаспорі, про що свідчить його
перевидання українських казок, зібраних польським ученим
О. Кольбергом (2001). Він – глибо266
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ричні пісні українського народу»
(передмова до академічного видання «Історичні пісні» (1961)
у співавторстві з І. П. Березовським та М. Родіною). У монографії «Народна поезія Великого
Жовтня і громадянської війни»
(1971) висвітлюється розвиток
української народної творчості в
1917–1922, зокрема розглядається такий жанр, як частушка, його
трансформації в українському
фольклорному середовищі під
впливом традиційних жанрів,
а також літературні переробки
усних творів, пародії на відомі
революційні гімни, зокрема, на
російські тексти «Інтернаціоналу», «Варшав’янки», «Яблучка».
Автор висловлює цікаві спостереження стосовно принципів
творення «радянського фольклору», і згадана праця може бути

корисним посібником для вивчення цієї проблеми.

Праці: Визвольна війна 1648–
1654 років у народній поетичній
творчості. Література в школі. 1953.
№ 6. С. 19–26; Героїко-патріотичні ідеї
народного епосу в історичній драмі
М. Старицького та І. Карпенка-Карого. Історичний епос східних слов’ян.
Київ, 1958. С. 192–203; Данилов Володимир Валер’янович (1881–1970).
НТЕ. Київ, 1970. № 5. С. 111; Народна
поезія Великого Жовтня і громадянської війни. Київ, 1971. 142 с. (Рецензія: Федас Й. Ю. Нариси з українського радянського фольклору. НТЕ. Київ,
1974. № 2. С. 96–98); Думи / упоряд.,
вступна стаття і примітки В. Хоменко. Київ, 1974. 278 с.
Літ.: Варвара Григорівна Хоменко
[Некролог]. НТЕ. Київ, 1975. № 1.
С. 110. Козловський В. І. Хоменко Варвара Григорівна. Українська
фольклористична енциклопедія / керівник проекту, наук. ред., упоряд.
В. Сокіл. Львів, 2018. С. 745.
Людмила Іваннікова
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родна поезія Великого Жовтня і
громадянської війни» (1971). Цій
проблемі присвячені й упорядковані збірки «Радянські частушки
і коломийки» (1953), «Коломийки і частушки» (1958, у співавторстві), вона ж – упорядник
збірок «Історичні пісні» (1971)
та «Думи» (1974), автор окремих розділів «Історичні пісні» та
«Народна драма» в підручнику з
українського фольклору (1965).
Проблемі історизму фольклору
присвячені такі праці, як «Визвольна війна 1648–1654 рр.
в народній творчості» (1953),
«Героїко-патріотичні ідеї народного епосу в історичній драмі
М. Старицького та І. КарпенкаКарого» (1958), «О. М. Горький
та фольклор» (1961), «Богдан
Хмельницький в українській народній творчості» (1970), «Істо-
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рігається в рукописних фондах
ІМФЕ НАНУ, напр., збірник народних болгарських пісень, записаних протягом 1924–1926 у
селах Благоєво, Тернівка, Кишлав,
Старий Крим і Коктебель; «Варіанти до юнацьких і гайдуцьких
пісень (с. Тернівка)», розвідка «Сидянки та меджії» та ін. Рукопис
«Слов’янські обряди та святкування збору врожаю в їх історичному
розвитку» зберігається в бібліотеці ім. М. Є. Салтикова-Щедріна у
Санкт-Петербурзі.

Праці: Хайдутські болгарські пісні,
записані в с. Тернівці біля Миколаєва. Вісник Одеської комісії краєзнавства. 1924. Ч. І. С. 22–23; Весільні
звичаї і пісні болгар на Херсонщині
(с. Тернівка на Миколаївщині). Вісник
Одеської комісії краєзнавства, 1925.
Ч. 2–3. С. 217–238; Симболічні речі й
обряди в болгарському весіллі в порівнянні з українським. Етнографічний вісник. 1928. Кн. 6. С. 1–15; Генеза
мотива крилатого змія в болгарських
народних піснях. Етнографічний вісник,1930. Кн. 9. С. 3–30.
Літ.: Шабашов В. Сергей Ильич
Цветко: судьба и творческий путь
этнолога и фольклориста болгарского населения Украины. Проблемы
славяноведения. Брянск, 2000. Вып. 1.
С. 119–120; Горбань І. Фольклор и
фольклористика болгар в Україні.
Львів, 2004. С. 129–135; Гамза В., Ліньов А. Репресований краєзнавець.
Реабілітовані історією. Київ, 2005.
Тетяна Руда
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ЦВЕТКО (ЦВЄТКО)
Сергій Ілліч
(25.09.1884, с. Тернівка Херсонської губ. (нині мікрорайон м. Миколаєва) – 1946?) – педагог, фольклорист, етнограф. Народився в
сім’ї болгар-переселенців, з дитинства знав болгарську народну
поезію. 1900–1905 – навчався в
Миколаївській Олександрівській
гімназії, після цього був зарахований до Імператорського Новоросійського університету для прослуховування лекцій з медичних
наук, але через 3 місяці переводиться на історико-філологічний
факультет, де навчається до 1910.
У 1911 порушує питання про надання йому вчительської посади,
певний час вчителює, а в період
Першої світової війни, будучи офіцером царської армії, потрапляє в
полон, перебуває в таборах Німеччини та Австрії. 1921 приїжджає
до Одеси, викладає в Одеському
сільськогосподарському інституті. Наприкінці 1922 при Всеукраїнській АН у Києві було створено
Комісію краєзнавства, яка згодом
відкрила відділення у Харкові та
Одесі. При Одеській комісії була
заснована етнографо-діалектологічна, згодом – етнографо-лінгвістична секція (очолював її професор Р. Волков), і Ц. одразу стає
активним її членом. Секція вела
організаційну, науково-збирацьку,
збирацьку роботу, проіснувала до
1930. Період цей – найплідніший
у науковій біографії Ц. Головний
напрям його діяльності – запис
фольклору болгар та аналіз зібраних матеріалів. Він звертався до традиційного фольклору,
не цікавлячись кон’юнктурними
новотворами. 1925 брав участь у

роботі зі збору предметів матеріальної культури села для створення музею Степової України.
Зібрав колекцію старовинного
болгарського одягу мешканців
с. Тернівка, яку передав до Одеського краєзнавчого музею. У 1931
Ц. був заарештований у зв’язку зі
сфабрикованою органами НКВС
так званою справою СВУ, у 1932
справу проти нього закривають.
У другій половині 1930‑х Ц. продовжує краєзнавчу діяльність у
Миколаєві на посаді директора Історико-археологічного музею. Під
час нової хвилі репресій 1937–1938
полишив наукову діяльність. Під
час війни перебував на окупованій
території, з 1941 був директором
тернівської школи, після визволення українських земель в 1944
призначений інспектором Обласного відділу народної освіти. 1946
Ц. знову заарештований органами
НКВС, місце та обставини його
смерті невідомі. Реабілітований
1.02.1991. Ц. – чи не єдиний тогочасний фахівець-краєзнавець,
що досліджував культуру болгар
в контексті загальноукраїнської
культури. Частина зібраних ним
фольклорних творів та розвідок
опубліковано в 1920‑х – на початку
1930‑х у виданнях «Вісник Одеської комісії краєзнавства» («Хайдутські болгарські пісні, записані
в с. Тернівці біля Миколаєва»,
1924; «Весільні звичаї і пісні у болгар на Херсонщині (с. Тернівка на
Миколаївщині)», 1925) та «Етнографічний вісник» («Симболічні
речі й обряди в болгарському весіллі в порівнянні з українським»,
1928; «Генеза мотива крилатого
змія в болгарських народних піснях», 1930; «Хороба “Урама” та її
лікування в болгарській народній
медицині», 1932 – це остання з
опублікованих праць Ц.). Ученого
цікавили старовинні міфологічні
пісні, що зберігалися серед болгарських мешканців України. Паралелі до зібраних пісень він брав
зі збірника братів Миладинових,
СбНУ та ін. джерел; широко залучав український порівняльний
матеріал. Частина праць Ц. збе-
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ЦЕРКОВНЯК
Іванна Георгіївна
(07.05.1988, м. Київ) – полоніст,
україніст, фольклорист. У 2010–
2012 навчалася в магістратурі
(спеціальність
«Полоністика»)
Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка. Упродовж 2012–
2015 навчалася в аспірантурі
при відділі української та зарубіжної фольк
лористики ІМФЕ
ім. М. Т. Рильського. У 2017 захистила кандидатську дисертацію «Фольклористичний доробок
Оскара Кольберга в контексті
українсько-польських культурних взаємин кінця ХІХ – першої
третини ХХ ст.» (науковий керівник – Л. Вахніна). Стажувалася
з польської сучасної історії при
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Польщі та Україні). Джерела та шляхи традиційних європейських культур
у ХХІ столітті. ХІІІ міжнародна наукова конференція з народної культури. Київ, Севастополь, 27 червня –
5 липня, 2013. Київ, 2017.
Лариса Вахніна

ЦЕРКОВНЯК-ГОРОДЕЦЬКА
Олеся Георгіївна
(24.02.1981, м. Олександрія Кіровоградської обл.) – україніст, філолог, фольклорист. З 1998–2003 навчалася в Інституті філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Філологія» та здобула
кваліфікацію магістра філології:
(українська мова та література,
фольклористика), який закінчила
з відзнакою. У 2003 вступила до
аспірантури Інституту філології
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за
спеціальністю: «Фольклористика», яку закінчила в 2007. 27 лютого 2009 у спеціалізованій Вченій раді Інституту філології КНУ
ім. Тараса Шевченка захистила
дисертацію «Фольклористична
спадщина Катерини Грушевської
в контексті розвитку західноєвропейської фольклористики»,
здобула ступінь кандидата філологічних наук. Завідувач секції
Київської
мистецтвознавства
малої академії наук, вчений секретар Міжнародної школи україністики Національної академії
наук України; організатор кількох
Міжнародних літніх шкіл (Польща-Україна). Має досвід у галузі
міжкультурного обміну. Цікавиться питаннями історії української фольклористики, українською літературою, символікою
українського фольклору, теорією
фольклористики, культурологією. Займається волонтерською
діяльністю. Авторка наукових публікацій, присвячених спадщині
К. Грушевської.

Вип. 61. Серія «Філологічні науки
(літературознавство)». С. 324–335;
Катерина Грушевська: культуролог, соціолог, етнограф, перекладач.
Всеукраїнський народознавчий часопис «Берегиня». 2010. № 1. С. 35–50;
Символ вогню в українському фольклорі та обрядовості (на матеріалі
запитальника К. М. Грушевської).
Вісник Черкаського університету :
зб. наук. праць. Серія «Філологічні науки». 2006. № 95. С. 135–137;
Фольклористична діяльність К. Грушевської): традиції та новаторство.
Література. Фольклор. Проблеми
поетики / упоряд. Л. Шурко. Київ,
2007. Вип. 29. С. 149–153; Часопис
«Первісне громадянство та його пережитки на Україні» як чинник формування історіографічного підходу
у фольклористиці другої половини
XIX–XX ст. Літературознавчі студії. Київ, 2007. Вип. 18. С. 259–265.
Лариса Вахніна

FE

Польському інституті національної пам’яті (Варшава); у Літній
школі для викладачів польської
мови при Педагогічному університеті у Кракові; на курсах
для вчителів польської мови в
м. Івоніч-Здруй; у літній школі
польської мови для іноземців у
Вроцлаві; у Варшавському університеті. У 2002–2009 – активний учасник музичного ансамблю
польсько-українського фольклору «Ластівки – Jaskółki», з яким
побувала на гастролях у Польщі,
Італії, Україні. У 2016 – переможниця Всеукраїнського диктанту з польської мови «Ja рiszę, Ty
piszesz, мy piszemy ... po polsku»
(організатор – фонд «Свобода і
демократія» спільно з Польським
центром і кафедрою полоністики Інституту філології Київського національного університету
ім. Тараса Шевченка). Наукові
інтереси: польська філологія та
фольклор, міжкультурні взаємовпливи та пограничні явища в
культурному просторі.

IM

Праці: Наукова рецепція спадщини
О. Кольберга в українській фольклористиці. Слов’янський світ. Київ, 2014.
Вип. 12. С. 45–56; Діяльність Інституту імені Оскара Кольберга в Познані.
Слов’янський світ. Київ, 2014. Вип. 13.
С. 176–182; Наукова спадщина Оскара Кольберга в осмисленні сучасного
народознавства. Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур.
Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. Київ, 2014. Вип. 25. С. 238–246;
Праці Оскара Кольберга і збереження
культурних пам’яток лемків і бойків.
Kultura Ukrainców na Warmii i Mazurach: tradycja i współczesność. Studiumetnologiczno-kulturowe. Olsztyn, 2016.
С. 261–266; Еволюція поглядів Івана
Франка на українознавчі праці Оскара Кольберга. Київські полоністичні
студії. Київ, 2017. Т. ХХІХ. С. 517–521;
Вшанування пам’яті видатного народознавця (до 200‑річчя від дня народження Оскара Кольберга) (у співавторстві з Л. Вахніною). Слов’янський
світ. Київ, 2014. Вип. 12. С. 231–234;
Вшанування пам’яті видатного народознавця на сайті Міжнародної
Асоціа
ції Україністів (mau-nau.org.
ua); The role of Oskar Kolberg’s herit
age for the preservation of the tangible
culturein Poland and Ukraine (Значення спадщини Оскара Кольберга для
збереження матеріальної культури в

Праці: Грушевська – науковецьфольклорист. Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук.
праць. 2005. Вип. 22. Ч. 2. С. 501–507;
К. Грушевська: культуролог, соціолог,
етнограф, фольклорист, перекладач.
Наукові записки. Кіровоград, 2004.

ЦИМБОРА
Юрій
(06.06.1919, м. Свидник –
02.10.1989, м. Пряшів, Словаччина) – диригент, хормейстер, драматург, композитор. Працював учителем музики та співів у школах
та гімназіях м. Свидник, Гуменне,
Пряшів. Хормейстер, диригент, художній керівник піддуклянського
українського народного ансамблю
(1950–1969). Написав та обробив
понад 300 народних пісень і танців. Зібрав близько тисячі лемківських народних пісень. Упорядник
і співавтор багатьох збірок лемківських народних пісень. Обробки
цих пісень були видані в записах
на грамплатівки в серії «Репертуарні збірники». Ц. є співукладачем
збірника «Українські народні пісні
Пряшівського краю» (ч. 1, 1958),
укладачем збірника «Українські
народні пісні Східної Словаччини»
(ч. 2, 1963); збірників «Заспіваймо
собі двома голосами» (1974), «Мелодії серця» (1981) та ін. До другого
тому збірника «Українські народні
пісні Пряшівського краю» увійшло близько 500 пісень з мелодіями. Фольклорні твори Ц. записував у Свидницькому, Гуменському
Воронівському, Старолюбовнянському та Бардіївському округах
Східної Словаччини. Пісенний ма269
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теріал збірника класифіковано за
жанрово-тематичними групами:
епічні, обрядові та ліричні пісні.
У збірнику Ц. «Народні пісні для
мішаного і жіночого хору» (1956)
подано 17 пісень для мішаного і
13 пісень для жіночого хору, записані в українських селах Пряшівщини – Убля, Іновець, Грабівчик,
В. Орлик, Осадне, Кальна Розтока,
Михайлов, Шмиговець, Стакчин,
Н. Орлик, В. Владича, Гава, Рокитівці, Цернина, Мирно. Для кожної пісні додано вказівку на місце
запису. У книзі представлено пісні
різних жанрів – побутові, весільні,
жартівливі, про кохання.

ник низки фольклорних збірників. Теоретичні роботи присвячено порівняльному дослідженню
музичної творчості слов’янських
народів, слов’яно-балканським
пісенним зв’язкам, білоруському
народному багатоголоссю, народному виконавству, стильовому
аналізу сучасної народної пісні.

Праці: Белорусские волочебные
песни. Вільнюс, 1935; Народная песня в современном быту белорусов,
1952. № 7, 11; Анталогія беларускай
народнай песні / уклад., прадм. і камент. Г. Цітовіча. Мінск, 1975; О белорусском песенном фольклоре /
[Избранное очерки]. Минск, 1976;
Беларускія народныя песні : Для двух
галасоў / запісаў Г. І. Цітовіч, 1948;
Аб беларускім песенным фальк
лоры. [Выбр. нарысы]. Мінск, 1976;
Польскія народныя песні : Выбранае:
перекл. з польскага / Запіс і ўступ.
артыкул. Г. Цітовіча. Miнск, 1962.
Літ.: Манцевич Б. А. Беларусь –
даражэй за ўсё. Успаміны пра Генадзя
Цітовіча (белор.). Рэгіянальная газета. http: // www.rh.by/by/160/70/4397/;
Жураўлёў Д. М. Генадзь Цітовіч :
(біяграфічны нарыс). Miнск, 1969;
ні
Г. І. Цітовіч ва ўспамінах сучас
каў : зборнік. Мінск, 1990; Кала
цэй В. Г. Цітовіч і практычная фальк
ларыстыка. Аматарская творчасць
чая спадчына
XXI стагоддзя. Твор
Г.І.Цітовіча:рэспубліканскаянавуковапрактычная канферэнцыя [10 снежня 2010 г., г. Мінск / уклад. К. І. Рэ
мі
шэўскі; пад навуковай рэдакцыяй
Т. Б. Варфаламеевай]. Мінск, 2010;
Врублеўская А. Наш славуты зям
ляк. Сцяг працы (Міёры). 1989; Марціновіч А. Самы шчаслівы чалавек.
Беларуская думка, 2000. № 8; Ціто
віч Генадзь Іванавіч. Памяць : гісто
рыка-дакументальная хроніка Міёр
скага раёна. Мінск, 1988; Цітовіч Ге
надзь Іванавіч. Этнаграфія Беларусі :
энцыклапедыя / гал. рэд. І. П. Шамякін.
Мінск, 1989; Цітовіч Генадзь Іванавіч.
Энцыклапедыя літаратуры і мастац
тва Беларусі : у 5 т. Мінск, 1986. Т. 5;
Шчадрына Э. В. Генадзь Цітовіч –
даследчык валачобнага абраду. Аўтэн-
тычны фальклор: праблемы захавання,
вывучэння,успрымання:зборнікнавуковых прац удзельнікаў V Міжнароднай
навуковай канферэнцыі (Мінск, 29 кра
савіка – 1 мая 2011 г.). Мінск, 2011;
год
Аматарская творчасць XXI ста
дзя. Творчая спадчына Г. І. Цітовіча :
рэспубліканская навукова-практыч
ная канферэнцыя 10 снежня 2010 г.,
г. Мінск. Мінск, 2010.
Леся Халюк
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Праці: Народні пісні для мішаного
і жіночого хору / упоряд. Ю. Цимбора, 1956. 79 с.; Українські народні
пісні Пряшівського краю / упоряд.
Ю. Цимбора. Пряшів, 1963. Кн. 2.;
Українські народні пісні Східної
Словаччини / упоряд. Ю. Цимбора.
Пряшів, 1963. 751 с. ; Заспівайме собі
двома голосами / упоряд. Ю. Цимбора. Пряшів, 1974. 243 с.
Літ.: Цимбора Ю. Енциклопедія
українознавства. Словникова частина (ЕУ‑II). Париж ; Нью-Йорк, 1984.
Т. 10. С. 3680; Цимбал Т. Історія запису лемківського весілля. Вісник
Львівського університету. Серія філологічна. 2002. Вип. 31. С. 61–74.
Ірина Огієнко

родних пісень. Пізніше Ц. став керівником університетського хору.
У 1939 закінчив Віленську консерваторію. У 1939–1941 і 1944–
1951 – відповідальний редактор
музичних передач обласного радіокомітету і консультант Будинку
народної творчості в Барановичах. 1952 створив народний хор,
який був реорганізований в 1964
в Державний народний хор Білоруської РСР (нині Національний
академічний народний хор Республіки Білорусь ім. Г. І. Цітовича), де був художнім керівником
до 1974. У 1974–1975 – старший
науковий співробітник Інституту
мистецтвознавства, етнографії і
фольклору АН Білоруської РСР
(нині Інституту мистецтвознавства, етнографії і фольклору імені
К. Кропиви Національної академії
наук Білорусі). Ц. здійснив безліч
фольклорних експедицій. У своїй збирацькій діяльності охопив
усі етнографічні регіони Білорусі.
Але він не тільки збирає і колекціонує пісні, а й ґрунтовно вивчає. Його цікавлять принципи
побудови пісні, інтонаційний і
ритмічний склад, характерні особливості календарно-обрядових,
любовних, баладних, побутових,
рекрутських, ігрових та багатьох
інших пісенних жанрів. В результаті було надруковано статтю
«Белорусские волочебные песни».
Ц. не обмежувався збором лише
білоруського фольклору. Його цікавили проблеми взаємного збагачення музичних культур різних
народів. Так, вивчаючи болгарські
народні пісні, він дійшов висновку, що в їхній побудові є багато
спільного з білоруською піснею.
Не викликали жодного сумніву і
взаємозв’язки білоруського фольклору з російським, українським,
польським та литовським Пізніше
його спостереження і дослідження про взаємовплив різних культур знайшли відображення у статтях «Революционное народное
творчество Западной Белоруссии
(1919–1939)», «К вопросу о взаимосвязях белорусов и литовцев в
области песенного фольклора»,
«Украинско-белорусские связи в
народной музыке». Ц. – упоряд-

