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ВСТУП 

Актуальність. Вагоме місце в історії країн Центрально-Східної Європи ХІХ – 

перших десятиліть ХХ ст. посідали національні рухи: італійський, сербський, 

словацький, угорський, український, чеський та ін. Український національний рух 

проявлявся у відстоюванні українцями, котрі проживали на теренах Австрійської (з 

1867 р. – Австро-Угорської) та Російської імперій, національних, політичних, 

культурних і соціальних прав та інтересів, боротьбі за збереження і розвиток 

української мови та літератури, зростанні рівня національної свідомості, прагненні 

отримати національну автономію, здобути державну незалежність. Складовою як 

українського націоналізму, так і націоналізмів Центрально-Східної Європи 

загалом, був національний рух українців Закарпаття, який зародився під час 

революції 1848-1849 рр., що охопила частину країн Європи й передбачала 

повалення абсолютистського та встановлення демократичного режиму, 

забезпечення різним народам права на національно-політичне самовизначення, 

автономію чи державну незалежність тощо. 

Закарпаття майже вісім століть входило до складу Угорського королівства. Це 

спричинило тривалу політичну та культурну відірваність (ізольованість) регіону 

від основного масиву етнічних українських земель, давало можливість угорській 

владі проводити політику етнічної, культурної та мовної асиміляції (мадяризації) 

українців, придушувати їхні державницькі прагнення. Така політика Будапешту не 

сприяла збереженню національної самобутності українського населення й вчинила 

негативний вплив на їхній історичний розвиток. Відповіддю на неї стало 

зародження у регіоні українського націоналізму. 

Усебічне вивчення національного руху на Закарпатті збагатить існуючі в 

історіографії уявлення про складні процеси розвитку української національної 

свідомості, генезу, поступ і ідеологічну основу різних суспільно-політичних течій, 

діяльність їхніх найвизначніших представників, ставлення угорської й австрійської 

влади до українського руху тощо. Воно дозволить глибше зрозуміти процес 

становлення і розвитку культурно-громадських структур. Сприятиме повнішому 

висвітленню зв’язків закарпатської інтелігенції з галицькою, буковинською і 
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наддніпрянською, представниками словацького національного руху. Дослідження 

порушеної проблеми допоможе встановити витоки актуальної нині «русинської 

проблеми», пов’язаної з поширенням на Закарпатті ідей про етнічну окремішність 

українців Карпатського регіону. 

Актуальність дослідження визначається також тим, що, по-перше, український 

національний рух на Закарпатті в 1848-1919 рр. відіграв вагому роль в історії краю; 

по-друге, в українській та зарубіжній історіографії відсутні узагальнюючі праці, в 

яких порушена проблема була б окремим об’єктом чи предметом дослідження, що, 

у свою чергу, засвідчує необхідність її комплексного вивчення. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконувалося в межах науково-дослідної програми Інституту історії 

України НАН України «Україна в європейському культурно-цивілізаційному 

просторі: особистість, суспільство, національна державність (ХІХ – початок 

ХХІ ст.)». Номер державної реєстрації 011U000371. 

Мета дослідження полягає у комплексному вивченні генези, розвитку та 

характерних рис українського національного руху на Закарпатті в 1848-1919 рр. 

Для її досягнення сформульовано такі дослідницькі завдання: 

–  показати стан історіографічного вивчення проблеми та визначити повноту й 

репрезентативність джерельної бази дослідження;  

– з’ясувати зміст, основні напрями й форми діяльності українських культурно-

освітніх організацій та відомих політичних і культурно-громадських діячів краю; 

– висвітлити генезу, розвиток, соціальну базу й ідеологічні платформи 

суспільно-політичних течій, що сформувалися у краї; 

–  проаналізувати національні програми 1861-1868 рр., встановити їх спільні та 

відмінні риси, порівняти з відповідними програмами словаків, українців Галичини 

й Буковини; 

– реконструювати зв’язок національного руху українців Закарпаття з 

національним рухом українського населення на території інших українських 

земель (головно Галичини та Буковини); 
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– розкрити особливості піднесення визвольного руху в 1918-1919 рр. і форми 

впливу на нього української революції 1917-1921 рр.; 

– визначити деструктивний вплив державної політики мадяризації на 

національний рух і формування менталітету частини українців; 

– виявити й охарактеризувати етапи формування загальноукраїнської 

національної ідентичності русинів; 

– розробити періодизацію українського національного руху та виявити його 

прикметні риси. 

Об’єкт дослідження – суспільно-політичні, етнічні, громадські, культурні та 

релігійні процеси на території Закарпаття у 1848-1919 рр. 

 Предмет дослідження – генеза, розвиток і характерні риси українського 

національного руху на Закарпатті в 1848-1919 рр. 

Хронологічні рамки дисертаційної роботи охоплюють період 1848-1919 рр. 

Вибір нижньої хронологічної межі дослідження зумовлений зародженням 

українського національного руху на Закарпатті, яке відбулося під впливом 

революції 1848-1849 рр. Верхня хронологічна межа обумовлена включенням 

Закарпаття у 1919 р. до складу Чехословацької республіки. Ця подія започаткувала 

новий період у розвитку українського національного руху, який докорінно 

відрізнявся від попередніх. Суспільно-політичні, економічні й культурні умови 

розвитку, а частково й сам зміст українського руху в Чехословаччині докорінно 

відрізнялися від тих, що були в Габсбурзькій монархії. У зв’язку з тим, що 

міжвоєнна ЧСР була найдемократичнішою країною Центрально-Східної Європи, 

український рух дістав можливість розвиватися вільно, він не зазнавав постійного 

й потужного тиску з боку шовіністичної влади, як це було до 1919 р. Закарпаття 

отримало статус автономії, створюються перші українські політичні партії, 

засновується товариство «Просвіта», значно зростає кількість українських 

культурних організацій, газет тощо. У деяких випадках автор, з міркувань 

дотримання логічної послідовності при аналізі тих чи інших подій і процесів, 

інколи виходив за означені хронологічні рамки. 
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Географічні межі дослідження охоплюють територію Закарпаття, під яким 

дослідники розуміють українські етнографічні землі, які до 1918 р. входили до 

складу Угорського королівства. У деяких випадках, зокрема, коли йшлося про 

загальноукраїнські чи будь-які інші аспекти досліджуваної теми, об’єктом 

аналізу – здебільшого порівняльного – ставали події, явища, процеси та ідейно-

світоглядні доктрини, що існували чи відбувалися за межами Закарпаття й 

охоплювали як українські землі (Галичину, Буковину, Наддніпрянську Україну), 

так і територію Габсбурзької монархії загалом. 

