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ВОЛОДИМИР ГНАТЮК І ЗАКАРПАТТЯ  
(«Угорська Русь»)

Володимир Гнатюк (1871—1926) був не лише видатним україн-
ським фольклористом кінця ХІХ та першої чверті ХХ століття, але 
й першим і найвизначнішим науковим дослідником історії, фоль-
клору та побуту населення «Угорської Русі», що охоплювала «руські 
землі» нинішньої Закарпатської області України, Східної Словаччини 
(Пряшівщини), сербської Воєводини (Бачки) та румунського Банату. 
Усі ці території він у 1895—1903 роках відвідав особисто, зібравши 
колосальний матеріал, головним чином фольклорного (за тодіш-
ньою термінологією «етнографічного») характеру. Його шеститомні 
«Етнографічні матеріали з Угорської Русі» (Львів, 1987—1911) і досі 
є неперевершеним джерелом для пізнання фольклору найзахіднішої 
частини українського народу. Крім них В. Гнатюк присвятив цьому 
регіону понад сто інших праць1.

* * *
Поштовх до зацікавлення цим краєм дав В. Гнатюкові визначний 

український вчений та громадсько-політичний діяч Михайло Дра-
гоманов (1841—1895), який після двадцятьох років від своїх перших 
відвідин Закарпаття написав: «Є одна частина нашої спільної бать-
ківщини, котрої я не можу забути ніколи, немов пораненого брата. 
Се — Угорська Русь. Одвідавши двічі (в 1875—76 рр.) ту сторону, я пе-
ресвідчився, що там про простий люд або ніхто не дбає, або беруться 
до нього такими способами, котрі зарані засуджені на невдачу... Позаяк 
я був першим українцем, одвідавшим Угорську Русь і позаяк я побачив, 
що вона одрізана духовно навіть од Галичини, більш ніж Австралія 
від Європи, — то я собі дав Анібалову присягу працювати для того, 
щоб прив’язати Угорську Русь до нашого національно-демократичного 
і поступового руху, в котрому лежить її єдиний порятунок. Нещасливі 
пригоди відрізали мої початки...

1 Див.: Мушинка М. Бібліографія праць Володимира Гнатюк про «Угорську 
Русь» // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. — Т. 3. — 
Пряшів, 1967. — С. 215—220.
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І з того часу ні один українець, ні галичанин не взявся поповнити 
мої заходи і ні сам не пробував що-небуть робити для закарпатських 
братів...1. 

Прочитавши ці рядки, В. Гнатюк, тоді студент першого (!) курсу 
Львівського університету, у липні 1895 року разом зі своїм другом 
Осипом Роздольським «на свій власний кошт і ризик» здійснив свою 
першу експедицію на Закарпаття, записуючи фольклорні матеріа-
ли у його найсхіднішій частині. Повернувшись до Львова, В. Гнатюк 
ознайомив із зібраними матеріалами голову Наукового товариства 
ім.  Шевченка Михайла Грушевського (свого професора) та голову 
новозаснованої Етнографічної комісії НТШ Івана Франка. Обоє вони 
щиро підтримали його ініціативу й заохотили до продовжування 
цієї справи, обіцяючи фінансово підтримати її та зібрані матеріали 
опублікувати на сторінках періодичних видань НТШ. 

На замовлення І. Франка В. Гнатюк написав обширну розвідку про 
свої враження від подорожі по Закарпаттю для журналу «Радикал» 
(1895, № 2). Це був перший виступ В. Гнатюка у пресі про закарпатські 
справи, які не перестали цікавити його до кінця життя2.

У березні 1896 року В. Гнатюк здійснив свою другу експедицію 
у цей край, відвідавши села від Лавочного по Хуст.

Після повернення до Львова (у другій половині квітня 1896 року) 
В. Гнатюк склав необхідні іспити в університеті, а під час літніх вакацій 
того ж року (у липні та серпні) здійснив свою третю подорож на За-
карпаття. Цього разу він відвідав і деякі села нинішньої Пряшівщини. 
У селі Збій нинішньої Снинської округи він виявив найліпшого свого 
оповідача Михайла Пустая, від якого протягом п’яти днів записав 
понад сорок казок та легенд виняткової художньої вартості.

Усі ці експедиції В. Гнатюк здійснював пішки. Він не обмежувався 
лише записуванням фольклору, але стежив і за національним, куль-
турним, економічним, соціальним та політичним станом закарпат-
ських українців. На кожному кроці він переконувався у неймовірному 
утиску українського населення з боку угорської панівної верхівки. 
В селах, де українське друковане слово було невідомим поняттям, 
він поширював твори Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки та інших 
українських письменників. 

1 Відповідь М. Драгоманова на привітання з нагоди 30-річчя його твор-
чої праці. «Народ. Русько-українська радикальна часопис». — Львів. — 15/ 
ІІІ.1895. — № 6. — С. 77—84. 

2 Далеко не повна бібліографія праць В. Гнатюка про Закарпаття становить 
115 позицій (Див. Мушинка М. Володимир Гнатюк — дослідник фольклору За-
карпаття. — ЗНТШ. Т. 190. — Париж-Мюнхен, 1975. — С. 101—106).
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Усе це викликало застереження угорських властей до діяльності 
В. Гнатюка. Йому перешкоджали у спілкуванні з населенням, однак 
він не дав застрашити себе, доводячи, що його діяльність аж ніяк 
не суперечить законам Австро-Угорської держави, громадянином 
якої був і В. Гнатюк.