ЦІТОВИЧ
Геннадій Іванович
(07.08.1910, с. Новий Погост, Дісненський пов., Віленська губ.
(нині Міорський р‑н, Вітебська обл.) – 20.06.1986, м. Мінськ,
Білоруська РСР, СРСР (тепер
Білорусь)) – білоруський музикознавець-фольклорист, славіст,
музичний етнограф, хоровий диригент. Заслужений діяч мистецтв
Білоруської РСР, народний артист
Білоруської РСР (1955), народний
артист СРСР (1968). Закінчив Віленську духовну семінарію. Був
учасником хору Віленської білоруської гімназії, яким керував
Г. Ширма У 1936–1939 навчався на
природничо-математичному факультеті в Університеті Стефана
Баторія (тепер Вільнюському університеті), де вивчав етнографію.
Організував вокальний квартет,
створював для нього обробки на270
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слов’ян» (2012). Сакральні й
профанні локуси у фольклорній інтерпретації й обрядовому
контексті розглядаються у низці
статей, присвячених аналізові
концептів «поле», «межа», «сад»
(«Семантика та символіка межі у
традиційних віруваннях і фольклорі українців» (2012), «Концепт
саду в календарному фольклорі
й річній обрядовості українців
(2016)). Предметом спеціального
дослідження Ч. є сучасний стан
фольклорних практик («Пост
фольклор на пострадянському
просторі» (2009), «Народний календар Південно-Східної Київщини (сучасний стан традиції в
порівнянні із записами М. Максимовича)» (2015), видовища як
своєрідна форма фольклорної
культури («Spectacular Culture of
the Ukrainans: Traditions and Innovations» (2013)), а також зміни
й трансформації традиційного
фольклору українців, що відбулися впродовж ХХ–ХХІ ст.
(«Ukrainian Folklore Culture in the
Epoch of Global Transformations»
(2017)). У колі зацікавлень дос
лідниці – фольклорна творчість
учасників сучасних соціальних
протестів, зокрема меморати й
фабулати, тематично пов’язані із
драматичними подіями в житті
країни («“Помаранчева революція” у фольклорі київських майданів і вулиць» (2005), «Зима, що
нас об’єднала, вона була виснажлива…» (2019). Ч. є упорядником
фольклорних збірників «Календарно-обрядові пісні» (1987),
«Купальські пісні» (1989), «Жниварські пісні» (1990) та збірки
усних свідчень учасників Революції гідності «Майдан. Пряма
мова» (2019).
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ЧЕБАНЮК Олена Юріївна
(10.06.1955, м. Київ) – філолог,
фольклорист, журналіст, педагог.
Закінчила КНУ ім. Т. Шевченка
(1979), аспірантуру за спеціальністю «Фольклористика» (1991)
та докторантуру (2009) в ІМФЕ.
Кандидат філологічних наук
(1996), старший науковий співробітник (2011) відділу української
та зарубіжної фольк
лористики
ІМФЕ. Доцент кафед
ри філології Київського національного
університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого (2003–2008), доцент кафедри
фольклористики КНУ ім. Т. Шевченка (2008–2013). Досліджує
український календарно-обрядовий фольклор у зв’язках із ритуалами, звичаями та віруваннями
слов’янських народів. У статті
«Релікти архаїчних вірувань і ритуалів у деяких дівочих весняних
іграх» (1997) здійснено аналіз пісенно-ігрових весняних комплексів («Коструб», «Жельман», «Подоляночка», «Коровай» та ін.), які
в ході історичного життя зазнали
багаторазової деритуалізації та
десемантизації, але зберегли під
віковими нашаруваннями фрагменти архаїчного світогляду,
релікти прадавніх вірувань, семантичних структур, манери виконання. Традиції магічного нівелювання смерті сміхом у обрядових іграх досліджено у розвідці
«Андріївська гра “Калита” на Поліссі» (2004). У статті «Релікти обрядів переходу в фольклорі троїцько-русального циклу» (2008)
обґрунтовується виділення часової межі між весняним і літнім
сезонами як календарного періо
ду, пов’язаного із ритуалами пе-

реходу дівчаток до страти дорослих дівчат, готових до заміжжя.
Відображення у слов’янському
фольклорі концептів «життя»,
«страждання», «смерть» у ритуальних жниво-голосіннях, мотиві смерті на полі в обжинкових
піснях і баладах та у метафорі
жнив як битви і боротьби розглянуто у статті «Сюжетотвірна
функція концептів життя–страждання–смерть у жниварських
піснях слов’ян» (2010). Модель
молодіжного календаря, а також
обряди, звичаї, розваги, вербальний і паравербальний фольклор
молоді, що є невід’ємними елементами
загальноукраїнського календаря, про
аналізовано у
статті «Молодіжний календар у
контексті традиційної культури
українців» (2010). Український
народний календар як складова традиційної культури і як
своєрідний культурний текст,
що в діахронії пов’язаний із різноманітними світоглядними й
структурними моделями, розглядається у статтях «Український
народний календар як культурний текст» (2011) та «Народний
календар у традиційній картині
світу українців» (2012). Традиційні уявлення про час і простір
в українському календарно-обрядовому фольклорі є темою статей, присвячених міфопоетичній символіці добових періодів
(«“Ніч має своє право”: нічний
час у календарних віруваннях і
фольклорі» (2012), днів тижня
(«Український народний календар: міфопоетична символіка,
семантика й прагматика днів
тижня» (2011)), окремих календарних свят («Календарні хрононіми в українській традиційній
культурі та фольклорі» (2012),
«Цикл Богородичних свят українців у європейському контексті» (2013)). Весняне новоліття у
фольклорних текстах, звичаях,
обрядах, віруваннях слов’ян аналізується у розвідці «Баба Марта,
“самашедша Євдоха” і “АвдотьяПлющиха”: релікти весняного
новоліття в південних і східних

Праці: Релікти архаїчних уявлень
і ритуалів у деяких дівочих весняних
іграх. НТЕ. 1997. № 4. С. 88–95; Традиційний фольклор українців і сучасні
тенденції розвитку. IV Міжнародний
конгрес україністів (Одеса, 2001).
Київ ; Одеса. 2001. Кн. 1; «Помаранчева революція» у фольклорі київських
майданів і вулиць. Українська культура в контексті світових глобалізаційних процесів. Київ, 2005. С. 311–322;
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ЧЕЛАКОВСЬКИЙ

ЧЕЛАКОВСЬКИЙ
(ČELAKOVSKÝ)
Франтішек Ладислав
(František Ladislav)
(07.03.1799, м. Страконіце –
05.08.1852, м. Прага, Чехія) –
чеський збирач і видавець фольк
лору, поет, славіст, журналіст,
прихильник ідеї слов’янської
єдності. Освіту здобував у школі
м. Піска, далі на філософському
факультеті в університеті м. Ческі
Будейовіце і в Карловому університеті. Редактор газети «Празькі
новини» (1834–1835). Викладач
слов’янських мов у Бреславському університеті (1841–1848), Карловому університеті (1849–1852).
Підготував і видав тритомне
видання «Слов’янські народні
пісні» (1822, 1825, 1827), в якому зібрано пісенний фольклор
слов’ян – чехів, словаків, росіян,
українців, сербів та ін. Окрім пісень, до видання увійшли й коментарі про історичне минуле і
звичаї різних народів. У збірці
вміщено 15 українських пісень,
перекладених Ч. чеською мовою
(«Пощо я ходив на ту морову»,
«Їхав козак за Дунай», «За горою високою», «Ой ти, дівчино,
гордая і пишна», «Сава Чалий»,
«Сивий коню» та ін.). Для перекладу Ч. відбирав пісні, близькі
за ритмікою до чеських. Ч. також зібрав матеріал і упорядкував збірки «Литовські народні
пісні» (1827), «Відгомін російських пісень» (1829), «Відгомін
чеських пісень» (1839). Ч. збирав також слов’янські прислів’я
і приказки, упорядкував і видав
збірник «Мудрослов’я народу
слов’янського в прислів’ях» (виходили у 1851, 1893, 1949, 1978,
2000). До збірки увійшло понад
15000 паремій. Ч. переклав чеською мовою твори М. Костомарова, А. Метлинського, М. Шашкевича, Л. Боровиковського та
українські народні пісні. Він автор поетичних збірок «Змішані
вірші» (1822), «Стопелюсткова
троянда» (1840), епіграм, літературних пародій. Ч. українською
перекладав А. Метлинський.

Праці: Wothlós pěsni Ruskich. Do
Lužisko-Serbskjeje rečje přetožištaj
J. E. Smoleŕ a J. A. Warko. Praha, 1846;
Mudrosloví národu slovanského ve příslovích. Připojena jest sbírka prostonárodních českých pořekadel. Uspořádal
a vydal Fr. L. Celakovský. Praha, 1852;
Čtení o počátcích dějin vzdělanosti a literatury národúv slovanských. Praha,
1877; Ohlas písní ruských. Praha, 1884;
Ohlasy: ohlas písní ruských-ohlas písní
českých / Fr. Lad. Čelakovský. Praha,
1898; Slovanská přísloví. Časopis Českého museum. R. XI. 1837. Р. 292–297.
Літ.: Гайдай М. Челаковський
Франтішек Ладислав. Художня культура західних і південних слов’ян
(ХІХ – початок ХХ століття). Енциклопедичний словник. Київ, 2006.
С. 42; Даниленко Л. І. Збірка Франтішека Ладислава Челаковського «Mudrosloví národu slovanského ve příslovích» в історії слов’янської пареміології. НТЕ. Київ, 2009. № 2. С. 88–95;
Wollman F. Slovesnost slovanů. Praha,
1928; Urban Z. Čelakovský a Bulgaři.
Práce z dĕjin slavistiky. Slavistický oukaz F. L. Čelakovského. Praga, 1988;
Dvořák K. Doslov k: Čelakovský F. L.
Mudrosloví národu slovanského ve příslovích. Praha, 1949. Р. 895–917.
Ірина Огієнко
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Народний календар у традиційній
картині світу українців. НТЕ. 2008.
№ 6. С. 184–188; Ballads in the Folklore of Ukrainian Calendar Customs.
35‑th Іnternational Ballad Conference
SIEF. Kyiv, 2009. Р. 218–221; Молодіжний календар у контексті традиційної
культури українців. Молодість в українській традиційній культурі. Київ,
2010. С. 130–148; Сюжетоутворююча
функція концептів «життя», «страждання», «смерть» у слов’янській баладі. Слов’янський світ. 2010. № 8;
Семантика та символіка межі у традиційних віруваннях і фольклорі українців. Література. Фольклор. Проблеми поетики. 2011. Вип. 36. С. 334–340;
«Ніч має своє право»: нічний час у
календарних віруваннях у фольклорі українців. Література. Фольклор.
Проблеми поетики. 2011. Вип. 37. Ч. 1.
С. 332–337; Українські народні хрононіми. Українознавчий альманах. Київ,
2012. С. 194–196; Баба Марта, «самашедша Євдоха» і «Авдотья-плющиха»:
релікти весняного новоліття у південних і східних слов’ян. Слов’янський
світ. 2012. № 10. С. 134–146; Народний календар у традиційній картині
світу українців. VІІ Міжнародний
конгрес україністів. Етнологія. Київ,
2012. С. 225–231; Цикл Богородичних свят українців у європейському
контексті. Українознавчий альманах. Київ, 2013. Вип. 11. С. 226–229;
Концепт «поле» та його фольклорні
джерела у творчості Т. Шевченка.
Українознавчий альманах. Київ, 2013.
Вип. 12. С. 83–85; Youth Calendar in
the Context of Tradition Culture of
Ukrainians. Слов’янський світ. 2014.
Вип. 12. С. 148–161; Концепт саду в
календарному фольклорі й річній
обрядовості українців. Мова і культура. 2016. Вип. 19. Т. ІІІ. С. 341–348;
Фольклорна семантика фаз місяця у
часовому коді традиційної культури
східних слов’ян. Слов’янський світ.
2016. № 15. С. 76–99; Ukrainian Folklore
Culture in the Epoch of Global Transformations. Roots and Routes of Traditional
European Cultures in the XXIst Century.
Of the 13th International Scientific Conference of Folk Culture. Papers and Materials (2013, June 27 – July 5, Kyiv ; Sevastopol, Ukraine) Київ, 2017. С. 243–257;
Календарно-обрядові пісні / упоряд.,
вступ. ст., прим. Київ, 1987. 396 с. ;
Купальські пісні / упоряд., вступ. ст.,
прим. Київ, 1989. 195 с. ; Жниварські
пісні / упоряд., вступ. ст., прим. Київ,
1990. 202 с.; Майдан. Пряма мова /
упоряд., вст. ст., прим. Київ, 2019.
441 с. (у співавторстві з О. Ковальовою).
Леся Мушкетик
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ЧЕРВЕНКО
Оксана Борисівна
(04.06.1983, м. Бердянськ, Запорізька обл.) – фольклористка,
збирачка фольклору, болгаристка. Кандидат філологічних наук
(2016). У 2007 закінчила Бердянський державний педагогічний університет. З 2007 працює
у цьому виші, нині – на кафедрі
української мови та славістики
факультету філології та соціальних комунікацій. Упродовж
2007–2011 навчалася в аспірантурі відділу зарубіжної фольк
лористики ІМФЕ. У 2013 захистила кандидатську дисертацію
«Локальна специфіка пісенного
фольклору болгар Північного
Приазов’я» (науковий керівник –
Л. Вахніна). У 2016 присвоєно
вчене звання доцента кафедри
загального мовознавства та
слов’янської філології. Викладає
навчальний курс «Болгарська
мова». З 2005 постійно проходить стажування в наукових
установах Болгарії з підвищення
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кваліфікації. Систематично фіксує болгарський та український
фольклор в м. Бердянську та
різних районах Запорізької обл.,
вводячи їх в науковий обіг. Зібрані матеріали опубліковано в
збірнику болгарських пісень Північного Приазов’я, куди, окрім
текстів, увійшли також і мелодії
(2012). Коло наукових інтересів –
польові дослідження, болгарський фольклор, болгаристика.

ментах. Ч. – бандурист, учень та
послідовник бандуристів Георгія
Ткаченка та Миколи Будника, засновник та керівник Харківського кобзарського цеху, грає на старосвітських інструментах.

Праці: Повернення традиції. З історії нищення кобзарства. Харків,
1999. 288 с.; Шлях звичаю. Харків,
2002. 445 с.; Традиційне співоцтво.
Українські співці-музиканти в контексті світової культури». Харків,
2008. 248 с.; Простір і перспектива
традиційної бандури. Традиційна
бандура: минуле, сучасне, майбутнє.
Матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції. (Київ, 18–19
червня 2016 р.). Харків, 2016. С. 47–63;
Виховання сучасного слухача українського епосу: засади відновлення
традиційного сприйняття. Традиційна бандура: минуле, сучасне, майбутнє. Матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції (Київ, 18–19
червня 2016 р.). Харків, 2016. С. 123–
136; Традиційна бандура: пошук алгоритмів дослідження. Традиційні
музичні інструменти кобзарів і лірників: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (Київ, 2 червня 2017 р.). Харків,
2017. С. 47–60; Етномедичні аспекти
практики українських традиційних
співців-музикантів. Традиційні музичні інструменти кобзарів і лірників: Матеріали науково-практичної
конференції з міжнародною участю
(Київ, 2 червня 2017 р.). Харків, 2017.
С. 168–193; Доказова реконструкція
у сучасному відродженні кобзарської традиції. Актуальні питання
сучасного виконавства на традиційних кобзарських інструментах:
Матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26–27 червня 2018 р.).
Харків–Київ, 2018. С. 78–97; «Методика Будника» у практиці традиційного виконавства на кобзарських
інстррументах. Актуальні питання
сучасного виконавства на традиційних кобзарських інструментах:
Матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26–27 червня 2018 р.).
Харків-Київ, 2018. С. 115–127; «Вустинський простір» українських тра
диційних співців-музикантів. Коб
зарсько-лірницька епічна традиція:
Збірник наукових праць науковопрактичної конференції з міжнародною участю (Київ, 15–16 червня
2019 р.). Харків-Київ, 2019. С. 77–90;
Від «зіньківської» до «харківської»
школи традиційного кобзарського
виконавства. Кобзарсько-лірницька
епічна традиція: Збірник наукових
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Праці: Болгарський фольклор
Північного Приазов’я / [зібрала та
упор. О. Червенко, наук. ред. Л. Вахніна]. Бердянськ, 2012. 126 с.; Нові
видання до 100‑річчя проф. М. Кравцова. Слов’янський світ. Київ, 2009.
Вип. 7. С. 218–221; До 100‑річчя болгарського фольклориста академіка
Петра Динекова. Слов’янський світ.
Київ, 2010. Вип. 8. С. 210–212; Українська фольклористика та етнологія
в Болгарії. Слов’янський світ. Київ,
2013. Вип. 11. С. 306–309; Характерни
особености на българските народни
песни от село Лозоватка (Приморски
район, Запорожска област, Украйна).
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету.
Філологічні науки. Бердянськ, 2014.
Вип. ІІІ. C. 77–85.
Лариса Вахніна

фій, присвячених історії українського кобзарства XIX–XX ст.:
«Повернення традиції» (Харків,
1999), «Шлях звичаю» (Харків,
2002), «Традиційне співоцтво.
Українські співці-музиканти в
контексті світової культури»
(Харків, 2008). Зокрема, монографія «Повернення традиції.
З історії нищення кобзарства» –
це перша наукова розвідка про
історію нищення і спотворення
в ХХ ст. кобзарської та бандурницької традиції, написана з використанням архівних та експедиційних матеріалів-документів,
спогадів, публікацій у періодиці.
Тут вперше опубліковано дані
про невідомих і репресованих
кобзарів 20–30‑х ХХ ст., низку
фотодокументів, «репресовані»
НКВД-истами фольклорні твори, що зберігаються в архівах.
Інша монографія, «Шлях звичаю», присвячена маловідомим
сторінкам історії виникнення і
розвитку українського кобзарства і також написана на основі
архівних матеріалів та польових
записів автора. Тут вперше систематизовано матеріали з історії
Слобідського кобзарського цеху.
Монографія «Традиційне співоц
тво. Українські співці-музиканти
в контексті світової культури»
також ґрунтується на архівних
джерелах і висвітлює походження та історію розвитку українського традиційного співоцтва.
На основі запропонованого автором нового концептуального
підходу і залучення нових маловідомих джерельних матеріалів,
вперше в українському мистецтвознавстві здійснено системне
дослідження форм і груп традиційного українського співоцтва,
висвітлено феномен цього явища
у контексті світової культури.
Ч. є одним із засновників і організаторів Фестивалю епічної
традиції «Кобзарська трійця»,
упорядником збірників багатьох
науково-практичних конференцій, присвячених сучасному розвитку традиційного виконавства
на кобзарських музичних інстру-

ЧЕРЕМСЬКИЙ
Костянтин Петрович
(16.10.1968, м. Красноград Харківської обл.) – дослідник традиційної кобзарської культури,
бандурист, майстер народних
інструментів, кандидат мистецтвознавства (2005), заслужений
працівник культури України. Закінчив Харківський медичний
університет (1994), працює лікарем-анастезіологом. Паралельно
з основною роботою займається
етномузикологією і фольклористикою. Ч. є автором наукових
досліджень в галузі традиційної
культури, кобзарського мистец
тва, етномедицини. 2005 захистив дисертацію на тему «Ґенеза
і розвиток традиційних форм
українського співоцтва» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства у Харківській державній академії культури. Результатом багаторічних
досліджень стала низка моногра-
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праць науково-практичної конференції з міжнародною участю (Київ,
15–16 червня 2019 р.). Харків–Київ,
2019. С. 130–141.
Людмила Іваннікова