Наукова новизна полягає у тому, що:  

Уперше: 

˗ здійснене комплексне дослідження процесу зародження, розвитку й 

характерних рис українського національного руху на Закарпатті в 1848-1919 рр.; 

˗ висвітлено причини виникнення, генезу, розвиток, соціальну базу та 

ідеологію русофільства та народовства;  

˗ вивчено процес створення і діяльність товариств «Руська бесіда»;  

˗ запропоновано періодизацію українського національного руху на Закарпатті 

упродовж 1848-1919 рр.;  

˗ з’ясовано вплив політики мадяризації на український рух і формування 

менталітету частини українського населення;  

˗ встановлено, що упродовж ХІХ – перших десятиліть ХХ ст. село залишалося 

єдиним масовим соціальним носієм етнонаціональної, мовно-культурної та 

релігійної ідентичності українства; 

˗ виявлено та введено до наукового обігу низку раніше невідомих 

національних програм 1860-х рр., що передбачали розв’язання «українського 

питання» зокрема й національного питання в Габсбурзькій монархії загалом;  

˗ доведено, що етнічна ідентичність серед українців Закарпаття переважала 

над релігійною та регіональною (локальною, місцевою);  

˗ встановлено, що А. Годинка, Ш. Бонкало та Г. Стрипський до 1914 р. не 

належали до числа теоретиків «русинізму» й не обґрунтовували ідеї етнічної 

окремішності русинів Закарпаття. 
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Отримали подальший розвиток такі питання: 

˗ діяльність культурно-громадських організацій; 

˗ поступ та ідеологія русофільського й народовського рухів; 

˗ національні програми українців середини – другої половини ХІХ ст.; 

˗ русинофільська національно-політична орієнтація; 

˗ утворення і розвиток «Руського округу»; 

˗ визвольний рух 1918-1919 рр.;  

˗ політика мадяризації; 

˗ формування національної свідомості українців; 

˗ роль А. Добрянського у розвитку національного та русофільського рухів; 

˗ розширено й поглиблено зміст понять «комплекс етнічної меншовартості», 

«мадяронство». 

Практичне значення дослідження полягає у тому, що фактологічний матеріал, 

основні положення і висновки роботи можуть бути використані: 1) при підготовці 

узагальнюючих праць з історії України, посібників і підручників, науково-

довідкових і енциклопедичних видань тощо; 2) в процесі розробки та викладання 

нормативних курсів з історії України у середніх і вищих навчальних закладах, при 

викладанні спеціальних курсів у вищій школі, присвячених національному рухові; 

3) при подальшому дослідження українського національного руху та різних 

суспільно-політичних течій ХІХ – перших десятиліть ХХ ст. 

Особистий внесок здобувача. Визначення об’єкта, предмета, мети і завдань 

дослідження, проведення аналізу історіографії і джерельної бази, написання усіх 

розділів і висновків дисертації виконано здобувачем самостійно. Наукових робіт, 

опублікованих у співавторстві, немає. 

Апробацію дисертації здійснено під час її обговорення на засіданні кафедри 

всесвітньої історії КПНУ імені Івана Огієнка. Основні положення та висновки 

дослідження відображені в доповідях, виголошених на трьох щорічних наукових 

конференціях молодих вчених КПНУ імені Івана Огієнка (22-23 жовтня 2012 р., 

21-22 жовтня 2013 р., 22-23 жовтня 2014 рр., м. Кам’янець-Подільський), чотирьох 

щорічних звітних наукових конференціях викладачів, докторантів і аспірантів 
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КПНУ імені Івана Огієнка (21-22 лютого 2012 р., 20-21 березня 2013 р., 20-21 

березня 2014 р., 24-25 березня 2015 рр., м. Кам’янець-Подільський), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Українська політична нація: 

історія і сучасність» (4-5 квітня 2013 р., м. Київ), LV інтерактивно-дистанційній 

міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми і парадокси історичної 

науки в контексті розвитку філософської думки» (24-29 червня 2013 р., м. Лондон, 

Велика Британія). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковано в 21 статті, 8 

з яких – у фахових виданнях (визначених переліком ВАК України), 3 – у 

закордонних. 

Структура дисертації зумовлена проблемно-хронологічним принципом. 

Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних 

джерел і літератури (551 позицій), 11 додатків. Загальний обсяг дисертації – 247 

сторінок, з них основний текст – 188 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА Й МЕТОДОЛОГІЧНІ 

ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Історіографія проблеми 

Комплексний аналіз історіографії українського національного руху на 

Закарпатті (1848-1919 рр.) дозволив виділити у ній дві основні групи праць. До 

першої належать роботи, написані українськими науковцями, а до другої – 

зарубіжними. У першій з них виокремлено дві підгрупи: 1) праці вітчизняних 

науковців, котрі працювали власне на території України; 2) роботи українських 

вчених у діаспорі. 

Вивчення теми дисертаційної роботи на території України умовно поділено на 

такі етапи: 1) 1870-ті – 1919 рр.; 2) 1919-1945 рр.; 3) 1945-1991 рр.; 4) 1991-2015 рр. 

Дослідження суспільно-політичного та національного життя закарпатців було 

започатковане ще сучасниками подій 1870-х – 1919 рр. До них належать такі вчені 

як В. Гнатюк [335-339], Г. Купчанко [390], І. Левицький [393], В. Левицький [399], 

Ф. Свистун [502], В. Терлецький [491], С. Томашівський [495-496], П. Феєрчак 

[508], Л. Явдик [531] та ін. Уперше в історіографії спробу висвітлити національно-

політичне становище українців Закарпаття (дотримуючись москвофільських 

поглядів автор називав русинів «русскіми», «росіянами» – Р. М.) здійснив 

церковно-громадський діяч і публіцист В. Терлецький. Він також коротко описав 

діяльність найвідоміших громадсько-політичних діячів (А. Добрянського, 

О. Духновича, І. Раковського), «Товариства Івана Хрестителя», «Товариства 

св. Василія Великого» [491]. 

Культурно-освітній діяч і вчений В. Левицький (псевдонім – Василь Лукич) 

акцентував на тому, що саме А. Добрянському та І. Раковському слід «приписати 

упадок руської справи й взагалі упадок русинів в Угорщині» [399, с. 13]. Бо, 

мовляв, перший з них «занапастив Угорську Русь пропагуючи між нею зраду 

власної народності [йдеться про поширення русофільських ідей – Р. М.]», другий 

же пропагував, що «угорські русини й москалі це той самий народ з тою ж (ро-
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сійською – Р. М.) мовою, і що в Угорській Русі й не пахне малоруським духом» 

[399, с. 15-16]. Автор одним із перших стисло висвітлив створення 1867 р. в Ужго-

роді «Руської Бесіди» [399, с. 20]. На його думку, опубліковані в 1880-х рр. дві 

«Читанки для народних шкіл» і «Русько-Мадярський словник» Л. Чопея витворили 

«початок нової доби» в краї, бо були написані народною розмовною мовою [399, с. 

27-28]. Закарпаття автор вважав частиною «Малоруси», а її жителів – «русинами», 

«угорськими русинами», що розмовляють «малоруською» мовою [399, с. 1, 7]. 

Особливо цінним є науковий доробок відомого вченого В. Гнатюка. 

Досліджуючи національну належність західних (бачванських) русинів, автор 

відзначав високий рівень їх національної свідомості, вживання ними етнонімів 

«русин», «руснак», «слов’як». Наголошував на тому, що вони чітко відрізняли себе 

від словаків і представників інших народів, розмовляли «малоруською» мовою з 

домішками словакізмів [337, с. 27-29, 57]. 

Г. Купчанко відзначав важливу роль А. Добрянського, єпископа В. Поповича, 

О. Духновича та І. Раковського в національному відродженні українців після 

1849 р., а також негативні наслідки для них політики мадяризації [390, с. 39-41]. 

Окремо приділив увагу питанню найменування українців Закарпаття, зазначивши, 

що вони називали себе «русски», «русняк», «гуцул», а пословачені «угро-рускі» – 

«слован», «словен», «слов’як» [390, с. 46-47]. М. Павлик високо оцінював внесок 

А. Добрянського в пробудження національного руху [441, с. 46]. При цьому 

зауважував, що «галицько-руський рух йшов далеко ліпше, ніж угорсько-руський, 

бо в Галичині було більше руської інтелігенції та й напрямок праці був більше 

народний, ніж на Угорщині» [442, с. 47]. 

