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За останнє десятиліття помітно підвищив-
ся  інтерес до вивчення Закарпатського краю, 
який  приваблює  дослідників  своєю  самобут-
ньою  історією,  культурою,  строкатістю  тра-
дицій.  Окрім  сучасних  зібрань  матеріальної 
та духовної культури регіону,  тут публікують 
твори  етнографів  та  фольклористів  минулого, 
як, до прикладу, книги М. Лучкая та Є. Сабо-
ва; багато нових матеріалів про закарпатського 
історика та етнографа Ю. Жатковича віднай-
шов  в  архівах  та  бібліотеках  ужгородський 
професор Олег Мазурок і опублікував їх разом 
з перевиданням праці Ю. Жатковича «Етно-
графический очерк угро-русских» (2010) та ін. 
Про  талановитого  етнографа,  фольклориста, 
письменника,  філософа,  знавця  багатьох  єв-
ропейських мов, чиє  ім’я замовчувалося в ра-
дянські  часи, Федора Потушняка підготував 
книгу відомий етнограф та  історик, професор 
ужгородського університету Михайло Петро-
вич Тиводар, де вперше опублікував його роз-
логу працю з етнографії (2005). Професорові 
Тиводару, серед інших праць, належить також 
навчальний  посібник  з  етнології,  що  вийшов 
2010 року у видавництві «Ґражда», де він до-
слідив місце  етнології  в  системі  гуманітарних 
наук, охарактеризував джерела, методи й ме-
тодики дослідження, основні школи, напрями 
тощо. В окремих розділах подано аналіз важ-
ливих термінів та понять, розкрито сутність  і 
природу  етносу,  теоретичні  проблеми  етноге-
незу й етнічної історії та ін.

У  своїх  розвідках  та  висловлюваннях 
М.  Тиводар  доводить,  що  народна  культура 
Закарпаття у своїй основі є українською, хоча 
її розвій тривав відрубно від інших територій, 
тим самим дискутуючи з  ідеологами політич-
ного  русинства,  які  всіма  силами  намагають-
ся обумовити існування окремішнього народу 

на схилах Карпат. Його праці, поряд з  інши-
ми  на  подібну  тематику,  уміщено  в  збірнику 
«Українці-русини:  етнолінгвістичні  та  етно-
культурні  процеси  в  історичному  розвитку», 
підготовленому  й  опублікованому  в  ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського НАН України (2013).

Підсумком  багаторічної  збирацької  та 
дослідницької  праці  М.  Тиводара  на  терені 
етнології  рідного  краю  стала  публікація  мо-
нографії  «Етнографія  Закарпаття»  (2011), 
появу якої він обумовлює потребами «націо-
нально-культурного  відродження  україн-
ських  традицій  в  усіх  їх  локальних  проявах. 
Пропонований  нарис  відрізняється  від  по-
передніх публікацій з етнографії Закарпаття 
тим, що в ньому наведено етнографічне райо-
нування  українського  Закарпаття,  розкрито 
шляхи становлення і розвитку етнографічних 
знань  в  краї  та  охарактеризовано  майже  всі 
сфери  господарства,  матеріальної  культури, 
сім’ї  і  сімейного  побуту,  духовної  культури  і 
світоглядних уявлень» (с. 4).

У  І  розділі  вчений  подає  історіографію 
збирання  і  дослідження  народної  культури 
краю, починаючи з описів мандрівок етногра-
фів,  священиків по тогочасній Угорській Русі 
аж  до  сучасних  досліджень  окремих  тере-
нів етно логії. Як відомо, чимало таких описів 
здійснили не лише місцеві, а й збирачі з інших 
областей  України,  а  також  словацькі,  росій-
ські, угорські аматори та дослідники. Чимало 
уваги М. Тиводар приділяє місцевій періодиці 
ХІХ–ХХ ст., яка в тогочасних умовах часто 
виконувала роль осердя культурного та науко-
вого життя. Із сучасних праць учений називає 
чимало таких, що присвячені проблемам етно-
національного  розвитку  українців,  зокрема, 
із  цих  питань  захистили  дисертації  М.  Зан, 
О. Малець, П. Ференц та ін. 
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Рецензії та огляди