(«Русские народные социально-утопические легенды XVII–
XIX вв.» (1967), оприлюднення
не опублікованих за життя авторів робіт (П. Я. Пропп «Русская сказка» (1984)), здійснення
російськомовних видань відомих праць (Д. К. Зеленин «Восточнославянская этнография»
(1991) та ін.). У творчому доробку Ч. істотне місце посідають
проблеми теоретичної текстології та едиційної практики. Текстологічну проблематику вчений
розглядав у контексті питань
теорії традиції. Цикл робіт з цієї
проблеми став основоположним
для формування своєрідного напряму досліджень, що реалізують міждисциплінарний підхід
до вивчення явищ усної традиції,
залучаючи до аналізу здобутки
та теоретичні пропозиції теорії
комунікації, лінгвістики тексту
та ін. дисциплін. Ч. брав участь
у підготовці багатьох енциклопедичних видань, серед них «Большая cоветская энциклопедия»,
«Enzyklopädie des Märchens»
(«Енциклопедія казки»), «Восточнославянский
фольклор:
Словарь научной и народной
терминологии», а також підручників та навчальних посібників
(«Русское народное поэтическое
творчество» (1955, 1956). Багатогранною була й науково-організаційна та науково-педагогічна робота вченого. Значною
мірою завдяки його зусиллям
було розпочато видання серії
«Русский Север», за його редакцією видано колективну монографію «Этнография восточных
славян: Очерки традиционной
культуры» (1987), покажчик сюжетів східнослов’янської казки
«Сравнительный указатель сюжетов: Восточнославянская сказка» (1979), під його керівництвом
здійснювали свої дисер
таційні
дослідження науковці різних
країн, зокрема й України. У багатьох роботах Ч. звертався до
українського фольклору та проблем, актуальних для української
фольклористики. Його розвідки
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ЧИСТОВ
Кирило Васильович
(20.11.1919, м. Дєтскоє Сєло Петроградської губ., нині м. Пушкін, частина Санкт-Петербурга –
29.10.2007,
Санкт-Петербург,
РФ) – визначний російський
фольклорист, дослідник широкого кола питань історії та теорії
фольклору, етнограф, педагог.
Закінчив Ленінградський університет (1941). Учасник Другої
світової війни. Навчався в аспірантурі філологічного факультету Ленінградського університету
під керівництвом М. К. Азадовського. З 1947 очолював відділ
фольклору і літератури Інституту мови, літератури та історії Карельської філії АН СРСР
(м. Петрозаводськ); з 1961 – завідувач відділу етнографії східних слов’ян Інституту етнографії
АН СРСР. 1980–1991 – головний
редактор журналу «Советская
этнография» («Этнографическое
обозрение»).
Автор
понад
570 праць. Член-кореспондент
РАН (1981), лауреат Державної
премії СРСР (1981). Ч. обирали віце-президентом Міжнародного товариства дослідників оповідального фольклору
(International Society for Folk
Narrative Research) (1974–1986),
був почесним членом Австрійського, Польського та Угорського
етнографічних товариств, Фінського літературного товариства,
Фінно-угорського наукового товариства, Фольклорного товариства Фінської АН, членом редколегій багатьох журналів, зокрема
«Ethnologia Slavica» (Братислава),
«Demos» (Берлін) та ін. Розвідки
Ч. перекладені багатьма мовами світу. Його наукові інтереси
охоплювали широке предметне
поле – від етнографії та фольклористики до літературознавства
та історії. Визначальною рисою

наукових студій дослідника є
теоретична наснаженість, емпірична вивіреність та виразне
тяжіння до запровадження міждисциплінарних підходів. Ч. був
одним із перших, хто звернувся
до переосмислення питання про
специфіку фольклору, взаємини
фольклористики та етнографії,
пропагуючи продуктивне зближення цих наук. Головні аспекти
теоретичної позиції Ч. висвітлені в дослідженні «Народные
традиции и фольк
лор. Очерки
теории» (1988). Значний внесок
ученого у висвітлення теоретичних питань етнографічної науки.
Загальнометодологічне значення для народознавчих дисциплін мають його дослідження в
царині теорії традиції, розгляд
питань варіативності, комунікативних функцій фольклору,
проблем типології та класифікації явищ традиційної культури, особливостей застосування
конкретних методик. Важливим
аспектом наукової діяльності
вченого були проблеми історії
народної культури та науки про
неї. Значну увагу Ч. приділив не
лише архівному пошуку, але й
вивченню живого фольклорного процесу. Низка досліджень
та публікацій Ч. ґрунтуються на
зібраних власноруч польових
матеріалах (записи билин від
І. Фофанова у збірнику «Былины
Пудожского края» (1941), див.
також «Русские сказители Карелии» (1980) та ін.). Наполегливий
архівний пошук та прискіпливий текстологічний аналіз дав
можливість підготувати дослідження, які репрезентували різні наукові напрями, зокрема вивчення виконавства: «Народная
поэтесса И. А. Федосова» (1955);
«Ирина Андреевна Федосова:
Историко-культурный
очерк»
(1988), текстологія та едиція текстів («Причитанья Северного
края, собранные Е. В. Барсовым»
(1997), «Преодоление рабства:
фольклор и язык остарбайтеров
1942–1944 гг.» (1998), дослідження окремих жанрів фольклору
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та рецензії опубліковані в журналі НТЕ («Легенда про Максима
Залізняка» (1968); «Post factum»
(1994), учений брав участь у
підготовці численних спільних
видань.

спадщину він вважав вмістилищем багатства народної мови,
виявленням переживань народу.

Праці: Български народен сборник. Ч. 1. Събран, нареден и издаден
от Василий Чолакова. Болград, 1872.
(ІІ вид. – 2004).
Літ.: Вакарелски Хр. Васил Чолаков. Родна реч, 1939. № 4; Шумада Н.
Українсько-болгарські фольклористичні зв’язки. Київ, 1963. С. 94–96;
Шопов П. Васил П. Чолаков. Бележки
за живота и дейността му с оглед на
работата му като фолклорист и етнограф. Известия на Етнографския
институт с музей, 1964. № 8.
Тетяна Руда

ЧОРІ
Юрій Семенович
(25.03.1933, с. Фогораш, нині
Зубівка Мукачівського р‑ну –
11.04.2019, м. Ужгород) – прозаїк, поет, драматург, перекладач,
фольклорист, народознавець. Закінчив філологічний факультет
УжДУ, аспірантуру Львівського
університету імені І. Франка.
Працював викладачем у різних
школах Закарпаття, серед них
м. Ужгорода. Був репресований
на Урал, 1956 повернувся додому.
Повністю реабілітований 1991 у
незалежній Україні. Опублікував десятки книг різних жанрів:
проза, поезія, драматургія, пуб
ліцистика, сатира, фольклорні
збірники, зокрема «Дароване
літо: Повість та оповідання-образки» (2004); «Пригоди непутящого. Роман» (2000); «Два чоботи – пара: Збірник п’єс» (2004);
«В пориві висоти: поетичний
архів 1960–1990 років» (2004);
«Крик душі: нарис про літературно-журналістську творчість
закарпатських політв’язнів та
репресованих» (2002); «Думки з
приводу... Збірка критично-філософських міркувань» (2004)
та ін. Дванадцять театральних
п’єс Ч. було інсценовано у Закарпатському обласному музичнодраматичного театрі, а також у
Львові, Києві, Чернівцях, Дрогобичі, Івано-Франківську, Херсоні. Ч. збирав фольклор Закарпаття, опублікував велику кількість
збірок. Це топонімічні легенди та
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Праці:
Народная
поэтесса
И. А. Федосова. Петрозаводск, 1955;
Современные проблемы текстологии
русского фольклора: Доклад на заседании Эдиционно-текстологической
комиссии V Международного съезда
славистов. Москва, 1963; Русские
народные социально-утопические
легенды XVII–XIX вв. Москва, 1967;
Народные традиции и фольклор.
Ленинград, 1986; Фольклор. Текст.
Традиция: Сборник статей. Москва,
2005. 272 с.; Причитанья Северного края, собранные Е. В. Барсовым.
Санкт-Петербург, 1997; Преодоление
рабства : фольклор и язык остарбайтеров 1942–1944 гг. Москва, 1998;
Легенда про Максима Залізняка.
НТЕ. 1968. № 2. С. 32–36; Post factum.
НТЕ, 1994. № 5–6. С. 12–16; Русская
народная утопия (генезис и функции социально-утопических легенд).
Санкт-Петербург, 2003; Фольклор.
Текст. Традиция. Москва, 2005, 272 с.
Літ.: Померанцева Э. В. Чистов К. В. Краткая литературная
энциклопедия. Москва, 1975. Т. 8.
С. 532–533; Novikov N. V. Čistov Kirill
Vasil’evic. Enzyklopädie des Märchens.
Berlin; New York, 1979. Bd. 3. S. 61–64;
Рубцoва М. А. Ювілей вченого : (До
75‑річчя з дня народження К. В. Чистова). НТЕ. 1989, № 6. С. 38–39;
Reshetov A. M. Chistov Kirill Vasiljevic.
International Dictionary of Anthropologists. New York; London, 1991. P. 113–
114; Бріцина О. Ю., Гаврилюк Н. К.
Слово до 75‑річчя від дня народження К. В. Чистова. НТЕ. 1994.
№ 5–6. С. 10–12; К. В. Чистов. Кто
есть кто в русском литературоведении. Москва, 1998. Т. 3. С. 188–189;
Бернштам Т. А., Мелетинский Е. М.
К. В. Чистову – 80 лет. ЖС. 1999. № 4.
С. 41–42; Кирилл Васильевич Чистов. Библиографический указатель.
Санкт-Петербург, 2001.
Олександра Бріцина

у грецькій школі в Пловдиві.
Закінчив духовну семінарію в
ві (1848–1855), підтримував
Киє
зв’язки з місцевою інтелігенцією.
Листувався з М. Дриновим,
Н. Геровим та ін. болгарськими
культурними діячами, які здобули освіту і жили в Україні.
В роки навчання в семінарії цікавився народними повір’ями і
звичаями. Переїхав до Москви,
де вчився в Духовній академії.
У Москві передав частину своїх
записів фольклору Константину
Миладинову, який включив їх
до збірника «Български народни
песни» (1861). Виїхав з Москви
1858, відвідав Македонію, у 1859
жив у Рильському монастирі, вивчав старі рукописи, євангелія,
житія, склав каталог рукописних книг. Кілька років пробув у
Болгарії, вчителював у рідному
Панагюрищі. 1875 став ченцем
Рильського монастиря. Після визволення Болгарії повернувся до
Панагюрища, очолив боротьбу
проти протестантських місіонерів у регіоні. Співробітничав у
журналах «Български книжици»,
«Читалища», газетах «България»,
«Българска пчела», «Право»
та ін. Фольклор збирав за програмою Г. Раковського («Показалец...»). Упорядкував фольклорно-етнографічний «Български
народен сборник» («Болгарський
народний збірник») і сам видав
його у Болграді (1872). У доборі
й упорядкуванні матеріалів йому
допомагав М. Дринов. У збірнику представлені різні жанри
фольклору – пісні, казки, а також родинні звичаї, матеріальна
культура. Попри певні недоліки
(правописний різнобій, відчутність паспортизації деяких творів), це видання стало надбанням
болгарської
фольклористики,
оскільки в ньому представлений
різноманітний і багатий матеріал. У передмові Ч. висловив думку, що характер, настрої, звичаї
народу найповніше розкриваються в його поезії, що кожний
народ має якісь спільні, властиві лише йому риси. Фольклорну

ЧОЛАКОВ
Васил
(1828, Панагюрище – 1885) –
болгарський громадський діяч,
фольклорист, етнограф, літера
тор, видавець. Був учнем і послушником Рильського монастиря (1838–1843), навчався
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оповідань. Ужгород, 2005. 216 с.; Що
не сільце – своє лице: Легенди, перекази та оповіді про закарпатські міста, села й присілки. Ужгород, 2007.
248 с.; З глибин спогадів: Бувальщина про людей та природу рідного
краю. Ужгород, 2010. 258 с.; Слово –
думці основа: Народні прислів’я,
приповідки, приказки, проговоркискоромовки, вітання, доброзичливі
побажання, портретно-порівняльні
характеристики, фразеологічні вислови та звороти. Ужгород, 2010.
288 с.; Обычаево-обрядовы зарисовкы. Ужгород, 2011. 254 с.
Літ.: Мушкетик Л. Юрій Семенович Чорі. Фольклор українсько-угорського порубіжжя. Київ, 2013. С. 114;
410–411.
Леся Мушкетик

ЧУБИНСЬКИЙ
Павло Платонович
(27.01.1839, х. Чубинський, нині
в межах м. Бориспіль Київської
обл. – 29.01.1884, м. Київ) – український фольклорист, етнограф,
поет, громадський діяч, автор
слів Державного гімну України.
Ч. народився у незаможній дворянській сім’ї. Навчався у Другій чоловічій Київській гімназії, на юридичному факультеті
Петербурзького
університету.
Там зав’язує знайомства з відомими тогочасними географами
П. Семеновим-Тянь-Шанським,
М. Пржевальським та М. Миклухо-Маклаєм. Пізніше знайомиться з Т. Шевченком, М. Костомаровим. Займає активну громадську позицію, бере участь у
виданні журналу «Основа». 1861
захищає в Петербурзі дисертацію «Нариси народних юридичних звичаїв і понять з цивільного
права Малоросії» і отримує вчений ступінь кандидата правознавства. Повертається до Украї
ни. У цей час в періодичних виданнях з’являються друком його
статті про український побут та
етнологію: «Значення могорича
у договорі, господарські товариства, найм робітників», «Український спектакль у Чернігові»,
«Два слова про сільське училище», «Ярмарок у Борисполі», «Декілька слів про значення казок,

прислів’їв та пісень для криміналіста», «Програма для вивчення народних юридичних звичаїв
у Малоросії» (1862). Разом із
В. Антоновичем, П. Житецьким,
Т. Рильським брав участь в організації українською інтелігенцією Старої громади в Києві, яка
з 1859 здійснювала громадську,
культурну та просвітницьку діяльність. Восени 1862 Ч. пише
вірш «Ще не вмерла Україна»,
якому випало стати національним Гімном. Незабаром за активну «українську діяльність» був
висланий разом із П. Єфименком
та О. Єфименко на проживання в
Архангельську губ. під нагляд поліції. Через рік він перебирається
до Архангельська, де наступні
сім років працює чиновником,
досліджує етнографію цього
краю, пише роботу про тамтешні
ярмарки, про Печорський край,
про смертність, торгівлю на півночі Росії, про юридичну практику в Архангельській губ. 1869 повертається до Санкт-Петербурга,
потім в Україну. Очолює експедицію Російського географічного
товариства в Південно-Західний
край для статистичних та етнографічних досліджень, зокрема в
Київську, Волинську, Подільську,
частину Мінської, Гродненської,
Люблінської губ. та на Бессарабію. Матеріали цих широкомасштабних експедицій у СанктПетербурзі було надруковано в
семи томах (дев’ять книг) – «Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край» (1872–1879). Окрім
цього, вийшли друком «Календар Південно-Західного краю на
1873 рік», «Програма для збирання етнографічних та статистичних даних», «Звіт про діяльність
Південно-Західного відділу Російського Географічного товариства». Упродовж цих експедицій
Ч. зібрав близько 4000 обрядових
пісень, 300 казок, численні записи говірок, нотатки про побут та
заняття народу. Дослідники зазначають, що здійснені записи
є максимально об’єктивними.
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перекази «Землі до лиця її околиця...» (2003), «Що не сільце –
своє лице» (2007), демонологічні
оповіді «Не без лукавого» (2004),
про флору і фауну краю (2003),
небесні світила (2004) та ін.
Ч. зібрав і видав також паремії,
фразеологічні звороти, це збірники «Слово не полова» (1995),
«Слово – думці основа» (2010).
Зокрема, в останній книзі є такі
рубрики: традиційні закарпатські народні прислів’я і приказки; радянські та післярадянські
(перебудовчі) прислів’я і приказки; стійкі фразеологічні вислови
та звороти. У межах рубрик їх
згруповано за тематичними гніздами, що полегшує орієнтацію в
матеріалі. Укладач зберіг місцеву
вимову діалектизмів у пареміях, загалом позначених сильним
місцевим колоритом. У своїй монографії «Жива історія: Сюжетно-тематичний огляд народних
легенд, переказів та оповідей»
(2000) автор з’ясовував жанрові особливості закарпатських
наративів, подав історію їх публікації та вивчення, розглянув
твори за дванадцятьма темами:
елементи космології в народних
легендах, переказах та оповідях;
елементи топонімії 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 особливості народних легенд, переказів
та оповідей та ін. Йдеться тут і
про угорські мотиви в місцевих
легендах та переказах. Ч. уклав
і видав «Словарь русинського
языка» у п’яти томах (Ужгород,
2002–2008).

Праці: Жива історія: Сюжетнотематичний огляд народних легенд,
переказів та оповідей. Мукачево,
2000. 444 с.; Рослинно-тваринний
дивосвіт: Легенди, перекази та оповідання про флору і фауну. Мукачево,
2003. 200 с.; Не без лукавого: Легенди, перекази та оповіді про нечисту
силу, різні містичні створіння та їх
діяльність. Ужгород, 2004. 208 с.; Все
од Бога: Збірник легенд, переказів та
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народні пісні, які поділені за відповідними рубриками. Пісні подано за тематичним принципом.
Тут представлені також козацькі,
рекрутські, гайдамацькі, чумацькі, наймитські пісні. Таке багате
зібрання пісень необрядової народної лірики було здійснене в
Україні вперше. У шостому томі
«Народні юридичні звичаї» висвітлено норми звичаєвого права українців, що було абсолютно новаторським для тогочасної
української етнології. У книзі
представлені статті Ч. та О. Кістяківського, присвячені юридичним звичаям, поширеним серед
українців. Сьомий том складається із двох книг. Перша – «Євреї. Поляки. Племена немалоруського походження. Малоруси
(статистика, селянський побут,
мова)» містить описи представників різних національностей,
які населяли тогочасні українські землі. У другій книзі сьомого
тому «Малоруси Південно-Західного краю» Ч. на основі вивчення статистичної інформації,
предметів матеріальної культури, ремесел, звичаїв подає аналіз
національного характеру українців. 1873 Ч. перебирається до
Києва, де стає секретарем, а в
1875–1876 – заступником голови
Південно-Західного відділу Російського географічного товариства. За його сприяння київське
відділення Товариства друкує
у своєму виданні «Записок» етнографічні праці В. Антоновича, Ч. («О селе Сокиринцах»),
М. Лисенка, П. Іващенка. У 1876
Ч. було вислано з Києва і заборонено проживати в Україні. Відтак
учений оселяється в Петербурзі. З 1879 тяжко хворіє. Похований у Борисполі на Книшовому
кладовищі. За наукові праці Ч.

одержав золоті медалі від Російського географічного товариства
(1873), на Міжнародній виставці
в Парижі (1875) та Уваровську
премію від Російської академії
наук (1879). Ч. є автором збірки
віршів «Сопілка Павлуся» (1871).
За радянських часів його праці з
ідеологічних міркувань не друкувалися.

Праці: Труды этнографическостатистической экспедиции в Западно-Русский Край. Санкт-Петербург,
1872–1878. Т. 1–7; О состоянии
Хлебной торговли и производительности в Северном районе. СанктПетербург, 1870; Очерк народных
юридических обычаев и понятий в
Малороссии. Санкт-Петербург, 1869;
Мудрість віків : (Українське народознавство у творчій спадщині Павла
Чубинського): У 2 кн. Київ, 1995.
Літ.: Бібліографічний покажчик
праць Чубинського. Уклав П. Єфименко. Київ. 1884. Бріцина О. Фольк
лорна проза із зібрання П. Чубинського : історичні здобутки і сучасні
проблеми дослідження. НТЕ. Київ,
2004. № 3. С. 24–28; Наулко В. І. Павло Чубинський – Федір Вовк: естафета поколінь. Наулко В. І. Пошуки.
Роздуми. Студії : Збірник наукових
праць до 80‑річчя від дня народження. Київ, 2013. С. 264–274; Остапенко О., Баран Т. Головащенко М. Павло Чубинський : нариси біографії і
наукової творчості. НТЕ. Київ, 2004.
№ 4. С. 91–97; Панченко В. Сила
чорноземна наш Чубинський... : [нарис про автора Державного гімну
України П. Чубинського]. Культура
і життя. 2007. № 16. С. 3; Чередниченко Д. Безсмертне слово поета як
основа народної пісні і Державного гімну України : До 165‑річчя від
дня народження Павла Чубинського. НТЕ. Київ, 2004. № 1/2. С. 18–21;
Чередниченко Д. Павло Чубинський.
Київ, 2005. 376 с.; Чубинський П. Енциклопедія «Черкащина» / упоряд.
В. Жадько. Київ, 2010. С. 964–965;
Шевчук С. Архангельське заслання –
період становлення Павла Чубинського як етнографа та фольклориста. НТЕ. Київ, 2004. № 5. С. 3–12.
Лідія Гайдученко
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FE

Це дає підстави вважати їх першим всебічним, систематично
організованим зібранням знань
етнографічного характеру про
український народ (С. Горкавий, Ю. Іванченко). Перший том
«Трудів...» вийшов під назвою
«Вірування і забобони. Загадки і
прислів’я. Чаклування». Він відкривається передмовою Ч., присвяченою народним віруванням,
через які, на думку автора, можна зрозуміти народний світогляд
загалом, а з ним і стадіальність
розвитку суспільства та трансформації цих уявлень в різні історичні епохи. У томі, крім народних вірувань, представлені також
загадки, прислів’я, пов’язані з
народними віруваннями, що відтворювали побутову та громадську сферу і формувалися на вірі
у можливість здійснення впливу
на природні сили через виконання певних магічних дій. Другий
том «Українські народні казки»
вмістив 148 фантастичних та
145 побутових казок. У вступі Ч.
вказував на дидактичну функцію казки, яка реалізувалася
через могутню дію сили слова.
У третьому томі «Народний щоденник» представлено 587 пісень
та календарних обрядів, які, не
зважаючи на свою мінливість
та залежність від історичних та
економічних умов, допомагають
краще зрозуміти життя народу
та його предків. Четвертий том
«Обряди: родини, хрестини, весілля, похорони» присвячено родинній обрядовості. Тут містяться описи родин, хрестин, похоронів, і найбільшою мірою весілля.
Подано колискові, дитячі пісні
та ігри, представлено народну
медицину, забобони. У п’ятому
томі «Пісні про кохання, сімейні, побутові, жартівливі» зібрано
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Ш

науковим співробітником ІМФЕ
НАНУ (1978–1999), де захистив
кандидатську дисертацію «Поетико-стильові традиції східнороманської та східнослов’янської
фантастичної казки» (1997).
З 1999 – доцент. кафедри організації масово-інформаційної діяльності (тепер – кафедра реклами та зв’язків з громадськістю)
Інституту журналістики КНУ
імені Тараса Шевченка. Пройшов
стажування в FOJO, м. Кальмар,
Швеція (2002). Коло наукових інтересів: народна казка, слов’янонеслов’янські фольклорні та фольклористичні зв’язки, румунський
та молдавський фольклор, проблеми сприйняття та відтворення
тексту, реклама, зв’язки з громадськістю, сучасні виборчі технології, редакційний менеджмент
та маркетинг, безпека діяльності
журналіста, інформаційні війни,
комунікативні кризи, безпека інформаційного простору. Автор
понад 90 наукових публікацій.