Автори колективної праці «Галичина, Буковина, Угорская Русь» (1915 р.) 

визнавали населення Галичини, Буковини і Закарпаття українським, вживали 

відносно корінних жителів закарпатського регіону терміни «угроруссы», «угорскіе 

русняки» [331, с. 38-40]. Вони відзначали факт повної змадяризації кліру та його 

відірваність від «народу», критикували русофілів, які ставали «безнадійними 

мадяронами», засуджували політику мадяризації Закарпаття. На їхню думку, 
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«національний рух, який відродив до нового життя Галичину і Буковину, майже не 

торкнувся Угорщини (тобто Закарпаття – Р. М.)» [331, с. 84]. 

Характерними рисами історіографії даного етапу стали: домінування 

позитивістської методології, примордіалістської теорії утворення нації (звідки, 

зокрема, й випливає використання термінів «національне пробудження» чи 

«національне відродження»), а також трактування, в окремих випадках, національ-

ної належності українців з точки зору русофільських/москвофільських позицій. 

Науковці даного періоду започаткували дослідження діяльності культурно-

громадських товариств і найвідоміших громадсько-політичних діячів Закарпаття, 

їх контактів з інтелігенцією Галичини та розвиток національної самосвідомості 

тощо. 

У 1919-1945 рр. політичний і культурно-громадський розвиток Закарпаття 

стали предметом досліджень Ю. Гаджеги [325], Д. Дорошенка [359], І. Лакиза 

[392], А. Луковича [400], О. Мицюка [425], І. Свєнціцького [475] та ін. Так, 

Ю. Гаджега вивчав утворення і діяльність «Товариства св. Василія Великого» 

[325], О. Мицюк – політику мадяризації українців [425], А. Лукович – висвітлив (з 

русофільської точки зору) національну і мовну належність русинів Закарпаття 

(вважав їх «русскими»)[400]. В. Феделеш відзначав закриття угорцями руських 

шкіл, змадяризованість інтелігенції, частина з якої «мучила русинів більше, ніж 

корінні мадяри». Автор трактував період 1848-1919 рр. на Закарпатті як «вік 

народного пробудження» (під яким прагнення русинів добитися свободи, 

національної рівноправності, видання підручників для шкіл, створення газет, 

культурно-освітніх товариств та ін.) [505, с. 29-31]. 

У міжвоєнний період у закарпатських часописах була опублікована чимала 

кількість загальних популярних нарисів, присвячених показу ролі А. Добрянського 

в національному пробудженні краю (А. Бескид [305], Н. Бескид [306], В. Гомичков 

[341-342], І. Керча [376], М. Лелекач [394], М. Свенціский [474], П. Федор [507], 

С. Фенцик [510] та ін.). Характерною рисою робіт цих учених стало акцентування 

на значимості діяльності А. Добрянського й визнання його патріотом і лідером 

(«вождем») національно-політичного руху. Підкреслювалося, що все життя він 
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присвятив боротьбі за права українців і інших національних меншин Габсбурзької 

монархії. Зокрема, В. Гомичков називав А. Добрянського «генієм руської 

національної думки в Підкарпатській Русі й натхненником всієї слов’янської 

діяльності другої половини ХІХ ст.» [342]. 

Отже, в 1919-1945 рр. в українській історіографії започатковано вивчення 

процесу мадяризації українців, акцентовано на глибшому дослідженні ролі 

окремих особистостей у національно-політичному житті регіону тощо. Більшості 

робіт притаманний описово-інформаційний характер, висновки робилися на основі 

вузької джерельної бази та обмеженого методологічного інструментарію. Основна 

частина праць (близько 80%) була опублікована в Ужгороді, і лише невелика – в 

Львові, Харкові та інших містах. 

У 1945-1991 рр. суспільно-політичне становище Закарпаття досліджували 

І. Компанієць [383-385], І. Мельникова [422-423], В. Неточаєв [440], П. Сміян 

[483]. Для робіт названих учених характерне трактування національно-визвольного 

руху закарпатців у 1918-1919 рр., спрямованого на об’єднання краю з Україною, як 

боротьби за «возз’єднання з Радянською Україною» [383, с. 30; 423, с. 84; 440, с. 

69; 483, с. 183]. Національний рух українців на початку ХХ ст. переважно 

оцінювався істориами як «робітнича революція», «боротьба трудящих» за 

«соціальне й національне визволення», за встановлення радянської влади, проти 

«чеської місцевої буржуазії» тощо [385, с. 4; 423, с. 113; 440, с. 69; 483, с. 183]. 

Провідних суспільно-політичних діячів історики, відповідно до вимого офіційної 

ідеології, називали «зрадниками (так називали тих, хто виступав за об’єднання 

регіону з ЧСР, а не радянської України – Р. М.) українського народу», 

«буржуазними націоналістами», «буржуазними діячами» тощо [383, с. 29; 385, 

с. 242; 422, с. 270, 272]. Найбільше критикували громадсько-політичного діяча 

А. Волошина. Зокрема, підкреслювали, що він «догоджав австро-угорським 

властям», підтримував урядову політику, особливо в питаннях асиміляції українців 

[371, с. 322], «був вірним прислужником австро-угорських імперіалістів, одним з 

самих низьких зрадників, що торгували долею українського народу» [385, с. 86]. 
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Характерною для історіографії виявилася також критика діяльності греко-

католицького духівництва, яке підтримувало політику мадяризації українців [385, 

с. 243-244], «душило «все руське»» [483, с. 11]. Украй негативно оцінювалося 

входження краю до складу ЧСР 1919 р. [423, с. 84; 440, с. 69]. Водночас 

наголошувалося на тому, що саме Перша російська (1905-1907 рр.) та Жовтнева 

революції («ідеї Жовтня») у Росії здійснили великий вплив на Закарпаття, сприяли 

посиленню прагнення закарпатців до об’єднання з українським народом, 

розгортанню революційного і національно-визвольного рухів (боротьби) тощо 

[385, с. 183; 440, с. 55; 483, с. 6, 135]. 

Незважаючи на ідеологічний тиск і цензуру, окремі науковці (П. Сміян, 

І. Мельникова) все ж зробили чималий внесок у розробку теми. Так, робота 

П. Сміяна присвячена революційному та національно-визвольному рухові на 

Закарпатті (кінець ХІХ – початок XX ст.). Її ціність полягає у тому, що вона 

містить велику кількість фактичного матеріалу та написана на широкій джерельній 

базі. На думку вченого, найбільш поширеною формою національно-визвольної 

боротьби були відмова від унії та перехід у православ’я [483, с. 189]. Автор 

підкреслював, що, попри політику тотальної мадяризації, «простий» український 

народ залишився самим собою, не зрікався своєї віри, повністю зберіг свій 

національний характер [483, с. 73]. І. Мельникова відзначала, що лідером 

національного руху на Закарпатті у 1848-1849 рр. був А. Добрянський, якому 

власне й належала ідея автономії Закарпаття та його об’єднання з українською 

частиною Галичини [422, с. 271-272]. 