У ІІ розділі, що має назву «Етнічна тери-
торія та етнокультурний розвиток українсько-
го етноісторичного Закарпаття», М. Тиводар 
спершу  подає  короткий  огляд  історії  краю, 
який  свого  часу належав до різних  територі-
альних утворень, його межі часто зміщували-
ся, що  свідчить про  складну  історичну долю 
Закарпаття,  яке  Михайло  Драгоманов  свого 
часу  назвав  «країною  зраненого  брата».  Так 
само  змінювалися  і  його  назви,  яких  було 
дуже багато, у зв’язку з чим чеський письмен-
ник, дослідник краю Іван Ольбрахт 1932 року 
написав: «Ця земля є ще без  імені, чи ліпше 
сказати, має  їх забагато для того, щоб могла 
його  мати»,  що  в  майбутньому  призвело  до 
спекуляцій  на цю  тематику.  Недарма  знаний 
ужгородський  фольклорист  Іван  Сенько  свої 
краєзнавчі  студії  назвав  «Земля  з  іменем» 
(1998), тим самим підносячи славне ім’я Сріб-
ної землі.

У цьому самому розділі М. Тиводар подає 
огляд  етнокультурних  та  етнодемографічних 
процесів  у  краї,  починаючи  з  найдавніших 
часів.  Свої  спостереження  етнічної  структу-
ри  населення  в  різні  періоди  автор  ілюструє 
таблицями, що значно підвищує вагу прове-
деного дослідження, свідчить про його сучас-
ний вимір.

Багато років поспіль учений працював над 
проблемою  етнографічного  районування  За-
карпаття, яку він озвучував на конференціях 
(Карпатика, 1999 та ін.). Питання це є дуже 
складним, адже в різні періоди і в різних пра-
цях знаходимо чимало варіантів найменувань 
жителів  краю,  включно  із  самоназвами,  які 
часто  не  узгоджуються  між  собою.  Цілком 
обумовленим  нам  видається  поділ  місцевих 
українців  на  гуцулів,  бойків,  лемків  та  до-
линян,  де  гуцули  є  субетносом  українського 
народу,  решта  –  етнографічними  групами. 
Своєю  чергою  етнолог  поділяє  волинян  на 
марамароських,  боржавських,  ужанських  та 
перечинсько-березнянських, детально харак-
теризуючи  їх,  і  пожвавлюючи  їх  опис  зраз-
ками  пісенного  фольклору.  Водночас  учений 
уточнює  і  самі  поняття  субетносів  та  етніч-

них груп, які теж не є остаточно усталеними  
в науці.

У  ІІІ  розділі  М.  Тиводар  аналізує  тради-
ційні  господарські  заняття  місцевих  жителів: 
землеробство,  скотарство  (відомо,  що  автор 
поглиблено  вивчав  останнє,  1994  р.  вийшла 
окрема  публікація),  мисливство,  рибальство, 
бджільництво, лісопромисли.

У всі віки Закарпаття славилося своїми ре-
меслами – ткацтвом і вишивкою, гончарством, 
художньою  обробкою  дерева  та  писанками, 
що теж відбилося в монографії дослідника (IV 
розділ). Він зазначає, що цим займалися окре-
мі сільські умільці, які зосереджувалися лише 
на цих заняттях. Власні спостереження вчений 
доповнює розлогими цитатами з творів інших 
дослідників на цю тематику. Зрештою, подібні 
уривки подибуємо і в інших розділах.

Свої  особливості  та  специфічні  риси  в 
кожній  місцевості  мають  поселення,  садиби 
та  житла  українців-русинів  (V  розділ).  Що 
стосується  народного  одягу,  то  М.  Тиводар 
зауважує, що локальні комплекси чоловічого і 
жіночого  вбрання  тут  розвинулися  впродовж 
другої половини ХІХ – початку ХХ ст., рані-
ше строї були однаковими в усіх етнографічних 
груп.  Відомо,  що  одяг  закарпатських  русинів 
є дуже мальовничим, зокрема, на це вплинули 
пастуший побут та народний одяг іноетнічних 
сусідів;  учений  подає  його  опис  за  місцевос-
тями. У розглядуваному  розділі  та  й  у моно-
графії  загалом  віднаходимо  дуже  багато  діа-
лектних назв і запозиченої лексики, яка може 
різнитися навіть у мові сусідніх сіл. З власного 
досвіду можемо сказати, що угорськими запо-
зиченнями  є  такі  традиційні  частини  вбран-
ня, як «гаті» – штани, «бочкори» – постоли, 
«уйош»  –  куртка  з  домотканого  сукна  та  ін. 
Так, поряд зі словом вікно можуть паралельно 
вживатися визор (діал.) та оболок (угор.). А в 
піснях  «чардаш-калап»  (угор.  чардаш-капе-
люх) символізує вільне парубоцьке життя. 