FE

ШАБЛЕВСЬКА (SZABŁEWSKA)
Северина (Seweryna)
(?–?) – польська фольклористка,
записувачка українського фольк
лору Поділля. Біографічних відомостей не віднайдено. Здобутки
Ш. на збирацькій ниві відзначили
свого часу М. Сумцов та Ф. Колесса. Авторка публікації «Wesele
і Krzywy taniec u ludu ruskiego w
okolicy Zbarażu. Skreślila Seweryna Szabłewska» (ZWAK, 1883,
т. VII) («Весілля і “Кривий танець”
у люду руського в околиці Збаража…»). Опис весілля та гаївок зі
Збаразького передмістя засвідчують пильну увагу Ш., передовсім,
до обрядового фольклору українців, що могло бути спричинено
вимогами Краківської академії
знань, засади якої передбачали
збір, насамперед, обрядової поезії.
Заслуговує на увагу відсутність
вказівки на інформанта, примітку
про якого здебільшого подавали у
часопису ZWAK, отже, з певною
часткою вірогідності можна твердити, що весілля та гаївки, виконувані впродовж трьох днів під
час Великодніх свят, Ш. спостерігала сама і записувала в процесі
весільного обряду та під час весняних ігор. Докладні нотатки, зауваги, опубліковані як примітки, у
яких Ш. зазначала, що трактування окремих пісень «важко допитатися», виказують прогресивні
засади, притаманні її збирацькій
роботі. Кожен із розділів містить
коротку характеристику окремого традиційного етапу весільного
дійства та пісні, що виконують під
час обрядодій (без нотного додатка). Завдяки чіткій структурованості фольклористці вдалося підкреслити особливості збаразького

весілля. Як супровід до певних дій
головних учасників ритуалу, подано 24 пісні, які Ш. намагалася
зафіксувати точно, із особливостями говірки, позначаючи наголоси в окремих словах. Другим
розділом публікації Ш. подала
опис танків-гаївок та забав на
Великдень, які «молодь називає»
«Кривим танцем» (хоча самої гаївки «Ми кривого танця йдем…»
серед зафіксованих немає). Увага
до народних назв обрядових ігор,
фіксації дій і реплік виконавиць та
варіантів гаївок виявляє прогресивність методологічних засад записувачки. Зокрема, до гаївки «Oj
ty prowodýrońku…» («Воротар»)
подано її близький варіант. Крім
українських гаївок, фольклористка записала дві гаївки польською
мовою: «Szczęście tobie, Ksieniu…»
і «Zelman» (№3 і №4), зафіксувавши у такий спосіб вплив польського фольклору на традиційну
культуру Західного Поділля

IM

Праці: Wesele і Krzywy taniec u
ludu ruskiego w okolicy Zbarażu. Skreślila Seweryna Szabłewska. ZWAK.
1883. T. VII. S. 120–134.
Літ.: Колесса Ф. Історія української
етнографії / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, передм.
Г. Скрипник. Київ, 2005. С. 119; Сумцов Н. Современная малорусская
этнография. Киев, 1897. С. 68; Шалак О. Северина Шаблевська – збирачка обрядового фольклору з околиць Збаража. Український фольклор
Поділля в записах і дослідженнях
ХІХ – початку ХХ ст. Київ, 2014.
С. 347–353; Юзвенко В. А. Українська народна поетична творчість у
польській фольклористиці ХІХ ст.
Київ, 1961. С. 102.
Оксана Шалак
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ШАБЛІОВСЬКИЙ
Володимир Євгенович
(06.11.1956, м. Львів) – фольклорист, журналіст, викладач. Кандидат філологічних наук, доцент.
У 1978 закінчив філологічний
факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка (тепер – КНУ ім. Тараса
Шевченка). Працював молодшим
науковим співробітником, науковим співробітником, старшим

Праці: Поетико-стильові традиції
східнослов’янської та східнороманської фантастичної казки (Спільне
та специфічне. Контактні зв’язки) :
дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07.
Київ, 1997. 141 с.; Безпека життєдіяльності для журналістів: Науковометодичний посібник. Київ, 2004; Інформаційні процеси у суспільстві та
соціальна пам’ять. Світ комунікацій.
Київ, 2000; Слов’янська народна казка і сучасний світ: інтегральні аспекти взаємодії. Слов’янський світ. 2002.
Вип. 3; Креативний менеджмент –
стратегія управління ХХІ століття (у
співавторстві). Інформаційне суспільство. Київ, 2005–2006. Вип. 2/3; Проблеми безпеки в сучасному світі: інформаційний спецназ проти інформаційного тероризму. Інформаційне
суспільство. Київ, 2006. Вип. 4; Проблеми мотивації тероризму. Проблеми безпеки. 2006. № 5; Моніторинг та
інформаційне моделювання засобів
масової інформації : колективна монографія (підрозділ 3.3). Київ, 2007;
Сучасна інформаційна війна: атака
на підсвідомість. Проблеми безпеки:
особистості, суспільства, держави.
Київ, 2009; Вербальні засоби модифікації поведінки споживача. Типологічні характеристики українського
медійного контенту. Київ, 2011.
Літ.: Забіяка І. М. Шабліовський
Володимир Євгенович. Енциклопедія

www.etnolog.org.ua

ШАЛАК

ського (1829–1905) – дійсного
члена РГТ, чиї принципи фіксації
фольклору розглянула в контексті становлення наукових засад
української фольклористики поряд із польською та російською
наукою про народну творчість.
ШАЛАК
Працю «Український фольклор
Оксана Іванівна
(14.01.1966, с. Оленівка Могилів- Поділля в записах і дослідженнях
Подільського р-ну Вінниць- ХІХ – початку ХХ ст.» присвячено
кої обл.) – фольклористка, пое усній традиційній культурі подотеса, член Національної спілки лян. Удаючись до текстологічнописьменників України (1989), кан- го аналізу рукописів, публікацій,
дидат філологічних наук (1995). листування В. Боржковського,
Лауреат конкурсу імені Мирона С. Венгржиновського, А. ДиУтриска та Всеукраїнської премії мінського, М. Коцюбинського,
імені Михайла Коцюбинського. Марка Вовчка та О. Марковича,
Закінчила Котюжанівську серед- С. Руданського, А. Свидницького,
ню школу на Вінниччині (1984), Ю. Сіцінського, К. Шейковського
та ін., Ш. осмислила їхні засади
філологічний факультет Київзаписування, вказала на розвиток
ського державного університету
наукових принципів окремих доімені Т. Г. Шевченка (1989), аспіслідників, виявила основні риси
рантуру ІМФЕ ім. М. Т. Рильсько- їхніх текстологічних концепцій.
го (1995). У 1989–1993 – науковий Авторка проаналізувала едиційпрацівник Державного музею ні принципи публікацій подільТараса Шевченка, 1993–2002 – на- ського фольклору в «Основі»,
уковий співробітник, старший «Киевской старине», «Этногранауковий співробітник Інституту фическом обозрении», «Живой
українознавства. З 2002 – на по- старине», тогочасній подільській
саді наукового співробітника, із періодиці, польських часописах
2013 – старшого наукового спів- «Biblioteka Warszawska», «Wisła»,
робітника ІМФЕ імені М. Т. Риль- «Zbiór wiadomości do antropoloського НАН України. Авторка gii krajowej», «Wędrowiec», «Kraj»
монографій «Дослідники україн- та ін. Ш. також осмислила внесок
ського фольклору: невідоме та ма- польських і російських дослідниловідоме» (Київ, 2008, у співавтор- ків усної традиційної культури
стві), «Фольклористична діяль- Поділля Зоріана Доленги-Ходаність Андрія Димінського» (Київ, ковського, Вацлава з Олеська,
2009), «Український фольклор В. Даля, Л. Семенського, АнтоПоділля в записах і дослідженнях нія Новосельського, Ч. Неймана,
ХІХ – початку ХХ ст.» (Kиїв, 2014), О. Кольберга, Л. Стадницької та
коментарів та приміток до видан- ін. Ш. – авторка циклу статей, у
ня «Українські народні думи» (т. 1, яких осмислено проблеми кульКиїв, 2009) і численних наукових турної антропології, космогонії,
статей. Учасниця багатьох між- окремих фольклорних концептів
народних конференцій і симпо- («Міфопоетичний комплекс люзіумів, зокрема в Оломоуці (Че- дини, відображений в українськохія), Мінську (Білорусь), Белграді му фольклорі», «Ступня, взуття,
(Сербія) та ін. Досліджує пробле- слід в міфопоетичному комплексі
ми історії фольклористики, укра- людини» «“Верх” і “низ” космоїнського народного епосу, тексто- гонічної схеми» (у співавторстві
логії фольклору, регіональності з О. Таланчук), «“Я перстеник
фольклорної традиції. У праці викочу…”: перстень як атрибут
«Фольклористична
діяльність руки», «Ритуальний сміх у систеАндрія Димінського» розглянула мі міфопоетичного мислення» та
збирацьку спадщину А. Димін- ін.). Ш. вдається до аналізу регіо-

нальних та локальних календарних обрядів, зіставляючи архівні
матеріали ХІХ, ХХ ст. і сучасні записи, окреслюючи динаміку фольклорної традиції. Цикл її статей
присвячено мовознавцю, фольклористу К. Шейковському, його
«Быту подолян» (Київ, 1859–1860)
та ін. його маловідомим фольклористичним розвідкам. Ш. вперше
залучила архівні документи, що
стосуються постаті цього вченого.

Праці: Українські народні пісні, записані А. Димінським на Поділлі. Подільська старовина : Збірник наукових праць. Вінниця, 1993. С. 389–395;
Фольклористична діяльність Андрія
Димінського : автореф. дис. … канд.
філол. Наук : спец.10.01.09. Київ, 1995.
18 с.; Листи А. Димінського до О. Кістяківського. НТЕ. 2007. № 2. С. 59–69;
Микола Білозерський та його участь у
виданні «Народных южнорусских песен» (1854 р.). Дмитренко М., Бріцина Ю. та ін. Дослідники українського
фольклору: невідоме та маловідоме :
колективна монографія / за ред. доктора філол. наук. М. К. Дмитренка.
Київ, 2008. C. 29–43; Фольклористична діяльність Андрія Димінського.
Київ, 2009. 198 с., іл.; Українські народні думи : у 5 т.. Київ, 2009. Т. 1. Думи
раннього козацького періоду. 856 с.;
Фольклор Поділля у записах Олени
Пчілки: методика збирацької практики. Ucrainica ІV. Současná ukrajinistika.
Problémy jazyka, literatury a kultury /
Universitatis Palackianae Olomucensis
fakultas philosophica; redrada prof. J. Anderš. 26.–28. srpna 2010. Olomouc, 2010.
S. 365–369; «Рахманьский великдень»
на Подолии (Украина): происхождение, особенности бытования в ХІХ
и ХХІ столетии. Духовна культура и
религиозност некад и данас: различити контексти и традиције / уредници др. Ивица Тодоровић, др. Гордана
Благојевић. Београд, 2012. С. 107–122;
Український фольклор Поділля в записах і дослідженнях ХІХ – початку
ХХ ст. Київ, 2014. 464 с.; Дослідження Каленика Шейковського: тематика, методика, едиція. НЗ. 2016. № 3.
С. 542–548; Український фольклор
Поділля в дослідженнях Володимира
Гнатюка: текстологічний аспект. Міжнародна конференція «Фольклор –
стратегічний ресурс нації». Фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській. Київ, 2019.
С. 127–129.
Літ.: Коваль-Фучило І. М. Нове
дослідження з фольклористики Поділля. Слов’янський світ. Київ, 2014.
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Київського університету. Інститут
журналістики. URL : http://wiki.univ.
kiev.ua/index.php?title=інстит у т_
журналістики//wiki.univ.kiev.ua/
index.php?title=інститут_журн/
Лариса Вахніна
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ШАФАРИК

С. 318–321; Александрова Г. А. Комплексне дослідження українського
фольклору Поділля. Наукові записки
Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки.
Бердянськ, 2015. Вип. V. С. 394–396;
Сокіл Г. П. Шалак Оксана Іванівна.
Українська фольклористична енциклопедія / керівник проекту, наук. редактор, упоряд. В. Сокіл. Львів, 2018.
С. 763–764.
Лідія Козар

pisný. Pomocj Českého museum. Praha,
1837; Slavianskoe narodopisanie, sostavlennoe P. I. Shafarikom. Perevod s cheshskago I. Bodianskago. Moskva, 1845;
Rozpravy z oboru věd slovanských. Praha, 1865; Über den Ursprung und die
Heimath des Glagolitismus, von Paul
Joseph Šafařík. Praha, F. Tempsky, 1858;
Památky drevního písemnictví Jihoslovanuv. Praha, 1873.
Літ.: Мыльников А. С. Павел
Шафарик, выдающийся ученыйславист. Москва; Ленинград, 1963;
Бртань Р. Штуровці й українська народна пісня. Слов’янське літературознавство і фольклористика. 1967.
Вип. 3. С. 90–99; Гайдай М. Шафарик
Павол Йосиф. Художня культура західних і південних слов’ян (ХІХ – початок ХХ століття). Енциклопедичний словник. Київ, 2006. С. 43; Studyňský K. Pavlo Josуf Šafaryk i Ukrajinci.
Do istoriji ukrajinsko-českych zvjazkiv.
Varšava, 1935. Р. 401–412; Hostika V.
Pavel Josef Šafařik a Ukrajinci. Z dejin
československo-ukrajinskýh vzt’ahov.
Bratislava, 1957. С. 281–306.
Ірина Огієнко
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ШАФАРИК (ŠAFAŘIK)
Павол Йосеф (Pavеl Josef)
(13.05.1795, с. Кобелярово, нині
Словаччина – 26.06.1861, м. Прага, Чехія) – словацький і чеський
етнограф, лінгвіст, літературознавець, історик, поет. Освіту здобув у школах у Рожняві, Добшині, у ліцеї в Кежмарку, упродовж
1815–1817 навчався в Єнському
університеті в Німеччині. Працював бібліотекарем, судовим перекладачем, цензором, відомо про
його педагогічну діяльність, був
редактором журналів «Світогляд»
(«Svĕtozor») (1834–1835), «Часопису Чеського музею» («Časopis českého museum») (1833–1843). Діяч
чеського і словацького національного відродження, член Імператорської академії у Відні (з 1848),
багатьох іноземних наукових товариств, основоположник славістики. Почесний член Харківського університету. Ще в студентські
роки вивчав фольклор і побут етнографічної групи бойків, зібрані
матеріали опублікував у «Часопису Чеського музею» (1837). Автор
робіт «Історія слов’янської мови
та літератури всіма наріччями»
(1826), «Слов’янські старожитності» (1837), «Про землю під назвою
Бойки» (1837), «Слов’янський
народопис» (1842), у яких згадував українську мову й народну
творчість. Друкував статті про
усну словесність, міфологію та народні пісні в «Журналі чеського
музею»: «Народні пісні та співи»,
«Слов’янські народні пісні», «Про
русалок», «Про Сварога, поганського бога слов’ян» (1833–1844).
У статті «Про русалок» (1833) Ш.
подав уривки з українських пісень

«Ой біжить, біжить та русалочка», «Ой зів’ю вінки», знайомить з
українськими міфологічними уявленнями про русалок. У журналі
«Світогляд» опублікував статтю
про гуцулів (1834) та про українські обжинки (1836). Ш. вивчав
українську мову, літературу, народну творчість, міфологію і вірування, цікавився українською
культурою загалом. Українські
пісні вважав окрасою народної
пісенності слов’ян. У розвідці
«Слов’янська етнографія» Ш. навів чотири українські пісні: «Ой
спав пугач на могилі», «Ой хвортуно, хвортуно», «Коли не було...»,
«Поїхав Івасенько на полювання».
Ш. вважав, що краще зрозуміти
природу давніх вірувань і звичаїв
допоможе календарно-обрядовий
фольклор. На сторінках чеської
наукової періодики вчений публікував рецензії та огляди на збірники українського фольклору.
Він збирав також бібліографію
видань українських пісень, 1838 у
«Часопису чеського музею» опублікував «Бібліографічний огляд
збірок слов’янських народних пісень», у якому значне місце відвів
українським збіркам М. Цертелєва (1819), М. Максимовича (1827,
1834), І. Срезневського, Вацлава з
Олеська. Ш. був ознайомлений із
рукописними збірками народних
пісень, зокрема записами Зоріана
Доленги-Ходаковського, І. Вагилевича, Я. П. Коубека, О. Бодянського. У «Слов’янських старожитностях» Ш. високо оцінив діяльність
українських учених. Разом з Я. Коларом Ш. видав два томи «Світських пісень словацького народу
в Угорщині» (1823–1827). Його
ідеї слов’янської єдності мали значний вплив в Україні, зокрема на
Кирило-Мефодіївське братство,
Т. Шевченка. Ш. підтримував
зв’язки з І. Срезневським, О. Бодянським, М. Максимовичем,
М. Лукашевичем, Я. Головацьким,
І. Вагилевичем, В. Григоровичем.
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Праці: Geschichte der slawischen
Sprache und Literatunnach allen Mun
darten. Ofen, 1826; Slowanské starozitnosti / sepsal P. J. Safarjk. Oddil dĕge-

ШАШКЕВИЧ
Маркіян Семенович
(06.11.1811, с. Підлисся, нині Золочівського р-ну Львівської обл. –
07.06.1843, с. Новосілки, нині
Буського р-ну Львівської обл.) –
український письменник, поет,
громадський і культурний діяч
в Галичині, основоположник
української літератури в Галичині, поборник української мови.
Народився в сім’ї священика.
Навчався в домініканській гімназії у Львові, потім в Бережанській гімназії на Тернопільщині.
У 1838 закінчив Львівську духовну семінарію. Відтак працював
священиком і читав проповіді
українською мовою. Помер від
туберкульозу у 32 роки. Був похований у с. Новосілки, однак 1893
з великими почестями був перепохований на Личаківському кладовищі у Львові. У 1830-х Ш. зміг
об’єднати активну молодь Галичини (М. Устиянович, Ф. Мінчакевич, І. Білинський, М. Козловський, А. Величковський, Г. Ількевич, Я. Головацький, І. Вагилевич) у культурне угруповання
«Руська трійця», яке очолив. Гурт
свідомої молоді взявся видавати
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ШАШКЕВИЧ

рі «Азбука і Abecadlo» (1836) Ш.
гостро засуджував спроби використовувати в письмі латиницю.
Окрім фольклорних текстів, «Русалка Дністровая» містить також
наукову розвідку Я. Головацького про слов’янські рукописи, які
зберігаються в бібліотеці монастиря св. Василя у Львові, текст
української грамоти 1424 року,
оповідання Ш. про опришків, поезії. М. Тершаковець та М. Возняк
уважали, що Ш. працював над великою працею в царині мовознавства, зокрема «руської словесності», від якої залишилися окремі
нариси та вступна стаття. Він розробляв новий правопис для західноукраїнської мови, який ґрунтувався на фонетичному принципі. Збір матеріалу дає підстави
припустити, що Ш. готувався до
укладання словника. Для кількох
поколінь учнів Ш. був відомий як
перший укладач шкільного підручника для навчання грамоти
«Читанка» (1836), яка містила як
власні твори автора, написані за
народними мотивами, так і передруки з ін. підручників. Перу Ш.
належать також низка ліричних
творів: патріотичні твори «Слово до чтителей руського язика»,
«Дайте руки», поезії на історичну
тематику, «Хмельницького обступлення Львова», «О Наливайку»,
а також кілька віршів про кохання. Ш. здійснив також переклади українською мовою частини
«Слова о полку Ігоревім» і Євангелія від Матвія та Іоанна (книга
вийшла друком). Діяльність Ш.
як фольклориста та етнографа
пов’язана передусім із його збирацькою роботою та виданням
зібраних записів. Зокрема, друга
збірка «Руської трійці» «Зоря»,
укладена 1834, мала негативну
рецензію від австрійського славіста В. Копітара як політично
заангажована, а представники
львівської релігійної громади
Михайло та Венедикт Левицькі
не допустили її до друку через те,
що була написана українською
мовою. Уже маючи у своєму доробку політичне видання, Ш.