У цілому ж історіографія 1945-1991 рр. – яскравий приклад впливу пануючих у 

державі ідеологічних догм на наукове пізнання історії. Вона розвивалася в умовах 

суворих цензурних обмежень і характеризувалася наявністю традиційних 

ідеологічних кліше, тенденційністю у підборі джерельної бази тощо. Термін 

«національний рух» часто (та не завжди) підмінювався словосполученнями 

«боротьба трудящих мас», «суспільно-політичний рух» і не ототожнювався з 

процесом національного відродження. У той же час окремі історики значно 

розширили та поглибили вивчення таких проблем, як розвиток визвольного руху в 
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1918-1919 рр., здійснення політики мадяризації українців тощо. До наукового обігу 

було введено багато нового фактичного матеріалу. 

Новий етап у дослідженні українського національного руху розпочався із 

проголошенням 1991 р. незалежності України. У зв’язку з суспільно-політичними 

змінами, ліквідацією цензури та припиненням ідеологічного тиску перед 

науковцями відкрилися можливості для об’єктивного вивчення раніше 

заборонених тем, що торкалися історії формування української національної ідеї, 

розвитку українського національного руху, визвольної боротьби українців та ін.  

Найбільш ґрунтовно в сучасній українській історіографії проблеми висвітлено 

національно-визвольний рух українців Закарпаття у 1918-1919 рр., зокрема 

боротьбу за його об’єднання з Україною, створення Гуцульської республіки, 

участь закарпатської еміграції США у визначенні політико-правового статусу краю 

і його входження до складу ЧСР (М. Вегеш [322], С. Віднянський [321], П. Гай-

Нижник [326-327], О. Данко [353], Б. Ринажевський [458] та ін.). 

Формування національної свідомості українців вивчали О. Мишанич [426; 428], 

Є. Наконечний [436], В. Піпаш [452], П. Чучка [523], П. Ференц [511] та ін. 

Найґрунтовніше дану проблему дослідив П. Чучка. Проаналізувавши рівень 

етнонаціональної свідомості українців і етнічні процеси в XIX ст., він дійшов 

висновку, що «якихось виразних ознак загальноукраїнської національної 

самосвідомості в термінологічному значенні цього виразу в цьому краї тоді ще не 

було» [523, с. 5]. Більшість із перелічених вище вчених також відзначала низький 

рівень розвитку національної свідомості українців краю [361, с. 32]. На думку 

П. Ференца, революція 1848-1849 рр. засвідчила лише їх певне «етнічне 

пробудження», а до «національного пробудження справа не дійшла» [511, с. 8]. 

В. Піпаш зауважував, що в суспільній думці українців ХІХ – початку ХХ ст. 

існувало п’ять національно-ідентифікаційних орієнтацій: народовська, 

москвофільська, русофільська, угро-руська (мадяронська) й карпаторусинська 

(русинсько-тутешняцька). При чому, основою для утворення трьох останніх 

слугувало москвофільство [452, с. 6-11]. 
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Низку важливих аспектів ідеології та практики проведення угорською владою 

політики асиміляції українців, зокрема руйнування українського шкільництва, 

процес мадяризації освіти, греко-католицької церкви, духівництва, топоніміки, 

українських прізвищ, імен, витіснення зі вжитку української мови, дискримінацію 

українців у сфері самоврядування і вищих органах державної влади, боротьбу 

закарпатців проти насильницької мадяризації тощо, досліджували С. Пап [445], 

І. Мандрик [417-418], Н. Макаренко [413], Р. Фатула [503] та ін. 

Висвітленню проблеми формування літературної мови українців і розвитку 

літературного руху присвячені праці Б. Галаса [328], Л. Голомба [340], О. Мазурка 

[404], О. Мишанича [427], В. Падяка [443], В. Статєєвої [486] та ін. Зокрема, 

В. Статєєва вивчала проблему мовного питання на сторінках закарпатської 

періодики другої половини ХІХ – початку ХХ ст., а О. Мишанич розкрив роль 

В. Гнатюка в літературному процесі Закарпаття кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст. 

Чималий внесок у розробку українського національного руху на Закарпатті 

здійснили Д. Данилюк [350-352], С. Єкельчик [361], М. Кашка [375], К. Кондратюк 

[386], Т. Надім’янова [433-434], А. Пекар [446-447], В. Петрецький [449], 

Н. Світлик [475-478], В. Фенич [509], Т. Філіна [513-514] й ін. Зокрема, 

Д. Данилюк проаналізував біографії найвідоміших культурно-освітніх і політичних 

діячів середини – другої половини ХІХ ст.: О. Духновича, А. Добрянського, 

А. Кралицького, І. Дулішковича, І. Раковського, І. Сільвая, Є. Фенцика, 

О. Митрака, Ю. Жатковича та ін. [352]. Етнополітичні процеси на Закарпатті в 

період від «Весни народів» до 1919 р., формування національної самоідентифікації 

русинів, державну політика мадяризації та інші питання, вивчали автори 

синтетичної праці «Закарпаття в етнополітичному вимірі» [364]. С. Єкельчик, 

досліджуючи концепцію історії українського національного руху другої половини 

ХІХ ст., підкреслював, що народовство в другій половині ХІХ ст., в епоху 

мадяризації та русофільства, не могло стати реальною політичною силою [361, с. 

100]. Схожої позиції дотримувався і К. Кондратюк. Автор акцентував на тому, що 

українофільська течія в умовах, коли після 1867 р. почався процес посиленої 

мадяризації, розвинутися не могла [386, с. 78]. 
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У роботі М. Кашки висвітлено етнополітичний розвиток русинської спільноти 

Закарпаття, формування етнічної ідентичності русинів у ХVІІІ ст. – 1867 р. 

Авторка справедливо зауважила, що провідною силою національного руху в краї 

було духівництво й невелика група світської інтелігенції, які не змогли розв’язати 

ні проблему національної орієнтації, ні питання літературної мови. На її думку, 

зусилля закарпатських будителів* не пропали марно, бо завдяки їм у 1860-х рр. 

національне відродження українців набуло політичного характеру та значимості, 

підвищився рівень їх національної свідомості, здійснювалася протидія процесу 

мадяризації [375]. 

Т. Надім’янова вивчала просвітницьку діяльність закарпатських будителів у 

ХІХ ст. У її роботі проаналізовано соціально-історичні передумови формування 

будительського руху, еволюцію взаємозв’язків галицьких і закарпатських 

культурно-освітніх діячів, розглянуто складний процес розвитку шкільництва та 

окремі аспекти мовної проблеми [433-434]. В. Петрецький дослідив проблему 

формування політичної еліти Закарпаття у першій чверті ХХ ст. Особливості 

даного процесу автор вбачав у тому, що перші спроби її становлення розпочалися 

у середовищі «культурницької» еліти (інтелігенції). На його переконання, на 

початку ХХ ст. в українців регіону була відсутня власна політична еліта, а її 

провідні функції виконувала національно-культурна інтелігенція [449, с. 18]. 

І. Поп висловив переконання, що русини були не готові до радикальних подій, 

спричинених революцією 1848-1849 рр. Порівняно з іншими слов’янськими 

народами монархії, національне відродження українців було справою невеликої 

кількості інтелігенції, котра упродовж 1848-1868 рр. не спромоглася створити для 

нього масової бази, суттєво вплинути на духовний світ селян, підняти рівень їх 

політичної культури [455, с. 33-34]. Автор, попри усталену в історіографії думку, 

заперечував всенародний характер з’їзду в Хусті 21 січня 1919 р. [455, с. 39]. 