Більше того: після повернення у Галичину він розгортав широку 
кампанію, спрямовану на критику угорського уряду за його націо-
нальний, економічний та політичний утиск закарпатських українців. 
На цю тему він опублікував у галицькій пресі серію статей, кульмі-
нацією яких був маніфест «І ми в Європі», який підписали визначні 
прогресивні діячі Галичини, зокрема І. Франко (Житє і Слово, 1896). 

У справі національного відродження закарпатських українців 
головну надію Гнатюк покладав на молоду інтелігенцію, тому доклав 
багато зусиль, щоби втягнути її у національно-визвольний рух. З його 
ініціативи на Закарпаття виїхав студентський хор, який там дав кілька 
концертів. 

У 1897 році з’явився перший том його «Етнографічних матеріа-
лів з Угорської Русі», що містив легенди і соціально-побутові казки 
(новели). Свою першу книжку він присвятив М. Грушевському та 
І. Франкові — «подвижникам українсько-руської науки, приятелям 
і учителям молодіжі», висловлюючи таким чином подяку за їхню до-
помогу й увагу до початківця-дослідника. Ця «трійця» — Грушевський, 
Франко, Гнатюк — пізніше відіграла дуже важливу роль в культурі цьо-
го населення. В наступному 1898 році з’явився і другий том «Етногра-
фічних матеріалів з Угорської Русі» з фантастично-пригодницькими 
казками, казками про тварин (байками), переказами та анекдотами.

Ці два томи — це вже праці зрілого фольклориста. Вони знайшли 
прихильну оцінку не лише в Україні, але й далеко за її межами.

Під час літніх вакацій 1897 року В. Гнатюк вирушив у свою чет-
верту експедицію на Закарпаття без жодних рекомендацій і без будь-
якої матеріальної допомоги. Цього разу він також відвідав українські 
поселення у Бачці, на території нинішньої Сербії. З усіх угро-руських 
місцевостей ця етнічна група була найменш дослідженою. 

В. Гнатюк планував відвідати всі поселення Бачки, де живуть ру-
сини, однак у двох місцевостях — Руському Керестурі та Конурі — він 
знайшов чудових інформаторів (казкарів і співачок), від яких зміг запи-
сувати етнографічні матеріали цілих два з половиною місяці. За цей час 
він тут записав 430 пісень, 220 прозових творів, зробив опис весілля, 
уберіг від загибелі кілька рукописних збірників, керестурську хроніку, 
налагодив контакт із такими представниками бачвано-руської інтелі-
генції, як Гавриїл Костельник, Юрій Біндас, Михайло Врабель та ін.
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Негайно після повернення до Львова з ініціативи М. Грушевського 
В. Гнатюк на підставі зібраного матеріалу написав працю «Руські оселі 
в Полудневій Угорщині», яка з’явилася на сторінках «Записок НТШ»1 
поряд із науковими працями І. Франка та М. Грушевського, що було 
для початківця-дослідника неабиякою честю та зобов’язанням.

Вже у студентські роки В. Гнатюк виявив інтерес до рукописних 
пам’яток українською, які знаходив під час своїх польових досліджень 
в Галичині, Закарпатській Україні, Пряшівщині та Сербській Воєводині.

Під час навчання в університеті Гнатюк інтенсивно готувався до 
наукової роботи: одержав солідні основи з латинської та давньогрець-
кої мов та літератур, досконало вивчив польську та німецьку мови, 
активно засвоїв усі слов’янські мови, частково також французьку та 
угорську. В українській мові та літературі він вважався фахівцем, 
з яким не міг зрівнявся ніхто з його товаришів-студентів. Самотуж-
ки він здобув солідні теоретичні знання в галузі фольклористики та 
етнології. Ще будучи студентом, він став авторитетним дослідником 
у цих дисциплінах.

Склавши відповідні іспити з педагогічних дисциплін і одержавши 
так званий «абсолюторіюм», В. Гнатюк подав заяву про його затвер-
дження постійним учителем у Львівській академічній гімназії, однак 
Шкільна крайова рада на підставі його активної діяльності у про-
гресивному молодіжному русі, перш за все в Академічній громаді та 
НТШ, вирішила вигнати його зі Львова на периферію і рішенням від 
14 вересня 1898 року направила його на посаду помічного учителя 
у Самбірську гімназію. Це рішення значно утруднювало життєві плани 
В. Гнатюка, бо Самбір тоді був провінційним містом, «де хіба афіші 
прийдеться читати, а більше нічого», як скаржився В. Гнатюк у листі 
до Федора Вовка.

* * *
Дізнавшись про таке свавілля шкільних органів, М. Грушевський, 

якого незадовго перед тим було обрано головою Наукового товариства 
ім. Шевченка, запропонував йому посаду секретаря товариства. В. Гна-
тюк погодився з цією пропозицією, хоча з матеріального боку вона 
була зовсім не привабливою. Таким чином В. Гнатюк восени 1898 року 
став першим професійним науковцем-україністом на Західній Україні. 