змушений був знищити збірку,
про зміст якої нині існують лише
здогади. Зокрема, І. Панькевич
обстоював думку, що «Зоря» містила здебільшого народні пісні,
що загалом підтверджують і спогади Я. Головацького. Натомість
М. Шалата зауважив, що в ній за
припущеннями К. Студинського,
М. Капія, В. Дмитрука могли бути
подані сатиричні народні твори,
історична поезія про Хмельницького та Наливайка. Збирацька
спадщина Ш., на жаль, не була
опублікована окремим виданням,
хоча зібраного матеріалу (а це не
менше 10 зошитів) вистачило б не
на одну збірку народнопоетичних
текстів. Пісні, записані Ш., побачили світ у збірках фольклору
Вацлава з Олеська «Pieśni polskie
i ruskie ludu Galicyjskiego» (Львів,
1833), де вийшло друком понад
600 українських пісень, записаних Ш. та Г. Ількевичем; Жеготи
Паулі «Pieśni ludu ruskiego w Galicyi» (1839–1840) та у тритомній
етнографічній праці Я. Головацького «Народные песни Галицкой
и Угорской Руси» (1878).
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збірки власних поетичних творів українською мовою, а також
фольклорних зразків. Перше видання – «Син Русів» (1833). Проте
славу гуртківцям приніс виданий
живою західноукраїнською говіркою в умовах політичних і культурних заборон альманах «Русалка Дністровая» (1837). Саме
Ш. – автор кількох статей, рецензій, оповідань, віршів, уміщених
в альманасі. Відкриває видання
вступна стаття Ш., у якій він згадав фольклорно-етнографічний
досвід своїх попередників, зокрема й на Наддніпрянській Україні,
демонструючи тим самим етнічну
та культурну єдність народу, що
проживав на західноукраїнських
та східноукраїнських землях.
Альманах «Русалка Дністровая»
складається з чотирьох розділів:
«Пісні народні», «Складання»,
«Переводи», «Старина». Загалом в
альманасі було вміщено 50 українських пісень, зокрема гагілки,
які були зібрані в околицях Золочева, а також кілька історичних
народних пісень. Аби оминути
цензуру, в альманасі не було опубліковано гострих соціальнополітичних текстів. В останній
частині видання вміщено три
народні поезії. До неї Ш. написав
коротку передмову, де висловив
захоплення красою народнопоетичного слова українців, закликаючи набиратися розуму саме
«в своєму». Ш. вказав на подання
в рецензованому виданні фольклорного матеріалу про народне
весілля без доцільного наукового
аналізу цього пласта народних
пісень, який би містив, крім іншого, порівняння з відповідними
російськими піснями. Наприкінці альманаху подано рецензію на
видання Й. Лозинського «Ruskoje
wesile» (Перемишль, 1835). Новаторство «Русалки Дністрової» полягало також у використанні Ш.
кириличного письма (так званої
«гражданки»), адже, як відомо,
під польським впливом почали
одна за одною з’являтися книжки
українською мовою, надруковані
латиницею. У невеликій брошу-

Праці: Русалка Дністровая. Будапешт, 1837; Син Русі 1833. Перша
рукописна збірка віршів Маркіяна
Шашкевича та його побратимів / за
ред. Є. Нахліка. Львів, 1995; Азбука
і Abecadlo. Перемишль, 1836; Писання Маркіяна Шашкевича / видав
М. Возняк. Львів, 1912; Читанка для
малих дітей. Львів, 1850.
Літ.: Kozik J. Ukraiński ruch narodowy w Galiciji w latach 1830–1848.
Krаkóv, 1973; Білецький О. Русалка
Дністрова. Від давнини до сучасності. Київ, 1960. Т. 1; Білецький О. Слово про Маркіяна Шашкевича. Львів,
1961; Возняк М. Писання Маркіяна
Шашкевича. Збірник Філологічної
секції НТШ. Львів, 1912. Т. XIV; Гребільський Г. Письменники Західної
України 30–50-х років XIX ст. Київ,
1965; Гуменюк М., Кравченко Є.
М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький. Бібліографічний покажчик.
Львів, 1962; Дмитрук В. Маркіян
Шашкевич. Львів, 1961; Кирчів Р. Ф.
Етнографічно-фольклористична діяльність «Руської трійці». Київ, 1990;
Кирчів Р. Ф. Маркіянове сузір’я : Ті,
кого пробудив, «воодушевив» і повів за собою Маркіян Шашкевич.
Львів, 2012; Кисілевський В. Ю.
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ного співу, проректор із наукової
і творчої роботи Рівненського
державного інституту культури. З 1999 – директор Інституту
мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету. У 1991 захистив дисертацію в
ІМФЕ НАНУ «Розвиток фольклористики північно-західних областей України (1800–1987 рр.)».
Коло наукових зацікавлень: дослідження фольклору Волині,
пісенні жанри та обрядовий
фольклор, польові дослідження,
сучасна фольклорна культура,
фольклорні фестивалі. Організатор та учасник фольклорно-етнографічних експедицій «Чумацьким шляхом», «Дорогами Зоріана
Доленги-Ходаковського». Член
редакційних колегій журналу
«Берегиня», науково-краєзнавчого альманаху «Волинські дзвони»
(1995–1998), багатьох наукових
збірників. Член журі міжнародних та всеукраїнських фольклорно-етнографічних фестивалів і
конкурсів. Лауреат премії імені
Павла Чубинського.

російських громадських діячів і
вчених, які групувалися навколо
Ф. Глінки, Ш. захопився збиранням фольклору, зблизився з Товариством любителів російської
словесності при Московському
університеті. У 1859 побачила
світ його перша праця «Русские
народные былины и песни»
в «Чтениях» Товариства історії і
старожитностей російських. Публікація заслужила схвалення
збирача російського фольклору
А. Афанасьєва. Згодом Ш. розширив це зібрання зразками говірок
Росії і білоруського фольклору.
Восени 1865 Ш. переселився до
Вітебська й обійняв посаду викладача німецької мови в міській
гімназії. Саме тут він почав збирати білоруський фольклор, розробивши спеціальну пам’ятку
для запису пісень, яку назвав
«Прохання». У 1868–1870 в «Чтениях» Товариства історії і старожитностей російських вийшли
російські пісні, зібрані Ш. (1868,
кн. I, II, IV; 1869, кн. I, III, IV; 1870,
кн. I; і окремо – Москва, 1870).
Збірник містив близько тисячі
російських пісень, розташованих
у прийнятому збирачем календарно-біографічному порядку.
Пісні, зібрані Ш., стали підґрунтям для статті Н. І. Костомарова:
«Великоруська народна пісенна
поезія» («Вісник Європи», 1872,
травень). Крім народних пісень,
Ш. також вивчав народну прозу
та говірки. Ці його записи увійшли в «Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края»
(Т. I, Ч. 1, 1887, Ч. 2, 1890; Т. II,
1893), де представлені казки,
анекдоти, легенди, перекази, спогади, прислів’я, загадки, вітання,
побажання, божба, прокляття,
лайки, замовляння, духовні вір
ші і т. ін. З 1871 Ш. працював у
Російському географічному товаристві. Збірник «Белорусские
народные песни с относящимися
к ним обрядами, обычаями, суевериями, с приложением словаря
и грамматических примечаний»
побачив світ 1874. Останньою
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До історії Шашкевичівської доби.
Маркіян Шашкевич на Заході / ред.
Я. Розумний. Вінніпег, 2007; Колесса Ф. Про віршову форму поезій
Маркіяна Шашкевича. Львів, 1911;
Коцовський В. Життя і значення
Маркіяна Шашкевича. Львів, 1886;
Коцовський В. Пам’яті Маркіяна
Шашкевича. ЗНТШ. 1894. Т. ІІІ; Лепкий Б. Маркіян Шашкевич. Коломия,
1912; Луців Л. Маркіян Шашкевич.
Джерсі Сіті, 1962; Марунчак М. Маркіян Шашкевич на тлі доби. Вінніпеґ,
1962; Панькевич І. З історії чехословацько-українських зв’язків. Братислава, 1959; Петраш О. Руська Трійця. Київ, 1972; Попович Д. Маркіян
Шашкевич на тлі відродження Галицької України. Мондер ; Альберта,
1943; Тершаковець М. До життєпису
Маркіяна Шашкевича. ЗНТШ. 1911.
Т. CV–CVI; Тершаковець М. Причинки до життєпису Маркіяна Шашкевича та дещо із його письменської
спадщини. ЗНТШ. 1904. Т. LVIII; Фаріон І. Отець Маркіян Шашкевич –
український мовотворець. Лінгвістичний феномен на тлі світового
романтизму. Львів, 2007; Шалата М.
Маркіян Шашкевич: життя, творчість і громадсько-культурна діяльність. Київ, 1969; Шах С. О. Маркіян
Шашкевич і галицьке відродження.
Париж ; Мюнхен, 1961.
Лідія Гайдученко
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Праці: Развитие фольклористики
в северо-западных областях Украи
ны (1800–1987) : автореф. дис. ...
кандидата филологических наук :
спец. 10.01.09. Киев, 1991. 19 с.; Жертовність для утвердження України
[Текст]. Рівне, 2002. 44 с. С. 41–43.
Літ.: Шевчук Степан Іванович. Рівняни. URL : https://my.rv.ua/dossierdetails/shevchuk-stepan-ivanovich/;
Федас Й. Ю. Шевчук С. І. Народознавство.
Лариса Вахніна

ШЕВЧУК
Степан Іванович
(27.11.1944, с. Білашів Острозького р-ну Рівненської обл.) – фольклорист, етнолог, мистецтвознавець, журналіст. Кандидат філологічних наук, професор. Заслужений працівник культури України. Відмінник народної освіти
України. Закінчив філологічний
факультет Рівненського державного педагогічного інституту за
спеціальністю «викладач української мови та літератури» (1969).
Працював учителем української
мови і літератури та завучем
Білятинської середньої школи
(1969–1970), на посаді методиста,
завідувача відділу фольклору, етнографії Рівненського обласного
Будинку творчості (1970–1979),
Рівненського обласного науковометодичного Центру творчості
і культурно-освітньої роботи
(1979–1989). У 1989–1991 – завідувач кафедри фольклору і народ282

ШЕЙН
Павло Васильович
(1826, м. Могильов, Російська
імперія (нині – на території Білорусі) – 25.08.1900, м. Рига) – білоруський і російський етнограф,
лінгвіст, фольклорист, славіст.
Ш. був вихователем в поміщицьких садибах (1851–1860), викладав у недільній школі в Москві,
потім у Яснополянській школі
Л. Толстого, у повітових училищах (1861–1881) у Тулі і Епіфанії,
згодом працював у Вітебській
гімназії, потім в Шуї, Зарайську,
Калузі. У 1856–1859 під впливом
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ШИШМАНОВ

Павел. КЕЭ. Т. 10; Новиков Н. В. Павел Васильевич Шейн: книга о собирателе и издателе русского и белорусского фольклора. Москва, 1972;
Шэйн Павел Васілевіч. Беларуская
энцыклапедыя : у 18 т. Москва, 2004.
Т. 18. Кн. 1; Шэйн Павел Васілевіч.
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. Москва, 2003. Т. 6. Кн. 2;
Шэйн Павел Васілевіч. Беларусь :
энцыклапедычны даведнік. Москва,
1995; Шэйн Павел Васілевіч. Асветнікі зямлі Беларускай, X – пачатак
XX ст. : энцыклапедычны даведнік.
Москва, 2001; Шэйн Павел Васілевіч. Этнаграфія Беларусі : энцыклапедыя. Москва, 1989; Бердников Л.
Феномен Павла Шейна. К 100-летию
со дня смерти. Новый Журнал. 2010,
№ 260. URL : http:// magazines.russ.ru/
nj/2010/260/be18.html.
Леся Халюк

літературні зв’язки, про роль
творчості Т. Шевченка у розвитку болгарської літератури. Писав і про діяльність українських
фольклористів, їхній внесок у
славістику: «Венелиновите книги в Москва» («Книги Венеліна
в Москві», 1898), «В. И. Григорович, неговото пътешествие в
европейска Турция (1844–1845)
и неговите отношения към
българите» («В. І. Григорович,
його мандрівка до європейської
Туреччини (1844–1845) і його
ставлення до болгар», 1937). Ініціював і був першим редактором
видання «Сборник за народни
умотворения, наука и книжнина» («Збірник з народної творчості, науки і літератури», далі
«СбНУ», виходить із 1889). Пізніше «СбНУ» став академічним органом. У першому томі збірника
вміщено статтю Ш. «Значение и
задания на нашата етнография»
(«Значення і завдання нашої етнографії»), у якій запропоновано
конкретну програму збирання і
дослідження фольклору. Ш. опублікував низку фольклористичних праць, серед яких особливе
місце належить розвідці «Песента за мъртвия брат в поезията
на балканските народи» («Пісня про мертвого брата у поезії
балканських народів»), опублікована в «СбНУ» 1896–1898, написана у традиціях міграційної
школи. Автор проаналізував
походження і шляхи розвитку
цього мотиву, простежив зміни,
що відбувалися з ним у процесі
розповсюдження. Ш. досліджував фольклор на широкій основі, пов’язуючи його з народними
звичаями і обрядами, народною
ботанікою, зоологією, метеорологією, медициною тощо – тобто розширював зміст поняття
«фольклор» за рахунок явищ і
фактів, що входять у поняття
«етнографія», «етнологія», «народознавство». У 80–90-х ХІХ ст.
Ш. посів центральне місце в болгарській фольклористиці, у його
виданні друкувалися збірники
фольклору і дослідження відомих
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ґрунтовною розвідкою Ш. стала
праця «Великорус в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п.»
(1898–1900, т. 1, вип. 1–2). У ній
представлено понад 2500 пісенних текстів із 22 російських
губерній з докладним описом
народних обрядів і звичаїв. Завдяки зусиллям Ш. надбанням
культури стали понад 2500 російських, 3000 білоруських пісень, близько 300 казок і легенд,
безліч прислів’їв, замовлянь, ін.
зразків фольклору. Ш. цікавився також мелодіями російських
і білоруських пісень і підготував
ґрунтовну доповідь: «О собирании памятников народного творчества для издаваемого Академией наук Белорусского сборника, с
предисловием Я. Грота» (СанктПетербург, 1886). РГТ нагородило Ш. малою золотою медаллю,
а за рекомендацією академіка
О. Міллера Академія наук присудила йому Уваровську премію.
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Праці: Русские народные песни. Москва, 1870; Белорусские народные песни. Москва, 1874; Материалы для изучения быта и языка
русского населения Северо-Западного края : в 3 т. Санкт-Петербург, 1890.
Т. 1. Ч. 1 ; 1893. Т. 2 ; 1902. Т. 3; Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и
т. п. / Материалы, собранные и приведенные в порядок П. В. Шейном.
Санкт-Петербург, 1898. T. I. Вып. 1 ;
1900. Т. I. Вып. II; Русские народные
былины и песни. Чтения. 1859; Белорусские народные песни с относящимися к ним обрядами, обычаями,
суевериями, с приложением словаря и грамматических примечаний.
Санкт-Петербург, 1874.
Літ.: Миллер В. Памяти Шейна.
ЭО. 1900. № 3. С. 97; Миллер В. Ф.
Павел Васильевич Шейн. Биографический очерк. Москва, 1901; Соколов Б. М. Собиратели народных
песен [П. В. Киреевский, П. И. Якушин, П. В. Шейн]. Москва, 1923;
Азадовский М. К. История русской
фольклористики. Москва, 1963.
Т. 2; Крепостное право в народных
песнях. Из собрания П. В. Шейна.
Русская старина. 1886. Т. 49. № 2;
Яцимирский А. И. Шейн Павел Васильевич. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т.
Санкт-Петербург, 1890–1907; Шейн

ШИШМАНОВ
Іван Димитров
(4.07.1862, м. Свіштов, Болгарія, – 22.06.1928, м. Осло, Норвегія, похований у м. Софії, Болгарія) – болгарський фольклорист,
історик культури. Здобув педагогічну освіту у Відні, вчителював у
рідному місті (1882–1883). З 1884
вивчав філософію і літературу
в університетах Йєни, Женеви,
Лейпцига. З 1894 – професор Софійського університету. Міністр
народної освіти (1903–1907).
Його заслуга – заснування Вищої школи (перетвореної на
Університет), Народного театру,
Етнографічного музею. В університеті Ш. читав курси лекцій
з історії культури, загальної та
порівняльної історії літератури,
теорії народної поезії. Сприяв
поширенню болгарсько-українських і болгарсько-російських
наукових і літературних взаємин, розробив засади наукового
вивчення літератури в її зв’язку
з історією суспільства і культури. Досліджував творчість
письменників і діячів культури
болгарського національного відродження (В. Априлова, Г. Раковського та ін.). Написав документальну працю про життя і
творчість І. Вазова (опубліковано 1930), роботи про болгарськоросійські і болгарсько-українські
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працював у Музеї української
культури в Красному Броді, згодом у м. Свиднику, брав участь у
фольклорно-етнографічних експедиціях, організованих цими інституціями. У 1968 після введення радянських військ до тодішньої Чехословаччини був звільнений за політичними мотивами.
З 1948 фольклорно-етнографічні
матеріали у записах Ш. (казки,
народні ігри, описи вечорниць
тощо) друкувалися в журналі
«Дружно вперед», «Дукля». Основна сфера наукових досліджень
Ш. – народні звичаї та обряди.
Власні записи календарно-обрядового фольклору лемків Ш.
друкував на сторінках місцевої
преси та в журналах «Народний
календар», «Нове життя» під рубриками «З уст народу», «З народної творчості», «З народних
співанок», «З фольклорних записів» тощо. Більше десятка збірок
матеріалів польових записів Ш.
(балади, собітки, колядки, обжинки, вечірки, утішки, перекази, бувальщини, звуконаслідування, великодні і новорічні
звичаї), видавалися окремими
16-сторінковими фольклорними додатками до журналу «Нове
життя». У 1969–1970 вийшли
друком два збірники записів Ш.
поетичного й прозового фольклору русинів-українців Словаччини під загальною назвою
«З народної пам’яті». Підсумком
багаторічної фольклорної збирацької роботи Ш. стала збірка
«…А іші вам вінчую…» (1992),
присвячена календарно-обрядовому фольклору зимового та весняного циклу та річним звичаям
русинів-українців. У розлогому
вступі Ш. виклав свою точку зору
на історію заселення відрогів
Карпат слов’янським племенами,
висловив із позицій міфологічної
школи свої погляди на пантеон
слов’янських богів, ритуальні
вшанування та пов’язані із ними
свята, детально розглянув питання запису, публікації та наукового вивчення лемківського
фольклору та фольклору югос-

лавських русинів як самими русинами-українцями, так і українськими, польськими, чеськими,
німецькими дослідниками. Фольклорний матеріал Пряшівщини
зимового й весняного циклу Ш.
розглядає невідривно від обрядового контексту, часто порівнює із
аналогічним матеріалом сусідніх
слов’янських і неслов’янських
народів. У 2008 президент Словацької Республіки Іван Гашпарович за багаторічний внесок у
розвиток культури Словаччини
нагородив Ш. державною нагородою – Хрестом Прибини 3‑го ступеня. За заслуги в царині розвит
ку літератури та громадську позицію Ш. нагороджений у 2010
Великою медаллю і дипломом
Світової академії мистецтв.
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учених (К. Шапкарева, М. Драгоманова та ін.). Ш. підтримував
особисті взаємини з багатьма
слов’янськими фольклористами
та етнографами (редагував їхні
праці, рецензував їх, листувався). Спілкувався з І. Франком,
Ф. Вовком, В. Гнатюком, М. Павликом. З М. Драгомановим познайомився під час навчання в
Женеві. Учених пов’язували не
лише творчі, а й родинні стосунки – Ш. одружився з донькою
М. Драгоманова Лідією. Ш. брав
участь в українських ювілейних
виданнях, наукових конгресах,
що відбувалися в Києві та Львові. 1906 йому присвоєно звання
доктора honoris causa Харківського університету.