Н. Світлик досліджувала особисті та інституційні взаємини інтелігенції 

Галичини і Закарпаття у 1848-1918 рр. Зокрема, проаналізувала роль І. Франка в 

формуванні та розвитку наукових взаємин двох регіонів, процес книгообміну та 

                                                           
* Див. визначення поняття «будителі» на с. 47.  
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книготоргівлі, культурно-пізнавальні й наукові взаємні поїздки галицьких і 

закарпатських діячів, обмін науковим досвідом тощо [475-478]. Роль уніатської 

церкви в громадсько-політичному та культурному житті Закарпаття у 1771-1867 

рр. вивчав В. Фенич. Автор торкнувся також з’ясування діяльності закарпатської 

делегації у Відні в жовтні 1849 р., утворення «Руського округу», петиційної 

кампанії русинів 1850 р., піднесення громадсько-політичного руху в 1860-х рр., 

поширення москвофільства та мадярофільства в середовищі духівництва [509, 

с. 18-22]. 

Національно-культурний розвиток українців Пряшівщини другої половини 

ХVІІІ – першої половини ХХ ст.: становлення основних напрямів національно-

культурної орієнтації – москвофільського, русинського, українського; проблеми 

формування національної свідомості, розв’язання мовного питання, вплив 

національно-культурного відродження слов’янських народів на українську 

інтелігенцію та її культурно-просвітницька діяльність, – вивчала Т. Філіна [514]. 

Важливими у виконанні завдань дисертаційної роботи стали праці О. Аркуша й 

М. Мудрого [297; 429], О. Добржанського [358], Я. Райківського [457], В. Старика 

[485], О. Сухого [489] та Б. Янишина [533-535]. Вони присвячені вивченню ґенези, 

розвитку, соціальної та інституційної бази народовської і русофільської 

(москвофільської) суспільно-політичних течій, а також українського національного 

руху загалом на теренах Галичини та Буковини, й дозволяють порівнювати 

розвиток вищезгаданих процесів і явищ з аналогічними на Закарпатті, визначати 

їхні спільні риси та регіональні особливості. 

Як бачимо, у сучасній історіографії проблеми втілено спроби більш глибокої та 

ширшої розробки раніше досліджуваних питань (проведення політики мадяризації, 

складнощів формування літературної мови та національної свідомості українців, 

участь духівництва в громадсько-політичному житті регіону та ін.), започатковано 

нові вектори наукових досліджень – формування політичної еліти Закарпаття у 

першій чверті ХХ ст., становлення русинофільського напряму національної 

ідентифікації, особисті та інституційні взаємини інтелігенції Галичини і 

Закарпаття. Для сучасної української історіографії характерне зростання кількості 
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наукових праць, які в тій чи іншій мірі стосуються порушеної проблеми, 

збільшення фактографічної бази дослідження, плюралізм в історичних поглядах 

тощо. 

Важливу роль у дослідженні українського національного руху на Закарпатті 

відіграли представники української діаспори: Ю. Бача, І. Жегуц, І. Лисяк-

Рудницький, О. Рудловчак та ін. У німецькомовній праці І. Жегуца [551] 

проаналізовано національно-політичні програми 1860-х рр., що передбачали 

розв’язання «українського питання», розглянуто діяльність «Товариства 

св. Василія Великого», політику мадяризації українців та ін. На думку вченого, 

саме на Слов’янському з’їзді в Празі 1848 р. українці Закарпаття вперше вступили 

на політичну арену як окрема етнічна група [551, с. 19], а політична концепція 

А. Добрянського, хоч і була приречена на крах, зважаючи на політичну ситуацію в 

Угорщині, все ж залишилася на декілька десятиліть відправною точкою 

русинських національних прагнень [551, с. 50]. Всупереч думці багатьох 

науковців, І. Жегуц стверджував, що після сходження А. Добрянського з 

політичного життя, на Закарпатті все ж проходили політичні акції, організовані 

передусім духівництвом [551, с. 68]. 

Проблему формування національної свідомості та національно-ідентифікацій-

них орієнтацій українців досліджував видатний український діаспорний історик і 

політолог І. Лисяк-Рудницький [395]. На його думку, «народ Карпатської 

України… вступив у ХХ століття без викристалізуваної національної свідомості» 

[395, с. 456]. Саме в стані «національної недорозвиненості» вчений бачив 

початкову точку для появи на теренах Закарпаття трьох національних орієнтацій: 

русо-, україно- та русинофільської [395, с. 456].  

Літературний рух на Закарпатті в середині ХІХ ст. став предметом досліджен-

ня професора української літератури Ю. Бачі (Словаччина) [303]. На його думку, 

літературний і національно-визвольний рух українців, що розпочався у 1848-

1849 рр., мав багато спільного з такими же рухами інших слов’янських народів 

Австрійської імперії, хоча й відзначався виразними місцевими особливостями [303, 

с. 40, 82]. Його метою було національне визволення, покращення соціального 
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становища і забезпечення вільного національного та культурного розвитку. 

Прикметно, що національно-визвольний рух українців розвивався у тісному 

зв’язку зі словацьким і чеським визвольними рухами, а ще більшою мірою з 

українським національним рухом у Галичині [303, с. 40]. Ю. Бача вважав 

А. Добрянського та І. Раковського найбільшими поборниками впровадження 

російської мови як літературної на Закарпатті та Галичині [303, с. 106]. У цьому 

прагненні науковець вбачав не лише негатив, а й позитив, оскільки російська мова 

була засобом протесту проти мадяризації [303, с. 127]. 

Праці О. Рудловчак (Словаччина) присвячені вивченню історії становлення 

закарпатської преси, з’ясуванню причин її проросійської орієнтації, аналізу 

діяльності провідних закарпатських будителів (О. Духновича, О. Павловича, 

Ю. Ставровського) та культурно-освітніх організацій Пряшева – «Пряшівської 

літературної спілки» і «Товариства св. Йоанна Хрестителя» [460-469]. 

Дослідження українських учених діаспори вирізняються різноманітністю 

порушених питань. Саме в середовищі діаспори науковці вперше здійснили спробу 

ґрунтовно висвітлити національно-політичний розвитку українців Закарпаття у 

1848-1914 рр., започаткували всебічне вивчення процесу становлення і розвитку 

закарпатської преси у ХІХ ст., шляхів потрапляння у регіон російської періодики, 

найповніше охарактеризували життя і діяльність двох найвідоміших закарпатських 

будителів – О. Духновича й А. Добрянського, комплексно досліджували поступ 

літературного руху в середині ХІХ ст. 

До другої групи праць з історіографії українського національного руху на 

Закарпатті належать роботи, написані зарубіжними науковцями. Одним із перших 

закордонних учених, який вивчав національне життя українців Карпатського 

регіону (передусім Закарпаття й Буковини), був австрійський історик і етнограф 

Г. І. Бідерман [538-539]. Він відносив закарпатських русинів до «малоросійського» 

(kleinrussichen (russichen)) народу, який проживав, окрім Угорщини, в Східній 

Галичині, Буковині та частині Російської імперії, визнавав українців самостійним і 

самодостатнім народом, наголошував на їх відмінності від росіян (великоросів) 

[538, с. 1]. 
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Політику мадяризації ґрунтовно досліджував англійський історик Р. У. Сетон-

Уотсоном, котрий приділив чималу увагу й висвітленню питання асиміляції 

угорцями української спільноти в ХІХ ст. [547]. Чеський філолог-україніст 

Ф. Тіхий показав спроби русофілів запровадити на Закарпатті російську мову та 

протидію даному процесові з боку народовців [494; 549]. Словацький історик 

Д. Рапант проаналізував погляди А. Добрянського на розв’язання національного 

питання в Угорщині 1861 р. [546]. 