Дослідник з притаманною йому сумлінністю виконував секре-
тарські обов’язки у Товаристві, яке за немалою його заслугою від 

1 Гнатюк В. Руські оселі в Бачці (в Полудневій Угорщині). — ЗНТШ. — 
Т. XXII. — 1898. — С. 1—58.
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1898 року значно пожвавило свою діяльність в усіх ділянках і пере-
творилося на солідну наукову установу. 

Про діяльність НТШ В. Гнатюк систематично інформував членів 
товариства та громадськість на сторінках «Записок НТШ» та «Літе-
ратурно-наукового вісника», а в 1900 році почав видавати окремий 
квартальник «Хроніка НТШ», що паралельно виходив українською 
(64 випуски) і німецькою (59 випусків) мовами.

Уже в 1898 році він став секретарем новоутвореної Етнографіч-
ної комісії НТШ (яку очолював І. Франко). Цю посаду він займав до 
27 вересня 1913 року, коли його було обрано головою Етнографіч-
ної комісії. 7 червня 1899 року він став дійсним членом Філологічної 
секції НТШ, а 21 червня того ж року — її секретарем (головою було 
обрано І. Франка, заступником голови — О. Колессу) (ЗНТШ, 1899. — 
Т. 31—32. — С. 1—3).

Тоді ж, 1899 року В. Гнатюка було йменовано редактором «Літера-
турно-наукового вісника». На цій посаді він залишався аж до переве-
дення редакції журналу в Київ 1907 р., видавши тридцять об’ємних 
томів «Літературно-наукового вісника», цього найвизначнішого укра-
їнського літературно-громадського журналу. Сам В. Гнатюк опублі-
кував у ньому майже п’ятдесят власних наукових розвідок та понад 
шістсот рецензій, оглядів, дрібних статей та заміток. Отже, ЛНВ був 
до певної міри і його власною трибуною. Великою популярністю жур-
нал користався на Східній Україні, де наперекір його переслідуванню 
з боку царського уряду вже на початку свого існування мав понад сто 
п’ятдесят постійних передплатників. Боячись поширення його ідей, 
царська цензура у 1901 році заборонила його ввіз у Росію.

Майже одночасно з боротьбою за національні права українців Росії 
В. Гнатюк боровся і за національні права українців Австро-Угор щини, 
насамперед за широке запровадження української мови у Львівському 
та Чернівецькому університетах. На цю тему він написав серію статей 
з наведенням переконливих аргументів, головним чином статистичних 
даних про дискримінацію українців.

У липні 1899 року В. Гнатюк здійснив свою п’яту експедицію на 
Закарпаття, цього разу у найзахіднішу область — Пряшівщину. За 
чотири тижні він відвідав майже всі області Пряшівщини, їдучи від 
Меджилабірців через Свидник, Бардіїв на Спиш. Хоча середина літа 
була несприятливим часом для записування фольклору, йому в оди-
надцятьох селах цього регіону вдалося записати 62 прозові твори 
і 152 пісні. Ці матеріали увійшли в першу частину третього тому «Етно-
графічних матеріалів з Угорської Русі».
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Працьовитість В. Гнатюка у цей період була неймовірна. Попри 
свої службові обов’язки та ґрунтовну редакторську роботу, він на 
підставі власних досліджень написав цілий ряд поважних наукових 
праць, які перед опублікуванням пройшли сувору опонентуру на засі-
даннях Філологічної секції НТШ. Крім того, він активно продовжував 
записувати фольклор у селах Галичини, готуючи до друку наступні 
томи видань НТШ.

На переломі XIX—XX ст. дослідники Європі при записуванні 
фольк лорних та етнографічних матеріалів почали застосовувати зву-
козаписувальну апаратуру, якій В. Гнатюк пророкував велике майбут-
нє. За його пропозицією Етнографічна комісія НТШ на своєму засідан-
ні 7 травня 1900 року ухвалила постанову «закупити два фонографи 
для збирання взірців бесіди і пісень нашого народу» (ЛНВ. — Т. ХІ, 
1900, к. н. ІХ. — С. 211—214). За допомогою цих фонографів запису-
вали пісні О. Роздольський, Ф. Колесса та інші. Вони дуже допомогли, 
зокрема Ф. Колессі, при розшифруванні мелодій українських дум. Сам 
В. Гнатюк залишився вірним традиційному ручному записуванню 
фольклорних матеріалів.

У 1898 році з ініціативи В. Гнатюка було засновано Українсько-русь-
ку видавничу спілку (згодом перейменовану на Українську видавничу 
спілку). На установчих зборах спілки 26 листопада 1898 року було 
обрано її дирекцію, «надзірну раду» та секретаря, яким протягом 
чотирнадцяти років був В. Гнатюк.

Від травня 1905 року Спілка перебрала від НТШ також видання 
«Літературно-наукового вісника», до того часу редагованого В. Гна-
тюком. Хоча редакторській праці він приділяв багато часу, основним 
полем своєї діяльності він увесь час вважав фольклористику, перш за 
все збирання і видавання нових фольклорних матеріалів.