IM

Праці: Значението и задачите
на наша етнография. СбНУ. 1889.
Кн. 1; Венелиновите книги в Москва.
Български преглед. 1897. Кн. 8–10;
Значението и заслуги на братя Миладинови. Списание на БАН. 1912.
Кн. 3; В. И. Григорович, неговото
пътешествие в Европейска Турция
(1844–1845) и неговите отношения
към българите. Сборник на БАН.
1916. Кн. VІ. С. 1–221; Роль України
в болгарському відродженні. Вплив
Шевченка на болгарських поетів передвизвольної доби. Відень, 1916.
Літ.: Динеков П. Български фоклор. София : Български писател,
1959. Ч. І. С. 109–118; Димов Г. Иван
Шишманов. София, 1964; Наулко В.
До питання українсько-болгарських
взаємин: листування Федора Вовка
з Іваном Шишмановим. Болгарський
щорічник. 1998. Т. 3. С. 100–116.
Тетяна Руда

ШМАЙДА
Михайло
(02.11.1920, с. Красний Брід
Межилабірського округу на
Пряшівщині (тепер Словаччина) – 30.04.2017, м. Братислава, Словаччина) – український
фольклорист, письменник, пуб
ліцист, громадський діяч. Початкову освіту здобув с. Красний
Брід на Пряшівщині, у м. Межи
лабірцях закінчив 7 класів та
курси агрономів. Із часу навчання в школі самотужки вивчав
і записував фольклор русинівукраїнців Пряшівщини. З 1960
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Праці: Додаток до газети «Нове
життя», присвячений різним жанрам:
Шмайда М. Собітки (1963, №42), Колядки (1963, № 50), Обжинки (1964,
№ 32), Вечірки (1964, № 50), Великодні звичаї (1966, №15), Новорічні
звичаї (1968, № 2); З народної пам’яті.
Братислава, 1969. Ч. І. Народна поезія. 46 с.; З народної пам’яті. Братислава, 1970. Ч. ІІ. 50 с.; “…А іші вам
вінчую…” Календарна обрядовість
русинів-українців Чехо-Словаччини.
Братислава, 1992. Т. І. 502 с.; З обрядового календаря русинів-українців
Пряшівщини. Пам’ятки України.
1992. Ч. 1. С. 50–54.
Літ.: Пройда М. З народного кореня. Літературний портрет Михайла
Шмайди. Ужгород, 1995; Кобилюх В.
Охоронець мовної скарбниці. Літературна Україна. 2010. 11 лист. С. 7.;
Українська діаспора : літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості / упоряд. В. А. Просалової. Донецьк, 2012. 516 с.
Олена Чебанюк

ШМАУС (SCHMAUS)
Алоїс (Alois)
(28.10.1901 с. Майерсрут, регіон Оберпфальц, Німеччина –
27.07.1970, м. Мюнхен, НДР) – відомий німецький славіст, балканіст, професор, з 1953 – дійсний
член Баварської академії наук.
Ш. народився на півдні Німеччини, у регіоні, розташованому на
кордоні із Чехією. Вивчав загальне мовознавство, індоєвропеїс-
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присвячена словацькій пісенності. У 1844 Ш. підготував «Лекції
зі слов’янської поезії» (частина
з них була опублікована в 1875),
у яких він розглянув народну поезію, народні уявлення і вірування, перекази й легенди. У праці «Про народні пісні й повісті
слов’янських племен» (Прага,
1853) Ш. подав зразки фольклору слов’янських народів, серед
яких 40 українських пісень. Таку
кількість цих джерел опубліковано вперше. У своїй розвідці
Ш. звернув увагу на зміст пісень,
подібність мотивів та художньообразної системи пісень різних
слов’янських народів, натомість
дійшов висновку, що вони виникали в різних слов’янських
землях незалежно одна від одної.
Працю високо оцінив В. Ягич.
Інтерес Ш. до фольклору і культури був пов’язаний з ідеєю самобутності власного народу.
Фольклор він сприймав як вираз
національного духу й культурної традиції. Ш. захоплено відгукувався про український історичний епос, думи порівнював
з сербською героїчною поезією.
Думу «Про втечу трьох братів з
города Азова» він назвав перлиною слов’янської народної поезії.
Ш. листувався з М. Максимовичем, І. Срезневським, П. Лукашевичем, А. Метлинським, був обізнаний з їхніми працями.

ний словник. Київ, 2006. С. 44; Неврлий М. Людовіт Штур діалектичний. Слово і час. 2007. № 7. С. 62–67.
Ірина Огієнко

ШУБРАВСЬКА (ОЛІЙНИК)
Марія Митрофанівна
(1933, м. Дніпродзержинськ
(нині – м. Кам’янське Дніпропетровської обл. – 1994, м. Київ) –
філолог, фольклорист, архівіст.
Протягом багатьох років працювала у відділі фольклористики
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН
України. Ш. – відомий дослідник української весільної обрядовості. Її видання «Весілля» у
двох томах було високо оцінене
в європейських країнах, зокрема в Польщі та Франції. Важливим внеском до української
фольклористики стало видання
«Весільні пісні», опубліковане у
видавництвах «Наукова думка»
та «Дніпро». Ш. була ретельним
дослідником фольклористичної
спадщини українського історика Д. Яворницького. Її монографія стала помітним явищем в
українській культурі. Протягом
багатьох років вона ретельно
працювала в архівах Ленінграда
(нині – м. Санкт-Петербург), Москви, Києва, Дніпропетровська
(нині – м. Дніпро) у пошуках
джерельних матеріалів. Чимала
їх частина мала ввійти в багатотомне видання наукового доробку Д. Яворницького. Архів Ш.,
пов’язаний з Д. Яворницьким,
було передано її дітьми Ольгою
та Павлом до Меморіального
музею Дмитра Яворницького в
м. Дніпрі. Ш. була також упорядником багатотомного видання
українських народних дум, запланованого в ІМФЕ. Нею було
опрацьовано один з майбутніх
томів. Праці Ш. та її фольклористична діяльність були помічені зарубіжними колегами.
Вона була запрошена як автор
статей про Д. Яворницького до
«Енциклопедії казки» (Геттінген,
Німеччина), які було опубліковано. На жаль, період радянського
тоталітаризму негативно позна-
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тику, славістику, романістику,
а також англійську мову в університетах у Празі та Мюнхені,
потім славістику і балканістику
в Белграді. У 1923 захистив першу дисертацію з історії чеської
мови. Упродовж 1928–1940 викладав німецьку мову в університеті Белграда. У 1946 захистив
другу дисертацію в Мюнхені. Читав лекції зі славістики та балканістики в університеті Мюнхена.
Наукові пошуки Ш. здійснював
на широкому фольклорному матеріалі східних слов’ян. У статті «Процес творення епосу в
слов’янській народній поезії» Ш.
звертався до українських дум як
до епічної народної лірики, простежував формування та розвиток епічної традиції в Україні,
вказував на поетичні особливості народного українського епосу.

IM

Праці: Schmaus A. Episierungsprozesse im Bereich der slavischen Volksdichtung. Münchener Beiträge zur Slavenkunde. 1953. № 4. S. 294–320.
Літ.: Нудьга Г. Мовою Гете і Гайне.
Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі. Львів, 1998. Кн. 2.
Лідія Гайдученко

ШТУР (ŠTÚR)
Людовіт (L’udovit)
(29.10.1815, м. Угровець, нині
Словаччина – 12.01.1856, м. Модра, Словаччина) – словацький
фольклорист, мовознавець, поет,
журналіст, викладач. Представник словацького національного
відродження. Навчався в гімназії
та двох ліцеях, вищу освіту здобув у Німеччині, в університеті в
Галле (1838–1840). Викладав словацьку мову і літературу в ліцеї в
Пресбурзі. Автор граматики словацької мови «Наука словацької
мови» (1846), збірки поезій «Співанки й пісні» (1853), засновник
культурного-просвітницького
товариства «Татрин» та першої
словацької газети «Словацькі
народні новини» (1845–1848).
Цікавився народною творчістю
слов’ян, зокрема українців. Одна
з перших розвідок Ш. «Лист угорського словака до редакції “Літературного щорічника”» (1839)

Праці: Nárečja slovenskuo, alebo
Potreba písaňja v tomto nárečí / vistavená od Ludevíta Štúra. Presporka,
1846; O národních písních a pověstech plemen slovanských / od Ludevíta Štúra. Praha, 1853; Slavi͡anstvo i
mir budushchago; poslanie slavi͡anam
s beregov Dunai͡a Li͡udevita Shtura. Perevod neuzdannoĭ ni͡emet͡skoĭ rukopisi,
s primi͡echanii͡ami V. I. Lamanskago.
S.‑Peterburg, 1909.
Літ.: Бртань Р. Штуровці й українська народна пісня. Слов’янське літературознавство і фольклористика.
1967. Вип. 3. С. 90–99; Усачева В. В.
Вклад Л. Штура в славянскую фольклористику. Людовит Штур и его
время (к 175 летию со дня рождения).
Москва, 1992. С. 83–99; Гайдай М.
Штур Людовіт. Художня культура західних і південних слов’ян (ХІХ – початок ХХ століття). Енциклопедич-
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чився на її житті й фольклористичному доробку. У видавництвах навіть з весільних пісень
цензура безжально викреслювала звернення до Бога. Ш. відзначалася надзвичайною науковою чесністю, принциповістю та
безкомпромісністю, відстоюючи
свої переконання.

вернула увагу колег-славістів її
монографія «Сучасна пісенність
слов’янських народів України»
(1981), що стала її докторською
дисертацією (1984). Чимало років Ш. брала участь у роботі
міжнародних з’їздів славістів,
була членом міжнародної Комісії з дослідження слов’янського
фольклору при Міжнародному
комітеті славістів. Неодноразово
виступала також на таких представницьких міжнародних форумах, як конгреси Міжнародного
товариства дослідників етнології та фольклору (SIEF), зокрема,
у Лісабоні та Венеції. Вона була
доповідачем на 35 Міжнародній
баладній конференції SIEF, що
пройшла в ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України у 2005. Ш –
наставник когорти кандидатів і
докторів наук, а також численних студентів, майбутніх акторів
і режисерів, яких, керуючи кафедрою і викладаючи фольклор у
Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого,
вона навчала любити рідне слово, що втілилося у фольклорних
образах.
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Праці: Весілля : у 2 кн. / упоряд.,
авт. прим. М. М. Шубравська ; упоряд. нот. О. А. Правдюк ; АН УРСР,
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ :
Наукова думка, 1970; Д. І. Яворницький. Життя, фольклористично-етнографічна діяльність. Київ, 1972. 252,
[2] с., [4] арк. іл.; Українські народні
пісні у виконанні академіка Д. І. Яворницького та з його архіву. Українські
народні пісні, наспівані Д. Яворницьким. Пісні та думи з архіву вченого /
упоряд., вступ. ст., приміт. та комент.
Київ, 1990. С. 7–23.
Літ.: Н. А. Пастух. Шубравська
Марія Митрофанівна. Українська
фольклористична енциклопедія /
керівник проекту, голов. ред., упоряд. В. Сокіл. Львів, 2018. С. 774–775;
Дмитренко М. Народознавці України: Марія Шубравська. Народознавство. 1995. Чис. 19. С. 2.
Лариса Вахніна

пройшла шлях від аспірантки,
опонентом дисертації якої був
саме М. Рильський, до завідувача
відділу рукописних фондів, провідного наукового співробітника
відділу мистецтва та народної
творчості зарубіжних країн, доктора філологічних наук, професора. Ш. – авторка багатьох монографій, підручників і хрестоматій з фольклору, наукових статей
та упорядниця численних фольклорних збірників українського
й болгарського фольклору. Коло
її наукових інтересів охоплювало
передусім дослідження болгарського фольклору в Україні та
українсько-болгарських зв’язків,
яким присвячено чимало її наукових праць. Її перша монографія «Українсько-болгарські
фольклористичні зв’язки» (Київ,
1969) одразу привернула увагу
колег у Болгарії, зокрема академіка П. Динекова. Ш. – постійна
авторка і в болгарських наукових
виданнях, зокрема, у журналі
«Български фолклор». Фундаментальне видання болгарських
пісень Півдня України, здійснене
спільно з відомим болгарським
фольклористом Н. Кауфманом,
привернуло увагу дослідників
європейських країн. Ш. була одним з найактивніших популяризаторів болгарської культури в
Україні. Вона завжди знаходила
час на допомогу своїми науковими консультаціями представникам болгарської меншини,
зокрема для товариства «Радолюбіє». Не випадково її наукову діяльність високо оцінили в
Болгарії, вона стала кавалером
ордена Кирила та Мефодія і низки медалей. Водночас Ш. авторитетна і в інших слов’янських
країнах. Широко відомі її славістично-фольклористичні монографії та розвідки. Її порівняльні студії порушують актуальні
проблеми історії слов’янської
фольклористики та побутування слов’янського фольклору
в Україні, у зв’язку з чим при-
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ШУМАДА
Наталія Сергіївна
(12.06.1926, с. Ладан Чернігівської обл. – 05.11.2013, м. Київ) –
доктор
філологічних
наук,
професор. Народилася в сім’ї
сільської інтелігенції. Середню
школу закінчила в м. Кам’янціПодільському. Її молодість обпалена війною. Вищу філологічну освіту здобувала в нелегкий
повоєнний час у Київському
державному університеті ім. Тараса Шевченка (1949). Після закінчення Університету вчителювала, працювала редактором у
видавництві дитячої літератури
«Веселка». Її доля понад 50 років
пов’язана з ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, починаючи ще з 1954. Їй пощастило працювати разом з М. Рильським,
М. Стельмахом, Л. Ревуцьким,
В. Касіяном та ін. відомими діячами української культури. Вона
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Праці: Українсько-болгарські
фольклористичні зв’язки. Період
болгарського Відродження. Київ,
1953. 164 с.; Сучасна пісенність
слов’янських народів. Київ, 1981.
263 с.; Коломийки / упоряд., передм.
та прим. Н. С. Шумади. Київ, 1969.
603 с.; Закувала зозуленька. Антологія українського фольклору / упоряд., передм., вступ. ст. Н. Шумади.
Київ, 1989. 606 с.; Художня культура західних і південних слов’ян
ХІХ – початку ХХ ст.: енциклопедичний словник. Київ, 2006. С. 9–45
(у співавторстві).
Літ.: Наталія Сергіївна Шумада.
Бібліографічний покажчик праць:
1960–2010 / упоряд. М. Дмитренко,
Л. Вахніна. Київ, 2010. 56 с.; Мистецтво України: Біографічний довідник.
Київ, 1997. С. 663; Сокіл В. В. Шумада
Наталія Сергіївна. Українська фольклористична енциклопедія / керівник
проекту, голов. ред., упоряд. В. Сокіл.
Львів, 2018. С. 775–776.
Лариса Вахніна
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Щ

репертуару ХVІІ–ХVІІІ ст. Окремі
дослідження Щ. присвячені українським і польським духовним
пісням літературного походження, а також встановленню авторства 54 текстів Почаївського «Богогласника». Щ. належать численні рецензії на дослідження українських, польських, німецьких
фольклористів, в яких автор подавав не тільки критичний аналіз,
але й власні наукові міркування.
Часто рецензії спричиняли самостійні дослідження вченого, наприклад, про походження назви
«гаївка», про наукову спадщину
таких діячів української фольклористики в Галичині 30-х ХІХ ст.,
як Г. Ількевич, Р. Крижанівський,
українського поета ХVІІІ ст. Юліана Добриловського, твори якого
стали народними піснями. У роботі «Боденштедтова “Поетична
Україна”» Щ. подав біографію автора популярної свого часу збірки
«Die poetische Ukraine» (1845), дослідив його зв’язки з українськими, польськими, російськими
діячами культури й науки, в тому
числі й фольклористами.

IM

FE

ЩУРАТ
Василь Григорович
(24.08.1871, с. Вислобоки (тепер Кам’янка-Бузький
р-н
Львівської обл.) – 27.04.1948,
м. Львів) – український літературознавець, фольклорист, перекладач, педагог, громадський
і культурний діяч. У 1884–1892
навчався в Академічній гімназії
у Львові. Вивчав слов’янську філологію у Львівському та Віденському університетах. У 1892 Щ.
розпочав студії слов’янської філології під керівництвом В. Ягича
у Віденському університеті. 1896
одержав ступінь доктора філософії, у 1898 склав у Чернівецькому
університеті педагогічний іспит.
З 1898 був учителем державних
гімназій у Перемишлі, Бродах, з
1907 – Львова. У 1896–1898 редагував газету «Буковина» в Чернівцях. Був редактором львівських
журналів «Молода муза» (1906),
«Cвіт», газети «Неділя» (1912).
У 1914 Щ. обрали дійсним членом
НТШ, у 1915–1923 – його головою. У 1921 у зв’язку з відмовою
присягати на вірність польській
державі Щ. заборонили обіймати державні посади. У 1921–1934
був директором приватної жіночої гімназії василіянок у Львові.
Брав активну участь у створенні
Львівського українського таємного університету, був його першим
ректором і викладачем української мови та літератури. 1929
Щ. був обраний дійсним членом
ВУАН, але у 1930 на знак протесту
проти процесу «Cпілки визволення України», відмовився від цього звання. 1939 був поновлений
у членстві в АН УРCР, обраний
професором Львівського університету, у 1940 призначений заві

дувачем групи шевченкознавства
Інституту української літератури
у Львові. У 1944–1948 працював
на посаді директора Львівської
бібліотеки АН УРCР. Навчаючись у старших класах гімназії,
Щ. переклав з французької мови
статтю Ф. Вовка про побратимство, що вийшла друком у журналі «Правда» (1891), записував
фольклор у с. Кобиловолоки на
Теребовлівщині, де пройшли його
дитячі та юнацькі роки. Студентом познайомився із М. Драгомановим та І. Франком, під їхнім
впливом сформувався його науковий інтерес до фольклору й
фольклористики. На сторінках
галицької й німецької періодики
1890–1894 з’являються записи Щ.
календарної обрядовості, лірики, народних переказів і повір’їв
із Тернопільщини та Львівщини.
Перші наукові розвідки Щ. у царині фольклористики, зокрема
народних переказів про нерозмінні гроші («інклюзи») та про
дівчину-воячку в українців, поляків, росіян та ін. слов’янських і
неслов’янських народів, засвідчили прагнення вченого до широких
компаративістських студій, без
яких, як він вважав, неможливе
дослідження ґенези фольклорних
мотивів, сюжетів, жанрової системи, поетики. У своїх наукових
дослідженнях фольклору дотримувався принципів історико-порівняльної школи у фольклористиці. Як фольклорист-славіст Щ.
досліджував польсько-українські
пісенні зв’язки, сюжетні паралелі
у народних легендах, переказах,
а також мовні й поетичні аналогії
лексики й гуцульського фольклору зі «Словом о полку Ігоревім».
У колі наукових зацікавлень Щ.
були дослідження рукописних
збірників та першодруків ХVІІ–
ХVІІІ ст., що містили фольклорні
зразки. До наукового обігу вченим
були введені пісні українські та
польські як народні, так і літературного походження, віднайдені
Щ. у міських актах Львова, грекокатолицької капітули Перемишля, що стали важливим джерелом
для вивчення міського пісенного

Праці: Зачаровані гроші. Фольклористична студія. Діло, 1893. № 53, 55,
56, 57; Увільнення злочинця дівчиною
в Бродах. Записки НТШ, 1907. Т. 75.
Кн. 1; З незнаної польської рукописі ХVІІ в. Записки НТШ, 1906. Кн. 6;
Український проповідник і поет з кінця ХVІІІ ст. Світ, 1906. № 4; Двоязичні
тексти українських пісень ХVІІІ ст. Записки НТШ, 1921. С. 131–137; Ein polnisches Rekrutenlied . Am Ur-Quell, 1894.
Т. 5. № 1; Des Soldatenmedchen. Ein
polnisches Volkslied . Am Ur-Quell,1893.
Т. 4, № 11; Die «Poetische Ukraine» Bodenstedt . Österreichische Monatschrift für
den Orien,1915. N 39–12.
Літ.: Мороз М. О. Бібліографічний
покажчик наукових, публіцистичних і літературних праць В. Щурата.
В. Г. Щурат. Вибрані праці з історії
літератури. Київ, 1963; Мороз М.
Василь Щурат (до 100-річчя від народження). НТЕ. 1971. № 5. С. 81–86;
Дей О. І. Фольклористична спадщина
Василя Щурата. Дей О. І. Спілкування
митців з народною поезією. Київ, 1981.
С. 153–164; Сокіл Г. П. Щурат Василь
Степанович. Українська фольклористична енциклопедія / керівник проекту, науковий ред., упоряд. Василь
Сокіл. Львів, 2018. С. 781–782.
Олена Чебанюк
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Ю

