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Колектив  Інституту  мистецтвознавства, 
фольклористики  та  етнології  ім. М. Т. Риль
ського НАН України глибоко сумує з приводу 
смерті  відомого  українського  вченогофольк
лориста,  літературознавця,  педагога,  доктора 
філологічних  наук,  професора  Степана  Васи
льовича Мишанича.

С.  Мишанич  народився  в  с.  Ляховець 
(нині  –  с.  Лісковець)  Міжгірського  району 
Закарпатської області. 

Закінчивши  середню  школу  в  Ужгороді, 
С. Мишанич 1953  року став студентом філо
логічного факультету Ужгородського держав
ного університету. Після завершення навчання 
в 1958 році університеті працював методистом 
Закарпатського  обласного  будинку  народної 
творчості.  Опубліковані  С.  Мишаничем  ме
тодичні  посібники  та  програми  для  роботи  з 
хоровими гуртками, викладання фольклору та 
етнографії прищепили любов до рідної культу
ри та слова не одному поколінню студентів. 

Найбільш  плідним  періодом  наукової  біо
графії  С.  Мишанича  стали  роки  роботи  в 

Інституті  мистецтвознавства,  фольклору  та 
етно графії  ім.  М.  Т.  Рильського  Академії 
наук України (1972–1991): спочатку на поса
ді молодшого, а згодом – старшого наукового 
співробітника  відділу  фольклористики.  Твор
чо  поєднуючи  науковотеоретичну  діяльність 
з  експедиційною  роботою,  науковець  опублі
кував  ряд  видань,  що  стали  на  сьогодні  кла
сикою фольклористики. Це – збірник «Пісні 
Поділля. Записи Насті Присяжнюк в с. По
гребище.  1920–1970  рр.»  (К.,  1976),  моно
графія  «Пісенна  культура  радянського  села»  
(К.,  1977),  «Народні  оповідання»  (К.,  1983, 
1986), а також монографія «Усні народні опо
відання: питання поетики» (К., 1986). 

С. Мишанич увійшов в історію української 
фольклористики своїм новаторським підходом, 
першим порушивши актуальні й нині проблеми 
авторства у фольклорі, колективного та  інди
відуального  начала,  виконавства,  методології 
запису  та  ідентифікації  жанру,  трансляції  та 
трансмісії усної традиції. 24 лютого 1989 року 
С.  Мишанич  захистив  докторську  дисерта
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цію в Московському державному університеті 
ім. М. В. Ломоносова.

Окрім згаданих видань, С. Мишанич упо
рядкував  ряд  наукових  і  науковопопулярних 
фольклорних  збірників:  «З  гір  Карпатських: 
українські  народні  піснібалади»  (Ужгород, 
1981), «Українські народні пісні в записах Со
фії  Тобілевич»  (К.,  1982,  у  співавторстві  з 
братом – етномузикологом М. Мишаничем), 
«Народні  думи»  (К.,  1986),  «Змієві  вали. 
Українські  легенди  та  перекази»  (К.,  1992), 
«Українські прислів’я та приказки» (К., 1984, 
у  співавторстві  з  М.  Пазяком),  «Калинова 
сопілка:  антологія  української  народної  твор
чості. Казки,  легенди, перекази,  оповідання»  
(К.,  1989,  у  співавторстві  з  О.  Бріци
ною  і  Г.  Довженок).  Наприкінці  80х  років 
ХХ  ст.  він  підготовив  до  друку  академічне  
видання українських народних голосінь. 

С. Мишанич брав участь у ряді енцикло
педичних  та  довідкових  видань.  Його  статті 
про  історію та теорію фольклору й фолькло
ристики  вміщені  в  «Українській  радянській 
енциклопедії»,  «Енциклопедії  української 
діаспори», «Словаре научной и народной тер
минологии “Восточнославянский фольклор”» 
(Мінськ, 1993). 

Упродовж  1991–2010  років  С.  Мишанич 
завідував  створеною  ним  науководослідною 
лабораторією «Народознавство Східної Украї
ни» при кафедрі української літератури й фольк
лористики  на  філологічному  факультеті  Доне
цького  державного  університету.  Згодом  він 
створив там науковий центр «Життя і творчість 
Василя Стуса», відкрив докторантуру з  історії 
української літератури й фольк лористики. Під 
його науковим керівництвом захистили канди
датські  дисертації  понад  двадцять  аспірантів, 
двоє з них стали докторами наук. Основна те

оретична й  експедиційна робота  зосереджува
лася навколо вивчення фольклору регіону. Про
тягом 1991–2010 років працівники лабораторії 
та студенти університету зібрали понад 20 тис. 
фольклорних  зразків  на  Донеччині,  провели 
кілька експедицій на Кубань. Результати дослі
джень були опубліковані в редагованій С. Ми
шаничем  серії  наукових  збірників  «Актуальні 
проблеми української літератури і фольклору», 
що виходила з 1998 року. Також вийшли дру
ком  монографія  «Народні  месники  України 
у  фольклорі»  (Донецьк,  1998)  і  двотомник 
«Фольклористичні  та  літературознавчі  пра
ці» (Донецьк, 2003). А книга «Павло Чубин
ський – автор українського гімну» (К., 1996) 
зазнала декількох перевидань не лише в Украї
ні, а й у діаспорі.

Фундаментальні  наукові  статті  відомого 
вченого,  у  яких  досліджується  український 
народний  епос  (думи,  балади,  опришків
ські  і  гайдамацькі  пісні  і  легенди),  порів
няльні  студії,  присвячені  епосу  українських  і 
південнослов’янських народів, поетиці україн
ських народних голосінь, українській міфоло
гії,  гідно репрезентують українську фолькло
ристику на світовому науковому рівні. 

В останні роки життя (2010–2013) С. Ми
шанич  жив  у  рідному  Закарпатті,  працював 
професором  кафедри  філологічних  дисциплін 
Мукачівського  державного  університету,  за
відував  кафедрою  іноземних  мов  та  перекла
ду Закарпатського інституту підприємництва 
ВНЗ «Україна» (м. Хуст).

Інститут  мистецтвознавства,  фольклорис
тики та етнології  ім. М. Т. Рильського НАН 
України висловлює глибоке співчуття рідним і 
близьким покійного, колегам, друзям – усім, 
хто  знав  і  поважав  цю  непересічну  людину. 
Світла йому пам’ять.

Колектив ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського 
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