У 1900 році В. Гнатюк став відповідальним редактором «Етногра-
фічного збірника», з яким співпрацював і раніше. За його редакцією 
збірник перетворився на найважливіший фольклорно-етнографічний 
орган в Україні. Очолював він його до осені 1912 року, випустивши 
у світ понад двадцять об’ємних томів, перш за все своїх власних мо-
нотематичних збірників, опрацьованих за найновішими вимогами 
тогочасної науки.

Паралельно з «Етнографічним збірником» В. Гнатюк редагував 
й іншу серію фольклорно-етнографічних видань, головним чином 
«Матеріяли до української етнології», засновані у 1899 році. У цій 
серії за життя В. Гнатюка вийшло двадцять томів.

Кілька коротких експедицій він здійснив і в деякі села Галичини. 
Лише у двох селах Бучацького повіту — Пужниках та Коропці — 
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в липні 1902 року він записав двісті сорок казок, легенд та народних 
оповідань (переважно демонологічного характеру).

При всьому цьому В. Гнатюк знаходив час регулярно стежити за 
фаховою літературою, систематично публікуючи на сторінках «Запи-
сок НТШ», «Літературно-наукового вісника» та інших видань вичерпні 
огляди цілих річників наукових журналів та збірників. 

Напружена наукова й суспільно-громадська діяльність В. Гнатюка 
не могла не відбитися на його здоров’ї.

У 1902 році в нього з’явилися ознаки туберкульозу, і лікарі пореко-
мендували йому інтенсивне лікування у якомусь південному санаторії. 
У грудні 1902 року В. Гнатюк вирушив на лікування на острів Корфу 
в Греції. Тримісячне лікування дало позитивні наслідки, і В. Гнатюк 
вирішив на зворотному шляху зупинитися у південних комітатах 
Угорської Русі (територія сучасної північної Румунії та південної 
Угорщини) для продовжування записування фольклорних матеріалів.

Одержавши на експедицію від НТШ одномісячну відпустку та 
фінансову підтримку, в кінці березня 1903 року він приїхав до Бу-
дапешта, де кілька днів працював у тамошніх архівах та бібліотеках. 
Обговоривши детальний план своєї експедиції з редактором «Неділі» 
Михайлом Врабелем, він вирушив в українські села Банату, в нинішній 
Румунії.

На жаль, ця шоста експедиція В. Гнатюка на «Угорську Русь» стала 
для нього фатальною. Причина ось у чому: у 1902 році В. Гнатюк опу-
блікував статтю до сторіччя від народження уродженця Закарпаття — 
Юрія Венеліна (Гуци) — основоположника болгарської історії1, в якій 
згадав про його 84-річного брата-селянина Івана Гуцу, зауваживши, 
що той веде злиденне життя у Великій Тибаві на Закарпатті. На під-
ставі цієї статті болгарські колоністи в Одесі зібрали 80 карбованців 
(200 австрійських корон) і за посередництвом В. Гнатюка надіслали 
їх братові у Тибаву. Угорська поліція, дослідивши цей «факт», при-
йшла до висновку, що В. Гнатюк є російським шпигуном, і дала наказ 
не допустити його до спілкування з селянами. Після вимушеного 
виїзду з села Нір-Ачад в Соболчанському комітаті він, «промочений 
до сорочки», сильно простудився і, не знайшовши протягом кількох 
днів ні відповідного нічлігу, ні лікарської допомоги, змушений був 
припинити свою експедицію. 

Та й за цих несприятливих умов В. Гнатюк у селах Семлак, Німець-
кий Перег (зараз Перегул-Mape), Нір-Ачад, Ейр-Шелінд та Надьлак 
записав двадцять п’ять казок, сім новел, три легенди, чотири історичні 

1 Гнатюк В. Кілька причинків до біографії Юрія Гуци (Венеліна) з нагоди 
століття його уродин. — ЗНТШ. — Т. ХLVІІ. — 1902. — Кн. III. — С. 4—6. Misc.
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оповідання та зібрав значну кількість статистичних даних, які спро-
стували тенденційні й фальшиві дані з офіційних урядових статис-
тик. Усі ці записи становлять окремий (IV) том його «Етнографічних 
матеріалів з Угорської Русі».

Матеріали цієї експедиції мають величезне значення не лише для 
фольклористики, але й для історії та діалектології, оскільки після екс-
педиції В. Гнатюка значна частина русинів-українців із згаданих сіл або 
повністю зазнала асиміляції з румунським та угорським населенням, 
або переселилася в Болгарію та Америку, а Гнатюкові записи, таким 
чином, є єдиним документом про наявність українського населення 
в цих селах.

Експедицією 1903 року закінчилися подорожі В. Гнатюка на За-
карпаття. З підірваним здоров’ям, яке переслідувало його до кінця 
життя, він продовжував опрацьовувати зібрані матеріали, які в пов-
ному обсязі вийшли лише 1911 року.

Шеститомник «Етнографічні матеріали з Угорської Русі»1 і досі 
є неперевершеним джерелом для пізнання фольклору Закарпаття. 
Вони містять 505 зразків народної прози (казки, легенди, перекази, 
анекдоти) та 583 пісні, разом 2190 сторінок друку. Усі вони записані 
з філологічною точністю, паспортизацією, наведенням численних па-
ралелей майже до кожного твору, словником діалектних слів тощо. Та 
ними аж ніяк не вичерпується інтерес В. Гнатюка до Закарпаття, якому 
він присвятив 115 наукових праць, статей та рецензій.