У зарубіжній історіографії другої половини ХХ ст. найбільший внесок у 

розробку проблеми українського національного руху зробили угорські історики 

Й. Перені та М. Маєр. Зокрема, Й. Перені на обширному архівному матеріалі 

дослідив українське національне питання в Угорщині в 1849-1914 рр., здійснив 

ґрунтовний аналіз національно-політичних програм, розроблених українською 

інтелігенцією у 1849-1867 рр. [448]. На його переконання, політичні програми 

А. Добрянського були «найбільш радикальними претензіями, коли-небудь 

складеними закарпатськими українцями до 1918 р.» [448, с. 63]. М. Маєр 

наголошувала на кількох важливих аспектах національного розвитку 

українців у 1860-1910 рр. По-перше, визначальній ролі в суспільно-

політичному житті русинів 1849-1871 рр. русофільства, яке наклало відбиток на 

характер національного пробудження [545, с. 27] (лише з середини 1890-х рр. у 

середовищі закарпатської інтелігенції виразно формується українська національна 

ідея) [403, с. 55]. По-друге, найбільша кількість національно-політичних 

програм розв’язання «українського питання» розробляється у 1861 р. та 1867-

1868 рр. [545, с. 30]. По-третє, у зміні керівництва «Товариства св. Василія 

Великого» у січні 1871 р. важливу роль відіграв мукачівський єпископ 

С. Панкович [545, с. 22], після чого воно де-факто припинило свою діяльність, що 

вкрай негативно відбилося на розвиткові національного руху [545, с. 56]. 

Першою англомовною монографією, присвяченою вивченню національних 

процесів на Закарпатті в середині ХІХ – першій половині ХХ ст., була праця 

американсько-канадського історика П.-Р. Магочія [401; 544]. На його думку, 

внаслідок революції 1848 р. і наступних контрреволюційних заходів Відня «русини 
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вперше ступили на сцену історії як окрема політична й культурна спільнота» [401, 

с. 31]. 1848 рік автор вважає початком становлення зародкового етапу 

національного розвитку Підкарпатської Русі, який тривав майже ціле сторіччя. 

Акцентуючи на тому, що «підкарпатський національний рух» виник лише після 

1918 р. [401, с. 164-165], П.-Р. Магочій все ж підтримав думку вчених про те, що 

період 1848-1868 рр. цілком справедливо названо «добою національного 

відродження русинів» (у чому полягає відмінність між «національним рухом» і 

«національним відродженням» автор не вказував – Р. М.) [401, с. 38]. Слушно 

зазначав, що в 1890-х рр. розпочалася нова доба національного життя на 

Підкарпатті: русофільська інтелігенція поступилася впливом групі молодших 

письменників, народовців, що намагалися писати мовою на основі місцевих 

діалектів [401, с. 42]. Попри всі позитивні характеристики монографії, її істотним 

недоліком, на нашу думку, є певна упередженість автора щодо інтерпретації низки 

важливих питань досліджуваної ним проблеми, зокрема, у перебільшенні ролі 

русинофільської орієнтації в суспільно-політичному житті краю у першій половині 

ХХ ст., визнанні русинів Карпатського регіону окремим етносом та ін. [401]. 

Національно-культурний розвиток закарпатців досліджував російський вчений 

К. Кустодієв, який уперше опублікував повні тексти статутів трьох закарпатських 

товариств («Товариства св. Івана Хрестителя», «Товариства св. Василія Великого» 

й «Товариство св. Андрія Первозванного») [497]. Матісов (ім’я вченого невідоме – 

Р. М.) першим в історіографії визначив, що граматику О. Духновича, написану 

місцевим діалектом, без дозволу автора, переробив (зросійщив) на основі «чисто 

русского языка» І. Раковський [420]. А. Добрянського він вважав першим, хто 

пробудив народний рух на Закарпатті, а призначення ним в «Ужгородському 

окрузі» чиновників, які знали «русскій язык», розцінював як закладення у регіоні 

фундаменту світської інтелігенції [420, с. 234-236]. 

Великий за обсягом і значенням фактичний матеріал про літературно-

публіцистичну творчість О. Духновича, А. Добрянського, І. Раковського міститься 

у працях російського славіста Ф. Арістова [295-296]. На його думку, національне 

відродження на Закарпатті розпочалося 1848 р., чому дуже сприяв похід 
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російських військ на Угорщину. Бездоказово наголошував на тому, що день 

(придушення російськими військами угорської революції 1849 р. – Р. М.), коли 

закарпатці «впізнали рідних по вірі, мові та крові братів, став поворотним пунктом 

в угро-русскій історії» [295, с. 32]. Інший російський вчений Г. О. Де-Воллан у 

своїх роботах висвітлив політичне й культурне становище закарпатців у другій 

половині ХІХ ст., критично оцінив шовіністичну політику мадярської влади щодо 

національних меншин, у загальних рисах показав боротьбу русинів за свої 

національні та політичні права [354-355]. 

Кінець ХІХ – початок ХХ ст. вирізняється появою у російській історіографії 

робіт, автори яких (К. Кустодієв, О. Петров, І. Філевич і ін.) прагнули пояснити 

розвиток національного життя українців Закарпаття із москвофільських позицій. 

Концепція цих праць мала декілька традиційних тез: територія Закарпаття 

трактувалася окраїною «русского міра» [420, с. 225; 512, с. 2], а його українське 

населення – російським («русскім») народом [420, с. 225; 497, с. 54]; 

перебільшення тяжіння українців до російської мови [508, с. 10, 13-15]; 

гіперболізація впливу російських військ, які придушили угорську революцію, на 

національне відродження Закарпаття [295, с. 32] тощо. 

Найбільш ґрунтовно в російській історіографії радянського періоду проблему 

національно-політичного та культурного руху українців дослідив І. Коломієць 

[382]. На його думку, національно-політичний рух у другій половині ХІХ ст. 

очолював А. Добрянський [382, с. 140], а головне місце в його громадсько-

політичній діяльності посідало розв’язання національного питання [382, с. 140-

142]. Він критикував усталене в історіографії твердження про вирішальний вплив 

російських військ в Угорщині в 1849 р. на національне відродження закарпатських 

українців і поставив на перший план внутрішні соціально-економічні та політичні 

причини [382, с. 137]. Вважав, що закарпатське «будительство, як національно-

політична й культурна течія, не мало ні своєї визначеної програми, ні сформованої 

організації» [382, с. 237], а москвофільство будителів мало реакційний характер 

[382, с. 172]. 
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Діяльність Слов’янського конгресу в Празі 1848 р. досліджували Г. Рокіна 

[459], І. Удальцов [500], О. Хорева [520]. І. Удальцов, зокрема, відзначив, що 

виголошена на з’їзді словаком Й. Гурбаном національна програма була розроблена 

спільно словаками та українцями [500, с. 75]. 