ЮЗВЕНКО
Вікторія Арсенівна
(11.08.1924, с. Ковалівка Немирівського р-ну Вінницької обл. –
06.08.2015, м. Київ) – фольклорист-славіст, кандидат філологічних наук (1961). Закінчила філологічний факультет Чернівецького університету (1948). У 1948–
1955 – викладач української мови
та літератури Київського індустріального технікуму. Навчалася в аспірантурі ІМФЕ АН УРСР
(1955–1958). У 1958–1960 – молодший науковий співробітник
відділу фольк
лору, 1960–1964 –
вчений секретар ІМФЕ НАНУ,
1964–1969 – старший науковий
співробітник, 1969–1987 – завідувач відділу слов’янської фольклористики, 1987–2003 – провідний
науковий співробітник відділу
мистецтва та народної творчості
зарубіжних країн ІМФЕ НАНУ.
Монографія «Українська народна
поетична творчість у польській
фольклористиці ХІХ ст.» (1961)
присвячена українсько-польсь
ким фольклористичним взаєминам. У праці висвітлюється діяльність цілої плеяди польських
збирачів, видавців і дослідників
української народної словесності:
І. Червінського, З. Доленги-Ходаковського, К. Бродзінського,
В. Залеського, Ж. Паулі, О. Кольберга та ін. Основним напрямом
наукових пошуків дослідниці стала полоністика, зокрема
українсько-польські
фольк

лористичні взаємини ХІХ ст. Під
її керівництвом починається інтенсивне історико-порівняльне
вивчення проблем історії та теорії фольклору слов’янських народів, народнопоетичної творчості
національних меншин України.
Основні наукові дослідження
Ю. стосуються не тільки історії
славістичної фольклористики,
а також жанрової системи сучасного слов’янського фольклору,
міжслов’янських фольклорних
зв’язків, слов’янської казкової
епіки. Низку публікацій присвячено відомим ученим-славістам:
«Польський фольклорист Оскар
Кольберг – збирач і дослідник
української народної поетичної
творчості» (1961); «Іван Франко в польських фольклорно-етнографічних виданнях» (1966);
«М. І. Кравцов (До 70-річчя з дня
народження)» (1976); «І. Франко:
Українсько-польські
фольклористичні взаємини» (2003). За
редакцією Ю. підготовлено понад 20 монографічних видань,
зокрема: «Розвиток і взаємовідношення жанрів слов’янського
фольклору» (1973); «Слов’янська
фольклористика. Нариси розвит
ку. Матеріали» (1988) та низку
студій, присвячених проблемі
вивчення народної творчості
національних меншин в Украї
ні. Ю. була одним із активних
членів
редколегії
часописів
«Слов’янське літературознавство
і фольклористика», «Народна
творчість та етнографія»; щорічника «Слов’янський світ». Чимало зусиль було докладено нею для
налагодження зв’язків з профільними науковими установами і
вченими в усьому слов’янському
світі. Протягом багатьох років
представляла українську науку
на міжнародних форумах, була
незмінним учасником-доповідачем Міжнародних з’їздів славістів (IV – Москва, 1958; V – Софія,
1963; VI – Прага, 1968; VII – Варшава, 1973; Х – Софія, 1988; VIII –
Загреб–Любляна, 1978; ІХ – Київ,
1983; ХІ – Братислава, 1993; ХІІ –
Краків, 1998), вченим-секретарем
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FE

ЮДІН
Олексій Валерійович
(18.08.1965, м. Одеса) – лінгвіст,
фольклорист, поет. Кандидат філологічних наук (1992), доцент
(1994). З 2000 – професор кафедри
славістики та східнослов’янських
досліджень (з 1912 – кафедри
мов і культур) Гентського університету (Бельгія). Сфера наукових інтересів – народна культура
слов’ян, мова фольклору, основні
напрямки досліджень – етнолінгвістика, концептуальний аналіз,
лінгвоаксіологія. Ю. – один з редакторів веб-сайту «Слов’янська
етнолінгвістика»,
заснованого
2007 Комісією з етнолінгвістики
при Міжнародному комітеті славістів та культурною мережею
«Проект Растко». Член редколегії
«Вестника Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета» (серія «Філологія»). Учасник ІІІ Всеросійського
конгресу фольклористів, Москва, 2014. Учасник міжнародних
з’їздів славістів.

densia. 2003. № 30. P. 137–163; Концепт
чужбина / чужина в русском и украинском языке: сопоставительный
анализ. Ethnolingwistik. 2008. № 20.
P. 77–94; Образ святого Петра в украинских колядках: этнолингвистическая дефиниция. Этнолингвистика.
Ономастика. Этимология: Материалы международной научной конференции, Екатеринбург, 2009.
Літ.: URL : www.rastko.rs/rastko/
delo/11756; URL : www.rastko.rs/
rastko/delo/11737; URL : www.Litkarta.
ru/world/belgium/persons/yudin-a/;
URL
:
baza.vgru.com/1/14076/
ohtm?0=&; URL : pstgu.ru/news/
university/2013/11/25/49431.
Галина Довженок

Праці: Ономастикон русских заговоров. Имена собственные в русском
магическом фольклоре. Москва, 1997;
[Рец.] Славянские древности: этнолингвистический словарь в 5 т. / под
ред. Н. И. Толстого. 1995. Т. 1 : А–Г.
Москва, 584 с. Вопросы яыкознания.
1997. № 2; [Рец.] Słоwnik stereotypów
і symboli ludowych / Pod red. J. Bartminskiego. Lublin, 1996. T. 1. Славяноведение. 1998, № 5; Русская народная
духовная культура. Учебное пособие
для студентов вузов. Москва, 1999;
Новая украинская мифология. Неприкосновенный запас, 2000. № 1 (9);
Образ кота в украинских колыбельных песнях: этнолингвистическая реконструкция. Slavica Gandensia. 2002.
№ 29. P. 265–273; Русский концепт
родина / отечество / отчизна и украинский батьківщина / вітчизна: сопоставительный анализ. Slavica Gan-
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ЮЗВЕНКО

Праці: Українська народна поетична творчість у польській фольклористиці ХІХ ст. Київ, 1961. 132 с.;
Українські народні казки у збірниках
польських фольклористів. Іван Франко в польських фольклорно-етнографічних виданнях. НТЕ. 1966. № 3.
С. 40–45; Польські народні пісні неволі і протесту. Визвольний рух слов’ян
у народній пісенній творчості. Київ,
1971. С. 82–125; Взаємозв’язок фольклорних жанрів у їх історичному
розвитку. Розвиток і взаємовідношення жанрів слов’янського фольклору. Київ, 1973. С. 3–21; Фантастична
казка в системі жанрів фольклору.
Слов’янське
літературознавство
і фольклористика. 1975. Вип. 10.
С.76–82; Динаміка поетичних форм
слов’янської фантастичної казки. Історія, культура, фольклор та етнографія слов’янських народів: ІХ Міжнародний з’їзд славістів. Київ, 1983.
С. 224–236; Основні риси сучасної народнопоетичної творчості. Інтерна-

ціональне та національне в сучасному
слов’янському фольклорі. Київ, 1977.
С. 7–31; Фольклористична діяльність
Ю. М. Соколова: (До 100 – річчя з дня
народження). НТЕ. Київ, 1989. № 3.
С. 15–20; Пісенний репертуар національних меншин, що живуть в Украї
ні. Під одним небом: Фольклор етносів України. Київ, 1996. С. 183–185;
Науковий доробок Хелени Капелусь
і польська фольклористика другої
половини ХХ ст. Слов’янський світ.
Київ, 2002. Вип. 3. С. 102–110; І. Франко: Українсько-польські фольклорис
тичні взаємини. Українсько-польські
фольклористичні взаємини ХІХ–
ХХ ст. Київ, 2003. С. 113–116; Наукова діяльність М. Кравцова у контексті
української славістичної фольклористики. Слов’янський світ. 2007.
Вип. 5. С. 190–197.
Літ.: Головатюк В. Д. До ювілею
Вікторії Юзвенко. Слов’янський світ.
2009. Вип. 7. С. 161–172.
Валентина Головатюк

IM

FE

Міжнародного комітету славістів
(1979–1988); ученим-секретарем
Українського комітету славістів
(1962–1990); почесним членом
міжнародної комісії з дослідження слов’янського фольклору при
Міжнародному комітеті славістів. Особлива заслуга належить
їй у підготовці та проведенні
ІХ Міжнародного з’їзду славістів, що відбувся у Києві (1983).
Значний внесок зробила Ю. у
наукове забезпечення і організацію польових експедиційних
досліджень. Під її керівництвом
було проведено численні наукові експедиції до різних регіонів
України, де зроблено унікальні
фольклорні записи, значна частина яких увійшла до багатотомної
академічної серії «Українська народна творчість».
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Я

поезій «Вечірні зорі» (1910), повістей, оповідань, роману «За чужий гріх» (1907). Помітною була
й діяльність Я. як фольклориста
та етнолога. Починаючи ще зі
студентських років і впродовж
всього свого життя, Я. записав
понад 3000 пісень та 500 народних наративів, збирав фольклорний матеріал переважно на сході
та в центрі сучасної України. Сам
був майстерним виконавцем народних пісень, з його голосу записано 199 мелодій українських
народних пісень (М. ОлійникШубравська). Частина зібраних
матеріалів побачила світ у працях Я.: «Запорожье в остатках
старины и преданиях народа»,
частково проілюстрована І. Рєпіним; «По следам запорожцев»,
де вміщено записи розмов із
нащадками запорозьких козаків, козацькі пісні, народні ігри,
практики з народної медицини.
Зібрані Я. українські народні пісні були видані під назвою «Малороссийские народные песни,
собранные в 1878–1905 гг.», де
містилося 830 ліричних текстів,
згрупованих за різними жанрами, які є досить близькими до
прийнятого жанрового поділу
українських народних пісень:
колядки, щедрівки, веснянки,
весільні пісні, постові, про кохання, пісні з сімейного життя,
пісні «економічні і сословні»,
історичні пісні, зокрема й про
козаків, рекрутські і солдатські
пісні, жартівливі і сатиричні
пісні. Фольклорний матеріал, зібраний Я. після його повернення до України, у 1906–1936, так
і лишився переважно у рукописах, які зберігаються у АНРФ
ІМФЕ (фонд 8, кол. 2, 86 од. зб.).
Архів ученого ретельно систематизований, майже кожна записана одиниця має детальний
паспорт. За оцінками науковців,
фольклорний матеріал академіка можна було б умістити в
4–5 томах (З. Герман). Частина з
цього архіву (понад 300 пісень)
увійшла до видання «Українські
народні пісні, наспівані Д. Явор-
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ЯВОРНИЦЬКИЙ
(Еварницький)
Дмитро Іванович
(06.11.1855, с. Сонцівка, нині
с. Борисівка Харківського р–ну
Харківської обл. – 05.08.1940,
м. Катеринослав, нині м. Дніпро) – видатний український історик, етнограф, археолог, фольклорист, лексикограф, письменник, дійсний член НТШ (1914) і
ВУАН (1929). Я. походив із бідної
родини дяка. 1881 закінчив історико-філологічний факультет
Харківського університету, звідки через захоплення історією
козацтва його звільнили. 1886–
1891 – викладав історію в гімназії у Петербурзі. 1892 його було
заслано до Ташкента. Потому
працював приват-доцентом на
кафедрі історії Росії Московського університету. 1901 захистив
магістерську дисертацію (яка, за
тогочасною науковою традицією,
передувала науковому ступеню
доктора наук) на тему «Історія
запорозьких козаків» у Казанському університеті. Тема Запорозької Січі стала пристрастю Я.
на все життя, через що в наукових колах історика називали «запорізьким батьком». Після повернення в Україну, у 1902–1932
Я. був директором історичного
музею ім. О. Поля (Музей старожитностей Катеринославської
губернії) у м. Дніпропетровську,
колекцію якого він поповнив на
75 тисяч екземплярів часів Запорожжя. Працював на посаді викладача Катеринославського інституту народної освіти, де очолював кафедру українознавства.
Восени 1933 через звинувачування в українському буржуазному

націоналізмі вже літнього академіка Я. зняли з посад і позбавили пенсії, тож в останні роки
науковець дуже бідував. У 1937
постановою Президії АН УРСР
отримав ступінь доктора історичних наук. Він переписувався
з багатьма представниками тогочасної української та російської
еліти. У різний час зустрічався
чи листувався з провідними діячами науки і культури М. Кропивницьким, М. Садовським,
П. Саксаганським, Л. Толстим,
І. Рєпіним, М. Костомаровим,
М. Лисенком, М. Коцюбинським,
О. Горьким та ін. Похований Я.
на території музею, який він розбудовував, нині це Дніпровський
національний історичний музей
ім. Д. І. Яворницького. Як науковець Я. відомий передусім як
історик доби козацтва завдяки
своїм працям «История запорожских казаков» у 3-х т. (1892–
1897), «Вольности запорожских
казаков» (1898). Низка його досліджень присвячена українським гетьманам та отаманам
(П. Сагайдачному, О. Гладкому,
П. Калнишевському). Я. видав
праці, присвячені історії міста
Катеринослава (1888), історії
Степової України (1929), а також
про нині затоплені пороги Дніпра «Дніпрові пороги» (1928).
Я. був також дослідником археологічних знахідок у курганах
(«Раскопка Кургана “Мухина
гора”» (1885), «Запорожская
печера над Днепром» (1885)),
давніх церков («Церковные памятники Запорожья» (1893)).
Особливою заслугою академіка є
впорядкування джерелознавчої
бази з історії козацтва в Україні,
а також використання у своїх дослідженнях архівних матеріалів,
задля чого він здійснив не одну
подорож до фондів із першоджерелами. Я. був також відомим
збирачем народної живої мови.
На основі власних матеріалів,
а це понад 60 000 слів, Я. уклав
перший том «Словника української мови» (Київ, 1920, А–К).
Як літератор Я. є автором збірки
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Зб. наук. праць. Київ, 2010. Вип. 36.
С. 105–109; Олійник М. Фольклористично-етнографічна діяльність
Д. І. Яворницького. НТЕ. 1965. № 6;
Олійник-Шубравська М. Українські
народні пісні у виконанні академіка
Д. І. Яворницького та з його архіву.
Українські народні пісні, наспівані
Д. Яворницьким. Пісні та думи з архіву вченого / упоряд., вступна стаття,
примітки та коментар М. ОлійникШубравської. Київ, 1990. С. 7–23;
Шубравська М. Д. І. Яворницький.
Київ, 1972.
Лідія Гайдученко

ЯВОРСЬКИЙ
Юліан (Омелян)
Андрійович
(27.11.1873, с. Більче Дрогобицького пов. (тепер Миколаївського р-ну Львівської обл. –
11.01.1937, м. Прага, Чехія) –
український фольклорист, етнограф, історик, літературознавець. Шкільну освіту отримав,
навчаючись у дрогобицькій,
самбірській та львівських гімназіях. Вищу освіту намагався
отримати у Львівському університеті, з якого був відрахований
за участь у політичній демонстрації проти намісника Галичини графа Казимира Бадені,
та у Віденському університеті,
звідки також був відрахований
за участь у демонстрації проти
політики Сильвестра Сембратовича. Закінчив Чернівецький
університет, захистив докторську дисертацію зі славістики під
керівництвом професора В. Ягича. Я. виступав як публіцист та
літературний критик на сторінках русофільських видань Галичини, видавав проросійський
журнал «Живое слово» (1899).
Через тиск з боку австрійської
влади у 1904 емігрував до Російської імперії, жив і працював у
Києві. Під час Першої світової
війни був прихильником входження Галичини, Буковини та
Закарпаття до складу Російської
імперії, один із засновників т. з.
«Карпаторуського визвольного
комітету». Обіймав посаду доцента в Київському університеті,
продовжуючи свої дослідження

в галузі слов’янознавства. Після
встановлення радянської влади був запрошений новим урядом на посаду голови кафедри
слов’янознавства Воронезького
університету, але відмовився через неприйняття диктатури більшовиків. Повернувся до Львова, де продовжував працювати
в русофільських закладах, був
редактором часопису «Прикарпатська Русь». У 1925 отримав
запрошення до Слов’янського інституту в Празі, де працював до
кінця життя. Я. довгі роки працював над збиранням та обробкою фольклору Галичини. Ще до
еміграції в Росію видав декілька
етнографічних розвідок, у яких
розглядав переважно російські
культурні зв’язки з Галичиною.
Основні теми фольклорних зацікавлень Я. стосувалися народних
легенд, переказів, демонології, вірувань, їхньої світоглядної основи, а також відображення певних
фольклорних констант у різних
фольклорних жанрах. У своїх роботах Я. залучав широкий
фольклорний матеріал, наводив фольклорні паралелі інших
слов’янських народів. У розвідці «Громовые стрелки. Очерк по
истории южнорусского фольк
лора» Я. проаналізував український матеріал у зіставленні із
матеріалом інших слов’янських і
неслов’янських народів й дійшов
висновку про самостійне походження фольклорного мотиву
боротьби верховного божества
й протагоніста у фольклорній
традиції слов’ян. Основна маса
зібраного Я. фольклорно-етнографічного матеріалу – це видана
у 1915 у Києві книга «Памятники
галицко-русской народной словесности: Легенды. Сказки. Рассказы. Анекдоты» як перший том,
запланованого фундаментального збірника. У передмові йшлося,
що через «складні обставини»
невідомо, коли вийде другий.
Він не вийшов друком, подальша
доля зібраного Я. фольклорного
матеріалу – невідома. Усі матеріали, які увійшли до збірника, відо-
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ницьким. Пісні та думи з архіву
вченого» (Київ, 1990). З архіву
академіка надруковано було також дві розвідки Я. про кобзарство, його історію, музичні інструменти кобзарів (56 од. зб.) –
«Українське козацтво» та збірка
«Український простолюд в його
творчості», де подано описи
свят, обрядовості, зокрема весільної, родинної, зібраних на
території
Катеринославщини,
записи легенд, пісень, переказів,
а також зразки прокльонів та народних лайок. Решта матеріалу, а
це думи, прислів’я, приказки, загадки, поки що так і залишається в архівах. Тут серед іншого є
зібрання понад 700 частівок, записаних академіком від робітників Східної України в 1920–1930,
які допоки не дочекалися свого
дослідника. Так само, як і поки
що не опублікований етнографічний матеріал про «вільних
матросів», їхній побут, звичаї,
фольклор.
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Праці: Запорожье в остатках старины и преданиях народа. СанктПетербург, 1888. Ч. 1. 294 с. ; Ч. II.
257 с. ; Из записной книжки малорусского этнографа. Заговоры. Харьковские губернские ведомости. 1890.
№ 143; Из поездки по бывшим запорожским владениям. Этнографический очерк. Екатеринославские
губернские ведомости. 1889. № 49.
С. 326–328; Илья Муромец в пересказе малороссийского слепца. Елисаветградский вестник. 1889. № 92;
Малороссийские народные песни,
собранные в 1878–1905 гг. Екатеринослав, 1906. 772 с. ; Українське ко
зацтво. Споживач. Катеринослав,
1920. № 12, 13; Український простолюд в його творчості. Споживач.
Катеринослав, 1920. № 5–7, 9, 10;
Запорожжя в залишках старовини
і переказах народу / підгот. тексту і
наук.-довід. апарату С. Абросимової,
Н. Василенко; за заг. ред. Н. Капустіної. Дніпропетровськ, 2005. Ч. 1.
312 с.; Ч. 2. 496 с.
Літ.: Данилов В. Новый сборник
украинских песен (Малороссийские
народные песни, собранные проф.
Д. И. Эварницким). Киев, 1906. 20 с. ;
Гапусенко І. Дмитро Іванович Яворницький. Київ, 1969; Герман З. П.
Фольклорно-етнографічні матеріали
Д. І. Яворницького в наукових архівних фондах. Гілея: науковий вісник :
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ЯГИЧ (JAGIĆ)
Ватрослав (Vatroslav)
(Гнат Вікентійович)
(06.07.1838, м. Вараждін –
05.08.1923, м. Відень, Австрія) –
видатний філолог-славіст, член
Петербурзької Академії наук
(1880). За національністю – хорват. Освіту отримав у Віденському університеті (1860), під
керівництвом Ф. Міклошича
отримав спеціалізацію у галузі
слов’ян
ської філології, тривалий час працював викладачем
грецької і латини у Загребській
гімназії. Був секретарем Ради
у справах середніх навчальних
закладів Хорватії, редактором
філологічної частини журналу
«Літератор» (1863–1866), секре
тарем літературно-наукового і
просвітнього товариства «Мати
ця Іллірська». Професор Новоросійського
(1872–1874),
Берлінського (1874–1880), Петербурзького (1881–1886) і Віденського (1886–1908) університетів. Основні праці присвячені
питанням філології, зокрема,
мовознавства, фольклористики,
текстології, палеографії, літера
турознавства, історії (насамперед історії слов’ян) і права.
У 1870 здобув науковий ступінь
доктора філософії у Лейпцизькому та доктора слов’янської філології у Петербурзькому університетах. Я. належать праці у галузі
джерелознавства, ним здійснено
видання старослов’янських і
південнослов’янських пам’яток.
Значну увагу Я. приділяв фольклору південних слов’ян, хорватській давній літературі, проблемам історії російської літератури ХVIII ст. Автор багатьох
творчих ініціатив, серед них –
видання першого міжнародного
славістічного журналу під назвою «Archiv fur slavische Philologic» (1875–1920), підготовка
«Енциклопедії слов’янської філології», організація діяльності
Південнослов’янської академії.
Здійснив істотний вплив на розвиток різних галузей славісти-