Розділи VII та VIII присвячені  громаді та 
громадському  побуту,  а  також  сімейним  об-
рядам  і  звичаям,  пов’язаним  з  народженням, 
шлюбом та похованням. У наступному ІХ роз-
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ділі  охарактеризовано  систему  календарних 
свят та звичаїв, які відповідно описано за ка-
лендарем, починаючи із зимових свят. Відомо, 
що  на  Закарпатті  збереглося  багато  своєрід-
них старовинних обрядів (серед яких «забави 
при мерці», про які писали В. Гнатюк, З. Ку-
зеля та ін.), різних ігор (наприклад, із приспі-
вом «гоя, дюндя, гоя», які вивчав І. Панькевич 
та  ін.), дуже багато про це писали в місцевих 
часописах,  ці  дані  теж  подає  М.  Тиводар. 
В описах обрядів наведено чимало паремій, зо-
крема з довготривалим чи короткочасним про-
гнозуванням погоди тощо. Цікавим доповнен-
ням  до  обрядової  тематики  може  слугувати 
книга  угорського  вченого  Елека  Барта  «Світ 
звичаїв  греко-католицьких  свят»,  що  2007 
року  вийшла  в  перекладі  українською  мовою 
в Ужгороді,  де  вміщено чимало даних  і щодо 
Закарпаття. 

Завдяки  особливостям  географічного  роз-
ташування  та  історичного  розвою  тут  добре 
збереглися  народні  вірування.  Федір  По-
тушняк  писав:  «Гори  консервували  те,  що 
хоч  раз  попало  їм  в  обійми,  консервували  як 
саме  населення,  так  його  давні  етнографічні 
особ ливості.  Тут  народна  культура,  дійшов-
ши  певного  ступеня  розвитку,  ізольована  від 
зов нішніх  впливів,  залишалася  незмінною 
впродовж десятків років. Завдяки цій ізоляції 
та прив’язаності населення до своїх традицій, 

тут збереглися найдавніші форми слов’янських 
вірувань, культів, світогляду, звичаїв і матері-
альної культури» [1, с. 164]. 

Ці традиції описано в останньому Х розді-
лі «Світоглядні уявлення». Він містить аналіз 
архаїчних  складових  народного  світобачення, 
пов’язаних з душею, першоелементами світу  і 
світотворення,  таких,  як вода,  земля,  вогонь, 
повітря, небо, сонце тощо. До пір року й окре-
мих  днів  подано  чимало  народних  прикмет. 
Описано тут  і персонажів місцевої демоноло-
гії, а також ворожіння та його основні концеп-
ти  –  хрест,  межа,  любовна  магія,  зурочення 
та ін. Уміщено також дані з фольклору, які ав-
тор черпає з власних польових досліджень чи 
різнопланових  публікацій.  Так,  низку  різно-
тематичних  збірок  переказів,  биличок,  бу-
вальщин, усних оповідей видав письменник та 
збирач фольклору Юрій Чорі.

Інтерес  до  монографії  підвищують  кольо-
рові  та  чорно-білі  ілюстрації,  що  репрезен-
тують  народну  культуру  різних  місцевостей  
Закарпаття. 

Таким  чином,  монографія  М.  Тиводара  є 
комплексним синтетичним виданням з етнології 
Закарпаття, з урахуванням його регіонально- 
локальної  специфіки;  вона  охоплює  широкий 
спектр питань і є першим подібного штибу ви-
данням, яке може зацікавити як науковців, так 
і широкий читацький загал.
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