* * *
Після 1903 року В. Гнатюк через поганий стан здоров’я вже не ви-

їжджав у експедиції, але організовував збирання фольклорних матері-
алів за допомогою широкої мережі кореспондентів з-поміж сільської 
інтелігенції — учителів, студентів та освічених селян. Для них він 
укладав і публікував у пресі програми збирання фольклору з мето-
дичними вказівками, як і що записувати.

Публікуючи фольклорні матеріали, одержані від сільських допису-
вачів, В. Гнатюк завжди подавав їхні прізвища, а замість гонорару кож-
ний записувач одержував від Етнографічної комісії відповідний том зі 
своїми записами. Це мало неабияке значення для моральної підтримки 
записувачів, котрі охоче надсилали Гнатюкові свої матеріали, без яких 
він би не міг видавати фольклорні збірники. Наприклад, у збірнику 
«Колядки і щедрівки» подано список 118 дописувачів В. Гнатюка. 

1 ЕЗ, т. III, 1897; т. IV, 1898; т. IX, 1900; т. XXV, 1909; т. XXIX, 1910; т. XXX, 
1911.
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Крім згадуваних уже «Етнографічних матеріалів з Угорської 
Русі», він видав «Галицько-руські анекдоти» — збірник, що охоплює 
700 текстів; двотомні «Галицько-руські легенди» — 412 текстів; тритом-
ні «Коломийки» — 8622 пісні; «Гаївки» — 184 тексти та 180 мелодій; 
«Народні оповідання про опришків» — 258 текстів; «Народні оповідання 
про тютюнарів» — 77 текстів; тритомні «Знадоби до української демо-
нології» — 1346 текстів; «Похоронні звичаї й обряди» — 20 детальних 
описів похорону; двотомні «Колядки і щедрівки» — 322 зразки; дво-
томні «Українські народні байки» — 400 текстів; два томи еротичного 
фольклору — 319 текстів.

Якщо взяти до уваги, що ці збірники В. Гнатюк видав, будучи важ-
ко хворим, часто цілими місяцями не виходячи з кімнати або не підій-
маючись з ліжка, то це був справжній подвиг, який в українській науці 
(та й не лише в українській) не має аналогії. Та це ще не всі фольклорні 
матеріали, зібрані В. Гнатюком. Багато з них пропало в часи Першої 
світової війни або залишилося в рукописах. Про його неймовірну пра-
цездатність свідчить той факт, що лише в його архіві, який зберігається 
у фондах Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
Національної академії наук у Києві, нараховується понад двадцять 
п’ять тисяч аркушів фольклорних записів. Крім того, його рукописи 
зберігаються в інших архівах України, музеях та приватних збірках.

Та збиранням і видаванням фольклорних матеріалів не обмежу-
валася наукова діяльність В. Гнатюка. Паралельно з тим він написав 
цілу серію наукових розвідок з фольклористики, зокрема: «Пісенні 
новотвори в українсько-руській народній словесності», «Словацький 
опришок Яношик в народній поезії», «Зносини українців із сербами», 
«Народна пожива на Бойківщині», «Віршована легенда про рицаря 
і смерть», «Легенди про три жіночі вдачі», «Хоценський співанник 
Левицьких» та багато інших. 

У тогочасній фольклористиці ім’я Володимира Гнатюка користа-
лося заслуженою повагою. Уже в 1902 році він став членом Російської 
Академії наук у Петербурзі. Згодом його було обрано членом Чехосло-
вацького етнографічного товариства у Празі (Národopisná společnost 
Československá), товариства Verein für Österreichische Volkskunde у Від-
ні, Міжнародного союзу фольклористів — Folklore Fellows у Гельсін-
кі та інших наукових установ. За працю «Народні оповідання про 
опришків» Петербурзькою Академією наук його було нагороджено 
премією ім. О. О. Котляревського.

У 1913 році В. Гнатюк вирушив на лікування у Високі Татри (За-
копане), але й тут він наштовхнувся на нестачу коштів на закінчення 
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лікування. Після шести тижнів перебування в горах лікарі встановили, 
що для успішного завершення лікування йому потрібно бути там 
не менше 12—18 місяців. «Ну, але розуміється, я цього не годен зроби-
ти, — писав він з гіркою іронією своєму другові І. Кревецькому, — бо 
на те грошей нізвідки не добуду, отже, най чорт хоробу бере» (Лист 
від 21 липня 1913 р. ЛЦДІА, ф. 309, оп. І, зв. 68, од. зб. 987). 

Своє лікування Гнатюк продовжував у Криворівні на Гуцульщині, 
де він почувався найкраще. Там у 1914 році його застала Перша світова 
війна. Військові події на цілих 15 місяців відрізали його від Львова. 
Вимушене перебування в центрі Гуцульщини він, як і раніше, викори-
став для записування творів народної словесності. Записував не лише 
традиційний фольклор від селян, але й сучасні військові новотвори 
від українських та російських солдатів, які побували у цьому краї. Ці 
новотвори послужили йому матеріалом для розвідки «Війна і народна 
поезія» та інших статей.