У зарубіжній історіографії найбільш об’єктивними у висновках і найменш 

залежними від ідеологічно-політичної кон’юнктури є роботи англійських, німець-

ких, словацьких і чеських науковців, а найбільш упередженими й ідеологічно 

заангажованими – російських. Річ у тім, що на більшості російських праць негатив-

но позначився тиск імперського (за Російської імперії) чи тоталітарного (за 

Радянського Союзу) режиму та жорстка ідеологічна цензура, які не дозволяли 

об’єктивно вивчати історичні процеси. Найбільший внесок у дослідження 

проблеми «українського питання» в Угорщині, національно-політичних програм, 

народовського руху здійснили угорські науковці. У той же час російські вчені 

заклали підвалини в вивчення діяльності перших культурно-громадських 

товариств, процесу мадяризації українців. 

Історіографічний аналіз свідчить, що за останніх півтора століття науковці 

здійснили значну роботу в дослідженні окремих проблем українського 

національного руху на Закарпатті. Насамперед, це стосується розробки таких 

питань, як утворення і діяльність «Руського округу», культурно-громадських 

організацій «Товариства св. Василія Великого» і «Товариства Івана Хрестителя»; 

національно-політичних програм 1860-х рр.; впливу Росії на становлення і 

розвиток русофільського руху; політика мадяризації; національно-визвольний рух 

у 1918-1919 рр.; формування національної свідомості українців; діяльність відомих 

культурних і суспільно-політичних діячів: А. Добрянського, О. Духновича, 

І. Раковського та ін. На сьогодні можна констатувати наявність диспропорції у 

вивченні названої проблеми. Якщо 1849-1851 рр., 1860-ті рр. і 1918-1919 рр. 

досліджені здебільшого ґрунтовно, хоч і з певними прогалинами, то майже 

невивченими залишаються періоди 1850-х рр. і 1870-х – 1917 рр. До кола 

нез’ясованих чи маловивчених питань належать: періодизація українського 

національного руху; причини виникнення, становлення, розвиток, соціальна 
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основа, ідеологічні засади, взаємодія/конфронтація народовської, русофільської і 

мадярофільської суспільно-політичних течій; роль політики мадяризації у занепаді 

українського руху та деформації національної свідомості українців; створення і 

діяльність товариства «Руська Бесіда»; політичні проекти А. Добрянського; 

спільна діяльність закарпатської і галицької інтелігенції в об’єднанні Закарпаття і 

Галичини під час революції 1848-1849 рр. 

Багато питань в історіографії досі залишаються дискусійними: розмаїття 

поглядів щодо хронологічних меж українського національного руху; двозначне 

ставлення до русофільства, трактування його як консервативної течії 

національного руху або як такого, що за своєю суттю був антиукраїнським; 

засновники/ідеологи русинофільської національної орієнтації; амбівалентне 

трактування духівництва як соціального стану, що був рушійною силою 

українського руху, чи навпаки – його гальмом, верствою, що зрадила чи взагалі не 

мала національних ідеалів; неоднозначне трактування ролі А. Добрянського в 

суспільно-політичному житті регіону тощо. У зв’язку з цим постала необхідність 

комплексного дослідження українського національного руху на Закарпатті в 1848-

1919 р. 
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1.2. Джерельна база 

Дослідження українського національного руху базується на значних і 

різнопланових джерелах, поділ яких на окремі групи здійснено на основі загальної 

джерелознавчої класифікації (за методикою Б. Корольова): 1) актові та діловодні 

документи; 2) періодична преса; 3) джерела особового походження; 4) наукова й 

політико-публіцистична література [370]. Джерельна база з досліджуваної 

проблеми зберігається у ДАЗО, ЦДІАЛ, Львівській національній бібліотеці 

ім. Василя Стефаника, Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, 

бібліотеках Ужгородського національного університету, Чернівецького 

національного університету ім. Ю. Федьковича, а також електронних бібліотеках 

Гарвардського, Торонтського та Колумбійського університетів. Зауважимо, що 

цінність фондів закордонних бібліотек полягає у тому, що, по-перше, вони містять 

(хоч і у невеликому обсязі) матеріали, яких немає в Україні (зокрема, частина 

політичних проектів А. Добрянського), а, по-друге, ці матеріали відскановані та 

розміщені в інтернеті, що полегшує науковцям роботу з ними.  

Одне з ключових місць у джерельній базі посідають актові та діловодні 

джерела, які містять важливу інформацію і є найчисельнішими за кількістю і 

найрізноманітнішими за формою у структурі писемних джерел. До цієї групи 

належать документи органів державної влади (законодавчої, виконавчої та судової) 

різних рівнів, церковних установ, громадських організацій і політичних партій, 

правові документи тощо [370, с. 357-374]. Головно вони зберігаються у фондах 

ДАЗО (фонди № 4, 6, 7, 10, 61, 151, 245, 283, 893, 1369) та ЦДІАЛ (фонди № 180, 

182). Частину цього матеріалу опубліковано у збірниках документів. 

Важливе значення для дослідження участі духівництва в національному рухові 

та мадяризації населення, протидії угорської влади розгортанню українського 

руху, з’ясування змісту діяльності українських і угорських культурно-громадських 

товариств, функціонування «Ужгородського округу» та багатьох інших питань 

мало використання матеріалів фондів ДАЗО. Зокрема, у фонді № 4 є документи 

(листування Міністерства внутрішніх справ Угорщини, декларації австрійського 

імператора та ін.), що розкривають політику угорської влади відносно священиків, 



28 

котрих використовували для проведення мадяризації населення [1], конституційні 

перетворення в Австрії на початку 1860-х рр. та відкриття угорського парламенту у 

квітні 1861 р. [4], у роботі якого брав участь А. Добрянський. У фонді також 

міститься петиція жителів наджупану Ужанського комітату про надання посад тим, 

хто володіє руською мовою [6], меморандум невідомого автора (написаний між 

1850-1867 рр.) про вимогу створення для українців автономної області на 

північному сході Австрії [5], який свідчить про те, що після ліквідації 

«Ужгородського округу» в 1850 р. боротьба українців за національні права не 

припинялася. А листування місцевих органів влади з головою ради міністрів 

Угорщини та Міністерством релігійних культів і освіти дозволяє стверджувати, що 

влада надавала грошову допомогу низці друкованих засобів масової інформації та 

стежила за їх діяльністю [2; 3]. 

У фондах № 6, 7, 151, 245 є статути, епістолярії та звіти органів влади про 

створення та діяльність українських та угорських культурно-громадських 

організацій, зокрема «Товариства св. Василія Великого», «Мадярського 

просвітницького товариства», вітальні телеграми єпископові про підтримку 

частиною духівництва запровадження вивчення угорської мови в школах, 

відомості Міністерства внутрішніх справ Угорщини про мадяризацію прізвищ [8; 

10-13; 16; 22; 25]. У них зберігаються також повідомлення прокуратури про 

конфіскацію та заборону деяких газет, які видавалися чи розповсюджувалися на 

території Закарпаття, нагляд за діяльністю їх редакторів [7; 20; 23], розпорядження 

Міністерства внутрішніх справ про заборону проводити народні збори [17], 

листування місцевих органів влади щодо заборони українцям Галичини в’їжджати 

на територію Угорщини [15]. 