ки, сприяв організації і роботі
славістів у різних землях (Хорватії, Росії, Німеччини, АвстроУгорщини), виховав декілька
поколінь учених-славістів. Був
членом багатьох академій і наукових спільнот, фундатором
південнослов’янської Академії
наук у м. Загребі. Двічі перебував
в Україні (1874, 1884) – спочатку
під час роботи ІІІ Археологічного з’їзду (думки і враження від
подорожі Києвом і знайомства
з П. Житецьким та О. Котляревським описані ним у книзі «Спогади мого життя» (1930), а згодом – у межах роботи VI Археологічного з’їзду, куди його було
відряджено з ініціативи відділення російської мови і словесності
Академії наук. Упродовж 1875–
1880 – професор Берлінського
університету. Одна з основних
віх діяльності – запровадження
кафедри слов’янських мов і літератур у Німеччині і підготовка авторитетного славістичного видання «Archiv fur slavische
Philologie», що перебрало на
себе функцію своєрідного центрального славістичного осередка. У його роботі брали участь
фахівці у сфері мовознавства,
літературознавства, слов’янської
фольклористики й історії, серед
найбільш відомих – І. Бодуен
де Куртене, Ф. Буслаєв, П. Житецький, О. Потебня, І. Срезневський, О. Шахматов. З 1886
Я. – дійсний член Петербурзької
академії наук, з 1881 – ординарний академік Імператорської
академії наук. 1886–1908 – професор Віденського університету,
на цій посаді перебував до самої
смерті. На особливу увагу заслуговує його діяльність на ниві
дослідження старослов’янської
мови і писемності, результатом копіткої праці стає масштабна розвідка «Історія виникнення
церковнослов’янської
мови» (1900), де дослідник усіляко обстоює ідею походження
старослов’янської мови, спростовуючи у такий спосіб так звану «паннонську теорію». Інша
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бражають особливості народної
мови міста чи села, в якому вони
були записані. У колі наукових
інтересів Я. значне місце посідає
вивчення закарпатської фольк
лорної традиції, історія збирання
й видання місцевого фольклору,
а також дослідження доробку закарпатських збирачів народної
творчості. Я. належить опис, дослідження і введення до наукового обігу перших рукописних
пісенників, датованих ХVІІІ ст.
Учений дослідив т. зв. «Пряшівський пісенник», три збірки пісенних записів Івана Югасевича
на Закарпатті, а також рукописні календарі, зокрема, календар
на 1809, де було вміщено запис
370 прислів’їв. Ґрунтовний аналіз
семи збірників, віднайдених Я.,
а також двадцяти вже описаних
вченими рукописних збірників,
подано у фундаментальному дослідженні Я. «Материалы для
истории старинной песенной
литературы в Подкарпатской
Руси» (1934), де проведено ретельний текстологічний аналіз
досліджуваного матерілу, розглянуто близькі варіанти текстів
у слов’ян
ському фольклорі й у
широкому контексті європейської культурної традиції.

Праці: Галицко-русскія поверія
об упирях. Живая старина. СанктПетербург, 1897. Вып. І. С. 107–110;
Дика баба (літавиця). Житє і слово.
Львів, 1894. Т. 2. С. 358–359; Громовые стрелки: Очерк по истории южнорусского фольклора. Киев, 1897.
12 с.; Omne vivum ex ovo: К истории
сказаний и поверий о яйце. Киев,
1909. 22 с.; Памятники галицко-русской народной словесности. Киев,
1915. Вып. 1. 336 с.; Материалы для
истории старинной песенной литературы в Подкарпатской Руси. Прага, 1934, 346 с.
Літ.: Франко І. Рецензія на книгу:
Юльян Яворский. Громовые стрелки. Франко І. Зібрання творів у 50 т.
Київ, 1981. Т. 31. С. 12–127; Качмар М. Б. Яворський Юліан Андрійович. Українська фольклористична
енциклопедія / керівник проекту, науковий редактор, упорядник В. Сокіл. Львів, 2018. С. 786–787.
Олена Чебанюк
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була представлена в редагованому ним журналі та в «Енциклопедії слов’янської філології».
Написав ряд рецензій на праці
україністів, досліджував Галицьке Євангеліє. Його учнями були
І. Зілинський, І. Франко, К. Студинський, О. Маковей, В. Щурат,
І. Панькевич, К. Кисілевський
та ін.

Праці: История славянской филологии. Энциклопедия славянской
филологии. Санкт-Петербург, 1910.
961 с.; Johannes Uћevič und seine
Grammatik. Archiv slavische Philologie. Berlin, 1907. Bd. 29. S. 154–161.
Григорович В. Славянския наречия.
Archiv slavische Philologie. Berlin, 1887.
Bd. 10. S. 202–203.
Літ.: Дем’янчук В. Ватрослав Ягич :
1838–1923. Короткий нарис його
життя й наукової діяльності. Київ,
1924. С. 15; Арбузова И. В. Из первых лет научной деятельности
В. Ягича. Славянское языкознание.
Ученые записки ЛГУ им. А. А. Жданова. Серия филологических наук. Ленинград, 1962. Вып. 64. С. 171; Франчук В. Маю за честь називати своїм
учителем. Всесвіт. 1988. №. 9. С. 179;
Блок Г. П., Лысенко Т. И. Из истории
языкознания: Неосуществленный
словарный замысел В. Ягича. Вопросы языкознания. Киев, 1962. № 3.
С. 121; Кузьмин А. И. В. Ягич о русско-славянских научных связях II-ой
пол. XIX в.: По материалам перепис
ки. Москва, 1968. Т. XXVII. Вып. 4.
С. 329; Смирнов С. В. Академик И. В.
Ягич: к 150-летию со дня рождения.
Советское славяноведение. Москва,
1988. № 4. С. 83; Милетич Л. Писма
до Ватрослав Ягич 1896–1914. София, 1996. 382 с.; Маньковська Т. О.
Проблеми лінгвоукраїністики в науковій спадщині Ватрослава Ягича.
Тернопіль, 2007. 228 с.; Рева Л. Г.
До біографічних джерел і творчості Ватрослава Ягича. Компаративні
дослідження слов’янських мов і літератур пам’яті академіка Л. А. Булаховського. Київ, 2011. Вип. 16.
С. 333–340.
Мирослава Карацуба

родився у селянській родині,
батько – староста уніатської
церкви. Два роки навчався в місцевій школі, потім вступив до
Більської гімназії (1970). Після
смерті батька із сім’єю Гарднерів (Я. був репетитором їхнього
сина) переїхав до Москви, де завершив навчання в московській
гімназії (1879), потім історико–
філологічний факультет Московського університету (1885).
У 1887–1903 – секретар Товариства любителів природознавства, антропології і етнографії
при Московському університеті,
з 1889 по 1916 – редактор часопису «Етнографічний огляд».
З 1892 – хранитель етнографічного відділу Румянцевського і
Дашковського музеїв, упродовж
1919–1921 – професор Московського університету. Член Товариства любителів природознавства, антропології і етнографії
(1884), Московського археологічного товариства (1887), Товариства історії та російських
старожитностей (1887). Учасник
ХІІ Археологічного з’їзду в Харкові (1902). Вивченням побуту та
культури слов’янських народів,
зокрема українського, почав займатися ще будучи студентом.
Результатом збирацької діяльності була поява збірки пісень
«Нові записи малоруських пісень
із Сідлецької губернії» (1885),
а також праці «Малоруське весілля в Корницькому приході
Костянтинівського повіту Сідлецької губернії» (1886), в якій Я.
виступив як досвідчений і ерудований етнограф та фольклорист.
Погляди вченого на збереження
діалектних особливостей, фіксацію локальних різновидів народних звичаїв, обрядів, фольклорних текстів давали можливість
зосереджувати свої зусилля на
цілісному вивченні й детальному
висвітленні їх як з боку фольк
лорного, так етнографічного й
лінгвістичного. Праця містить
318 пісенних текстів з широкими
коментарями до кожного, цінні,
передусім, автентичністю мате-
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важлива сфера діяльності вченого – видання і впровадження до
наукового обігу старовинних рукописів із розгорнутими передмовами, зокрема, Ассеманієвого
євангелія, Зографського євангелія, Маріїнського четвероєвангелія, Савиної книги та багатьох інших пам’яток. За підтримки визначного вченого-славіста було
розпочато підготовку ґрунтовного фахового видання «Енциклопедії слов’янської філології»
(1908), роботу над якою, проте,
завершено не було. Я. створено
наукову школу, яка підготувала
такі висококваліфіковані кадри,
як М. Сперанський, В. Облак,
Г. Ільїнський та ін. відомі фахівці.
Я. розробив і прочитав спецкурс
з російської граматики в Петербурзькому університеті, деякі
засади цього курсу відображено
у його відомій праці «Лекції з історичної граматики російської
мови» (1889), до курсу залучено у
якості ілюстративних матеріали
з інших слов’янських мов. Один
із найбільш важливих напрямків
діяльності Я. – дослідження теоретичних і практичних питань
з фольклору й міфології. Важливе місце у творчому доробкові Я. посідають роботи з історії
слов’ян, їхньої культури, зокрема
літератури. До циклу його історико-літературних робіт дотичні
статті з фольклору слов’ян, їхньої міфології, праці охоплюють
широкий фольклорний спектр –
від записів пісень і казок до
аналізу походження імен богів
слов’ян, пантеону, звертався до
питань ритмомелодики народних пісень слов’янських народів.
Учений постійно цікавився і питаннями української мови, яку
вважав самобутньою. Рішуче й
аргументовано виступав проти
теорії Погодіна-Соболевського,
за якою на історичній Київщині
до монголо-татарської навали
начебто проживали росіяни, а
після відходу Батия 1242 на Волгу Київщину заселили вихідці
з Поділля, Галичини та Волині.
Я. дбав, щоб укр. мова належно

ЯНЧУК
Микола Андрійович
(29.11.1859, с. Корниця Костянтинівського пов. Сідлецької губ. – 06.12.1921, м. Москва) –
український, білоруський, російський вчений-славіст, етнограф,
фольклорист, письменник. На-
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Наталія Миколаївна
(14.04.1962, с. Заріччя Черкаська
обл.) – фольклористка, філолог,
літературознавець, краєзнавець,
педагог. Закінчила Корсунь-Шевченківське педучилище (1981),
філологічний факультет Київського державного педагогічного
інституту імені О. М. Горького
(1986). Працювала вчителькою,
далі викладачкою ЧНУ імені
Богдана Хмельницького (з 1992).
У 1997 захистила дисертацію
кандидата філологічних наук
«Генезис поетичного мислення
українців у контексті історичних
обставин (на матеріалі козацької
пісні Черкащини)», а в 2011 –
дисертацію доктора філологічних наук на тему: «Український
усний героїчний епос: динаміка
структурної парадигми». З 2015–
професор кафедри української
літератури та компаративістики
ЧНУ, організувала фольклорно-етнографічну лабораторію,
директор Музею українського
рушника. Авторка монографії
«Український усний героїчний
епос: динаміка традиції» (2010),
численних наукових статей з міфології, фольклористики, літературознавства, етнопедагогіки.
Член-кореспондент Української
академії акмеологічних наук,
член двох спецрад із захисту дисертацій: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ та ЧНУ імені Богдана
Хмельницького; член оргкомітету Національної асоціації україністів; член редколегії науковометодичного фахового журналу
«Українська мова й література в
сучасній школі». У науковому доробку Я. – розвідки з теорії та історії фольклору. Це дослідження
з історії української фольклористики, історіографічні питання
та портрети вчених («Козацькі
пісні у записах М. Максимовича», 2005); вивчення українського епосу, зокрема українських
народних дум та козацьких пісень: поетичний, текстуальний
аналіз, динаміка розвитку та ін.

Їй належить заслуга укладання
першого
сюжетно-мотивного
та
структурно-семантичного
покажчика дум: «Думи про боротьбу із турецько-татарськими
загарбниками та про турецьку
неволю: сюжетно-мотивний покажчик» (2010). У сфері зацікавлень Я. міфологія та її відлуння в
українському епосі («Герої епічних пісень та боги: архетипні
моделі сюжетів», 1999; «Тотемні
першопредки і вираження концепції життєвого устрою праукраїнців у героїчному епосі»,
2003) та ін. Частина досліджень
Я. присвячена українським обрядовим пісням («Міфологічні
сюжети українських різдвяних
пісень», 2004), дитячому фольклору («Міфологічні мотиви
колисанок», 2001), необрядовій
пісенності, а саме баладам, козацьким та ін. пісням («Змістовні
стереотипи українських народних пісень», 1994), пареміології
(«Міфічні анахронізми жанру
загадок», 2000). Є в Я. й розвідки
про слов’янський фольклор, зокрема сербський героїчний епос,
билини та ін. («Ведичні мотиви
слов’янського фольклору», 2004),
«Сюжети сербського героїчного
епосу в перекладах М. Старицького» (2004), «Билина як жанр
героїчного епосу Київської Русі»
(2008). Я. підготувала наукові
публікації з краєзнавства («Історико-генетичні основи козацької
пісні у системі народнопісенних
жанрів фольклору Черкащини»,
1997; «Історичні риси козацької
пісні Черкащини», 1997); здійснює збирання, систематизацію
та дослідження усної неказкової
прози ХХ ст., розглядає її сюжетику, тематику, жанрові особливості тощо («Жанрова і сюжетно-тематична
систематизація
народних оповідань про голодомор», 2013; «Колгоспна дійсність
як система та її відображення у
фольклорі центральної України»,
2005; «Народна творчість часів
колективізації на Україні», 2005).
Літературознавчі розвідки Я.
присвячені питанням фолькло-
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ріалу. Я. продовжив дослідження словесної творчості рідного
села і підготував працю «Шопка
в Корниці», (1888), де представлено 11 сцен та 17 постатей учасників. Суттєвим у його працях
було послідовне ствердження
українськості народної мови і
традиційної культури його «малої батьківщини». Я. брав участь
у найважливіших проектах, по
в’язаних зі збереженням, дослідженням і фіксацією фольклору та етнографії, організовував
численні експедиції до Польщі,
Білорусі, Литви, України, матеріали яких публікував на сторінках
тогочасних видань. Я. разом з відомим етнографом М. Харузіним
розробив і поширив в межах Росії «Програму для збирання етнографічних відомостей» (1889).
В окремому розділі програми
висловлювались конкретні пропозиції щодо проведення досліджень, фіксації усної словесності, зокрема за видами і жанрами
фольклору. Зусиллями вченого
1901 була створена і очолена ним
Музично-етнографічна комісія
при Товаристві любителів природознавства, антропології та
етнографії. Діяла вона до 1914 і
займалася не тільки збиранням
та вивченням народнопісенної
творчості, народної музики, а й
видавничою діяльністю, організацією концертів і мала істотне
значення в справі охорони народної спадщини.

Праці: Малорусская свадьба в
Корницком приходе Константиновского уезда Седлецкой губернии.
Москва, 1885. 117 с.; Szopka w Kornicy. Wisla. 1888. T. II. S. 729–752;
Этнографические очерки Седлецкой
губернии. Памятная книжка Седлецкой губернии на 1890 год. Седлец,
1890. С. 297–324.
Літ.: Свиридова И. К. Николай
Андреевич Янчук. (Биографический
очерк). Музыкальная фольклористика. Москва, 1986. Вып. 3. С. 289–296;
Петровская Г. А. Не погасла звезда. Жизненный и творческий путь
Н. А. Янчука. Минск, 1987. 78 с.; Białokozowicz B. Mikołaj Janczuk. 1859–
1921. Olsztyn, 1996. 250 s.
Валентина Головатюк
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ризму творчості Г. Сковороди,
Т. Шевченка, І. Нечуя-Левицького, М. Старицького, І. Франка,
В. Доманицького, С. Єфремова,
Т. Осьмачки та ін. Я. – авторка
навчально-методичних
публікацій, навчальних програм та
посібників: «Педагогіка (Методичні матеріали для студентів заочної та екстернатної форми навчання)» (2001, у співавторстві);
«Міфологія» (2015). Учасниця
багатьох наукових форумів, зокрема міжнародних, регіональних та ін. конгресів та наукових
конференцій.

раса Шевченка. З квітня 1958
до червня 2011 – співробітник
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН
України. Я. відома як дослідниця
народних балад та чумацьких пісень. Підготувала покажчик сюжетів українських народних балад, який зберігається в АНФРФ
ІМФЕ. Дослідниця чимало зробила для залучення до наукового обігу маловідомих матеріалів
про фольклористичну діяльність
братів Федора та Осипа Бодянських. Учасниця багатьох фольк
лорних експедицій.

Праці: Чумацькі пісні (у співавторстві). Київ, 1976. 541 с. (серія
«Українська народна творчість»);
Українські народні пісні в записах
Осипа та Федора Бодянських (у спів
авторстві). Київ, 1978. 328 с.; Балади /
упоряд. та прим. Київ, 1987. 320 с.;
Балади: кохання та дошлюбні взаємини (у співавторстві). Київ, 1987.
528 с. (серія «Українська народна
творчість»); Балади: родинно-побутові стосунки (у співавторстві). Київ,
1988. 528 с. (серія «Українська народна творчість»); Фольклор слов’ян
у рукописній спадщині Осипа Бодянського. Дослідники українського
фольклору: невідоме та маловідоме.
Київ. С. 8–17; Роль О. Бодянського у
висвітленні історії української літератури на сторінках наукової періодики. Київ, 2008. 384 с.; Українські
народні думи : у 5 т. Київ, 2009. Т. 1
(сюжет «Сокіл і соколя»).
Лариса Вахніна
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Праці: Український усний героїчний епос: динаміка традиції. Київ,
2010. 552 с.; Билина як жанр героїчного епосу Київської Русі. Вісник Черкаського університету. Черкаси, 2008.
Вип. 138. С. 153–157; Думи про боротьбу із турецько-татарськими загарбниками та про турецьку неволю:
сюжетно-мотивний покажчик. Література. Фольклор. Проблеми поетики. 2010. Вип. 30. С. 475–486; Народна
філософія безсмертя. Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. Збірник наукових праць. Черкаси, 2012–2013. С. 295–304; Жанрова і
тематична систематизація народних
оповідей про Голодомор. Літературознавство.
Фольклористика.
Культурологія. Збірник наукових
праць. Черкаси, 2013. С. 350–360; Козак-запорожець в українському епосі:
проблема перекодування міфологічних смислів. Вісник Запорізького уні-

верситету. Запоріжжя, 2013. Вип. 3.
C. 203–207; Колгоспники (із неопублікованої збірки «Сучасна неказкова
проза: Голодомор»). Вісник Черкаського університету. Черкаси, 2014. № 20.
С. 111–131; Феномен міфу у творчій
інтерпретації Івана Нечуя-Левицького. НЗ. 2014. Вип. 4. С. 784–790; Відображення космологічних уявлень
українців у заспівах народних дум.
Славянская мифология и этнолингвистика. 2015. С. 303–307; Дитячі настрашки в українському фольклорі:
трансформація традиції. Science and
Education a New dimension. Philologu.
2015. III (9). Issue 44. С. 143–149; Народні оповіді про історичні події:
проблема повернення із забуття. Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. 2015. Вип. 18–20.
С. 50–60; Нитка життя, роду, народу.
НЗ. 2016. № 3(129). С. 631–635; Розкуркулення (із неопублікованої збірки «Сучасна неказкова проза: Голодомор»). Вісник Черкаського університету. 2017. № 1. Кн. 1. 2017. С. 132–140.
Літ.: Киченко О. Етнічна традиція
в історичному висвітленні. Вісник
Черкаського університету. 2010.
Вип. 188. С. 156–158; Сокіл В. В. Ярмоленко Наталія Миколаївна. Українська фольклористична енциклопедія. Львів, 2018. С. 791.
Леся Мушкетик

ЯСЕНЧУК
Алла Юліанівна
(11.02.1937, м. Київ) – фольклористка. У 1960 закінчила філологічний факультет КНУ ім. Та-
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