Восени 1915 року родина Гнатюків повернулася із Криворівні до 
Львова, де опинилася у дуже скрутному становищі через військові 
події. В. Гнатюк продовжував працювати на посаді секретаря НТШ 
та редактора його періодичних видань («Етнографічного збірника», 
«Матеріалів до української етнології» та «Хроніки НТШ»). 

Мешкаючи у несприятливих умовах, Гнатюк написав одну з кра-
щих своїх фольклористичних праць — методично-бібліографічний 
довідник «Українська народна словесність» (Львів, 1916), якою кори-
сталися сотні збирачів фольклору.

У 1920 році дослідник зав’язав тісну співпрацю із Закарпатською 
Україною, в якій після її приєднання до Чехословацької республіки 
1919 року були значно сприятливіші умови для наукової та культур-
но-освітньої праці, ніж у Галичині.

У травні 1921 року його було обрано почесним членом новоза-
снованого товариства «Просвіта» в Ужгороді. 

Восени 1919 року дочка В. Гнатюка Олександра поступила на ме-
дичний факультет Празького Карлового університету, а син Юрій 
у 1920-му — до Гірничої академії в Пржібрамі (Чехія). До 1921 року 
їх фінансово підтримував зять В. Гнатюка (чоловік старшої дочки — 
Ірини) Василь Косаренко-Косаревич, однак, опинившись в еміграції 
(у Берліні), безробітній, він не міг підтримувати їх, і весь тягар утри-
мування дітей у їхньому навчанні ліг на плечі батька. 

Восени 1921 р. В. Гнатюк підписав угоду зі Шкільним рефератом 
цивільної управи Підкарпатської Русі в Ужгороді про укладення «Слов-
ника закарпатських говірок», над яким працював понад три роки, 
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виписавши зі своїх фольклорних матеріалів та всієї закарпатсько-укра-
їнської літератури ХVІІ—ХХ століть понад двадцять тисяч діалектних 
слів (з контекстом, паспортизацією, поясненнями тощо).

У вересні 1924 року. В. Гнатюк вислав свій словник до Ужгорода, 
де Іван Панькевич мав доповнити його своїми матеріалами та чесь-
кими еквівалентами і здати до друку. На жаль, саме тоді на Закарпат-
ті настали дуже несприятливі зміни в національній політиці уряду, 
в результаті яких І. Панькевича було звільнено з роботи у Шкільному 
рефераті, а «Словник закарпатських говірок» викреслено з видавни-
чого плану1. За працю над словником Гнатюк одержував невелику 
місячну платню (600 чехословацьких корон), якої, однак, не вистачало 
для покриття коштів на навчання і проживання дітей у Чехії. Тоді він 
змушений був продавати свої книжки.

Протягом 1920—1926 рр. В. Гнатюк вислав до Ужгорода понад 
тисячу книжок зі своєї бібліотеки. Ці видання, з якими він із сумом 
розлучався2, стали основою солідної наукової бібліотеки товариства 
«Просвіта», пізніше — Державної наукової бібліотеки в Ужгороді — 
і становлять золотий фонд нинішньої Наукової бібліотеки Ужгород-
ського національного університету.

У 1918 році заходами уряду Української Народної Республіки, 
а згодом Української Держави було засновано Українську Академію 
наук, а В. Гнатюка запропоновано у перші її академіки.

Наприкінці жовтня 1918 року міністр народної освіти Україн-
ської Держави Петро Стебницький повідомив В. Гнатюка про те, що 
у зв’язку з ідеєю об’єднання наукових сил Східної і Західної України 
його ім’я залучено до списку перших кандидатів в академіки. Єдиною 
умовою обрання В. Гнатюка дійсним членом УАН був його негайний 
переїзд до Києва. Ця умова, з огляду на стан здоров’я В. Гнатюка, була 
нереальною. У відповіді П. Стебницькому В. Гнатюк заявив, що він 
зможе переселитися у Київ не раніше травня 1919 року3. У зв’язку 

1 І. Панькевич працював над ним аж до самої своєї смерті у 1958 р., довів-
ши число діалектних слів до 116 тисяч. Після його смерті над словником пра-
цювали О. Зілинський та О. Куримський, однак, не маючи перспективи його 
видання, вони припинили працю над ним. Зараз картотеку словника дигіталізу-
ють працівники Слов’янського інституту Чеської Академії наук у Празі Ружена 
Шишкова та Михайло Вашичка.

2 «Я загалом не продавав би книжок, якби не мусив, — писав він Паньке-
вичу 22. XII.1922 р. — Я від війни нічого не справляв до хати, не маю ні одежі, ні 
білля, все старе, понищене, а нового нема за що набути. Крім того, маю довги, бо 
платні не вистачає мені на життя, хоч яке воно невибагливе. Коли, отже, продам 
книжки, то мушу всі ці прогалини заповнити».

3 Дем’янчук В. До історії обрання В. Гнатюка в академіки. — Записки І-ФВ 
УАН. — Київ, 1927. — Кн. X. — С. 215—221.
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з тим на його місце було обрано Степана Смаль-Стоцького, а його 
кандидатуру в академіки було висунуто лише через п’ять років — 
21 листопада 1924 року.

У 1924 році президія УАН офіційно повідомила В. Гнатюка, що 
його обрано позаштатним академіком на кафедру народної словесно-
сті з тим, що після переїзду до Києва він стане штатним академіком1. 
Ця звістка дуже потішила фольклориста, позаяк нарешті офіційно 
було визнано його наукові заслуги, а саме з боку найвищої української 
наукової установи, в якій перед ним розкривалися добрі перспективи.

У відповідь на це повідомлення Володимир Гнатюк писав: «Колись 
моєю молодечею мрією було дожити хвилі, в якій на українській землі 
став би Український університет та Українська академія наук, дві 
інституції, що ввели би український народ у ряд загальнопризнаних 
культурних націй. Ця мрія тепер здійснилася. Я вважав би великим 
щастям, коли би зміг наприкінці свого життя хоч здалека докинути 
свою цеголку до тої величезної будівлі, яку здвигає УАН для української 
науки»2.

Та, на жаль, йому вже не довелося докласти свою цеглину до спіль-
ної будівлі. Від 1925 року стан здоров’я В. Гнатюка суттєво погіршив-
ся і був майже безнадійним. Навіть його близькі друзі змирилися 
з думкою, що його смерть неминуча. І. Свєнціцький на запитання 
М. Могилянського про здоров’я Гнатюка лаконічно відповідав: «Вже 
кілька місяців помирає та ніяк померти не може»3.

6 жовтня 1926 року о шостій годині вечора Володимира Михай-
ловича Гнатюка не стало. 

В. Гнатюка поховано на Личаківському кладовищі, неподалік від 
могили його друга й учителя Івана Франка. Пізніше на його могилі 
було поставлено скромну мармурову плиту з написом: Володимир 
Гнатюк, етнограф, 21. V.1871—6. X.1926. У 1971 році цей надгроб-
ник було замінено монументальним пам’ятником з кам’яним бюстом 
В. Гнатюка роботи скульптора Л. Біганича. 

* * *
І наостанок кілька слів про мої зацікавлення життям і творчіс-

тю В. Гнатюка. Перші відомості про нього дав мені мій празький 

1 ЛЦДІА, ф. 309, oп. І, зв. 154, од. зб. 2290.
2 Там само, чернетка листа УАН від 22. V.1924 p., од. зб. 2290.
3 Могилянський М. Спогади про В. Гнатюка. Записки історично-філологіч-

ного відділу УАН. — Кн. 10. — 1927. — С. 258—259.
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професор Іван Панькевич (1887—1958) — особистий друг та зем-
ляк В. Гнатюка. Та глибші знання про нього я почерпнув із книги 
Михайла Яценка «Володимир Гнатюк» (Київ, 1994). Сам він мені 
порадив узяти взаємини Володимира Гнатюка із Закарпаттям темою 
кандидатської ди сертації. Будучи аспірантом Інституту мистецтво-
знавства, фольклору та етнографії АН УРСР у Києві (1964—1965), 
я зібрав у бібліотеках та архівах Києва, Львова, Тернополя та інших 
міст багаті матеріали на цю тему. У Львові я виявив невідомий архів 
та устаткування останньої квартири В. Гнатюка, на підставі якого 
було побудовано Меморіальний музей В. Гнатюка в його рідному селі 
Велесневі. Із обмінного фонду Бібліотеки ім. Стефаника я спровадив 
у Пряшів та Свидник дорогоцінний подарунок — понад тисячу сто 
дублетів видань НТШ, головним чином праць В. Гнатюка або книжок, 
виданих за його редакцією. 

Матеріали про В. Гнатюка я не перестав поповнювати і після пе-
редчасного закінчення аспірантського стажування в Україні, зокрема, 
спілкуючись з його дочкою Олександрою Писнячевською (1898—1991) 
в Парижі та його чеськими друзями Франтішком Главачком (1876—
1974), Франтішком Тихим (1886—1968) та Їржі Гораком (1884—1975). 
У листопаді 1967 року я захистив кандидатську дисертацію на тему 
«Володимир Гнатюк — дослідник фольклору Закарпаття та його зв’яз-
ки з Чехословаччиною» перед вченою радою Карлового університету 
в Празі. У тому ж році я опублікував «Науковий збірник, присвячений 
пам’яті В. Гнатюка1.

Перша частина моєї кандидатської дисертації «Володимир Гнатюк 
і Закарпаття» з’явилася друком як 190-й том «Записок Наукового 
товариства ім. Шевченка» у Парижі 1975 р. (загальний обсяг — 118 сто-
рінок).

Друга моя більш ґрунтовна монографія про цього визначного 
вченого — «Володимир Гнатюк. — Життя та його діяльність в галузі 
фольклористики, літературознавства та мовознавства» була вида-
на у тому ж паризькому видавництві як 207-й том «Записок НТШ» 
(Париж, 1987. — 332 с.). За неї спеціалізована наукова рада Інститу-
ту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАНУ у Києві 
1992 року присудила мені вчений ступінь доктора філологічних наук 
з дипломом № 1 незалежної України.

1 Мушинка М. (головний ред.) Науковий збірник Музею української 
культури у Свиднику. Присвячений пам’яті Володимира Гнатюка. — Пряшів, 
1967. — 464 с.
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Ця монографія допомагала мені зв’язатися з нащадками сина Во-
лодимира Гнатюка Юрія1 і стала основною публікацією, за яку у грудні 
1997 року мене було обрано іноземним членом Національної академії 
наук України.

У 2012 році вийшло і в Україні друге видання моєї другої монографії 
про Володимира Гнатюка2. Це книга, призначена «для студентів гумані-
тарних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, учителів 
словесників та науковців» (с. 2). У додатку до книжки, між іншим, опу-
бліковані мої спогади «Стежками життя з Володимиром Гнатюком» 
(с. 323—354) та бібліографія моїх праць про В. Гнатюка (76 позицій).

Книга, яку пропонуємо читачам, містить частину результатів пер-
ших трьох експедицій В. Гнатюка на Закарпатську Україну та східну 
Пряшівщину у 1895—1896 роках, а саме 47 легенд та 36 сімейно-по-
бутових казок (новел), записаних від кращих його оповідачів зі збере-
женням найменших нюансів їхньої мови. Ці тексти не втратили свого 
наукового значення і нині. 

Наступні випуски цієї серії міститимуть дальші томи «Етногра-
фічних матеріалів з Угорської Русі» В. Гнатюка, його ж «Знадоби до 
галицько-руської демонології», «Похоронні голосіння» та інші твори 
цього визначного українського вченого та громадського діяча.

27.02.2018, м. Пряшів, Словаччина 
Проф. Микола Мушинка,  

доктор філол. наук,  
іноземний член НАН України

1 Юрій Гнатюк (1900—1961) після закінчення Вищої гірничної школи 
у м. Пржібрам (Чехія) 1925 року за дорученням батька виїхав «будувати Укра-
їну». У східній Україні його призначили керівником кількох підприємств, 
у 1931 році — головою «Пуговічної фабрики Артілі ім. Косіора в Харкові. 
У 1935 році його обвинуватили у «причетності до вбивства Кирова» й засудили 
на п’ять років таборів суворого режиму. Після відбуття повного строку пока-
рання на шахтах Колими 1940 року його повторно засудили на заслання у сели-
ще Спорний Магаданської області до кінця війни — «без права виїзду» та листу-
вання. Після війни його направили у м. Моршанськ Тамбовської області, де він 
власними руками побудував житловий будинок та одружився з дочкою розкур-
куленого засланика Євгенією Швейкіною (1926—1976), яка народила йому трьох 
синів: Володимира (1946), Леоніда (1947) та Віктора (1949). Про свого діда Воло-
димира вони, як і дочка Рада з першого подружжя Юрія з Ганною Скурциною 
(1906—1976), яка розлучилася з чоловіком після його арешту, аби не стати «чле-
ном сім’ї ворога народу», — вони зовсім принагідно довідались із моєї паризької 
книжки 1987 року (Мушинка М. Доля нащадків Володимира Гнатюка // Народна 
творчість та етнографія. Київ, 1992. — № 5-6. — С. 16—19).

2 Мушинка М. Володимир Гнатюк. Життя та його діяльність в галузі фоль-
клористики, літературознавства та мовознавства. Видання друге, доповнене та 
перероблене. — Тернопіль. Навчальна книга — Богдан, 2012. — 384 с.
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гнатюк в. м.
	 Етнографічні	матеріали	з	Угорської	Руси:	легенди	 і	
новели	/	Володимир	Гнатюк;	післямова	М.	І.	Мушин-
ки;	ху	дож.-офор	млювач	Р.	В.	Варламов.	—	Харків:	Фоліо,	
2018.	—			277	с.	—	(Першодруки).
	 ISBN	978-966-03-7449-2	(Першодруки).
	 ISBN	978-966-03-8184-1.
	 Володимир	Гнатюк	 (1871—1926)	—	видатний	фольклорист,	
етно	граф,	 мовознавець,	 літературознавець,	 історик,	 журналіст,	
редактор,	книговидавець,	перекладач,	член-кореспондент	Петер-
бурзької	АН	(1902),	академік	АН	України	(1924),	член	Чесько-
го	наукового	товариства	(1905),	Празької	та	Віденської	Академії	
наук.	Про	його	справді	титанічну	наукову	роботу	свідчать	близько	
300	праць	—	монографій,	статей,	рецензій	тощо.	
	 В.	Гнатюк	був	першим,	хто	вивів	українську	фольклористику	на	
широкий	шлях	європейської	науки.	І.	Франко	назвав	його	«фено-
менально	щасливим	збирачем	усякого	етнографічного	матеріалу,	
якому	з	наших	давніших	збирачів,	мабуть,	не	дорівняв	ні	один».	
	 До	видання	увійшли	оповідання,	зібрані	Володимиром	Гнатю-
ком	і	присвячені	знадобам	до	галицько-руської	демонології,	з	яких	
можна	дізнатися	про	те,	чим	можна	відстрашити	чорта,	про	нечисте	
місце,	як	дістати	домовика,	про	вовкулак	і	відьом,	ворожбитів	і	
знахарів,	про	нечисті	гроші	й	закопані	скарби	та	ін.
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