Протоколи, заяви, петиції сільських зборів та Руських народних рад різних 

населених пунктів Закарпаття з вимогою об’єднати край з Україною зберігаються у 

фонді № 1555. Аналіз даних документів свідчить про те, що більшість закарпатців 

дотримувалася проукраїнської національно-політичної орієнтації у період 

визвольного руху 1918-1919 рр. [26]. 
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Важлива інформація про події національного руху українців Закарпаття, а 

також Галичини, що дозволяє порівнювати їх розвиток і взаємодію, міститься у 

фондах ЦДІАЛ. Зокрема, у фонді № 180 зберігаються статут, відозви, протоколи 

засідань і інші документи про заснування та діяльність ГРР і окружних рад [30-32; 

35]; звернення чеських суспільно-політичних діячів і листування з ГРР про 

підготовку та роботу Слов’янського з’їзду в Празі, участь у ньому українських 

представників [34]; боротьбу українців за рівноправність з поляками та іншими 

народами Австрії [35]. У ньому також є петиції, листи, меморіали окружних 

руських рад про дискримінацію органами австрійської влади української мови в 

Галичині, Буковині та на Закарпатті [34], прагнення відокремити Закарпаття від 

Угорщини та приєднати до Галичини [36]. 

Для дослідження окремих аспектів діяльності закарпатських і галицьких 

русофілів (здійснення ними русофільської та панславістської пропаганди, виступи 

проти запровадження в школах і установах Галичини і Буковини фонетичного 

правопису та української народної мови) важливе значення мають повідомлення 

міністерств внутрішніх і зовнішніх справ до Галицького намісництва, меморіали 

до австрійського імператора, що зберігаються у фондах № 129, 182 [27; 29; 37]. 

Загалом, представлені в архіві актові та діловодні джерела висвітлюють піднесення 

національного руху в Західній Україні, боротьбу членів ГРР за політичні та 

національні права українців, відображають участь у цих процесах 

А. Добрянського, який виступав за реалізацію ідеї національної автономії та 

необхідність об’єднання західноукраїнських земель в одну автономну область у 

складі Австрійської імперії тощо. Для дослідження зусиль А. Добрянського в 

розв’язанні національного питання у 1867-1868 рр. найбільше значення мають 

опубліковані промови його виступів в угорському парламенті [288-290]. 

Велику кількість актових і діловодних джерел опубліковано в спеціальних 

збірниках документів (періодичних і неперіодичних). З-поміж них важливе 

значення для вивчення національного руху має збірка документів «До історії 

національних меншин Австро-Угорщини (ХІХ – поч. ХХ ст.)», яка містить цінну 

інформацію про становище національних меншин в Австро-Угорщині, розкриває 
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шляхи й методи здійснення їх мадяризації угорською владою, показує піднесення 

національного руху під час «Весни народів»: діяльність закарпатської делегації у 

Відні 1849 р., утворення «Руського округу» та політику А. Добрянського, 

спрямовану на покращення національного становища українців [100]. 

Першорядними для висвітлення діяльності А. Добрянського в складі ГРР є 

документи, опубліковані в збірнику «Головна Руська Рада (1848-1851): протоколи 

засідань і книга кореспонденцій» [83]. Не можуть залишитися поза увагою 

науковців і такі видання, як «Шляхом Жовтня. Боротьба трудящих Закарпаття за 

національне і соціальне визволення та возз’єднання з Радянською Україною» [282], 

«Таємне стає явним. Документи про антинародну діяльність церковників на 

Закарпатті в період окупації» [261], «Документи розповідають: збірник статей та 

документів» [101]. У них вміщено матеріали про підтримку закарпатським 

духівництвом політики мадяризації (заміна кирилиці латиницею, проведення 

літургії угорською мовою тощо), форми протесту селян проти політики 

денаціоналізації наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., піднесення національно-

визвольного руху в 1918-1919 рр. Фрагментарну інформацію про діяльність 

закарпатської делегації у Відні 1849 р. і текст національної програми українців 

«Пам’ятник русинів угорських» містить збірник «Матеріалы по исторіи 

возрожденія Карпатской Руси» [241]. Характерними рисами збірок документів, 

опублікованих в Україні в радянський період, є те, що, по-перше, наміри українців 

Закарпаття об’єднатися з Україною упорядники трактували як прагнення до 

возз’єднання з радянською Україною [282, с. 7, 67-68, 70], якої тоді взагалі не було, 

а, по-друге, підбір матеріалів у них здійснювався тенденційно (винятково 

негативно зображувалася роль духівництва в національному русі тощо). 

Чимало цінного матеріалу з досліджуваної проблеми опубліковано в 

словацькому виданні «Науковий збірник Музею української культури у 

Свиднику». Він дозволяє розкрити переговори закарпатської делегації у Відні 

(жовтень 1849 р.) з міністрами та австрійським імператором Францом Йозефом І 

щодо забезпечення урядом реалізації національно-політичних вимог українців, 

охарактеризувати діяльність А. Добрянського в «Руському окрузі», «Товаристві 
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св. Василія Великого» та його співпрацю з представниками словацького 

національного руху, проаналізувати політичну програму початку 1860-х рр., 

з’ясувати утиски українців з боку угорської адміністрації [75; 121-123].  

У джерельній базі дисертації важливе місце посідають газети (невелика частина 

матеріалів журналів була зарахована до даної групи через те, що вона має 

джерелознавчий характер). Вони містить різні форми інформації – документальну, 

поточно-хронікальну, особового характеру тощо [370, с. 403]. Досліджуючи їх, 

слід мати на увазі, що на зміст, рівень повноти та об’єктивності вміщеної в них 

інформації впливали не лише кваліфікація авторів і редакторів, але й умови, в яких 

видавалися друковані органи (існування/відсутність політичної цензури, 

належність газети до тієї чи іншої політичної партії, суспільно-політичної течії, 

культурно-громадської спілки тощо) [370, с. 411]. 

У дисертаційній роботі використовувалися матеріали преси Закарпаття (газети 

«Голосъ Русскаго Народа», «Карпат», «Наука», «Новий Світ», «Русская земля», 

«Світ», «Сова», журнал «Листок»), Галичини («Діло», «Зоря Галицька», «Народ», 

«Слово») та Буковини («Буковина»). Вони відображають національне, політичне, 

культурне та релігійне становище українців Габсбурзької монархії, дозволяють 

дослідити ідеологічні погляди представників різних мовно-літературних і 

суспільно-політичних течій, шовіністичну політику угорської влади щодо 

українського населення і бездіяльність великої частини інтелігенції у захисті прав 

та інтересів русинів. На шпальтах газет «Світ» і «Новий Світ», журналу «Листок» 

друкувалися відомості про діяльність «Товариства св. Василія Великого», «Руської 

Бесіди» [50; 86; 136; 201], «Народний Дім» [231], мовні дискусії серед інтелігенції 

[158; 170; 287], процес мадяризації і етноніми українців тощо [171; 175]. 

Важливим джерелом виявилися і матеріали галицьких газет, оскільки саме в 

них найбільше серед тогочасної української преси висвітлювалися події 

політичного, громадського та культурного життя українців Закарпаття. Зважаючи 

на те, що до середини 1860-х рр. у ньому не видавалися власні газети, а створені 

пізніше не мали права висвітлювати політичні події, особливо цінними для аналізу 

національних програм 1860-х рр. стали матеріали львівської газети «Слово», де 
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вони друкувалися [65; 138; 141; 150]. На сторінках галицьких газет «Діло», «Зоря 

Галицька», «Слово» та інших, постійно розглядалися й аналізувалися важливі 

проблеми суспільно-політичного та національно-культурного розвитку Закарпаття: 

перебування закарпатської делегації 1849 р. у Відні [76], діяльність товариств 

«Руська Бесіда» [132; 137; 151], дискусії щодо розв’язання мовного питання [216], 

етноніму русинів Закарпаття [210], констатувалася пасивність і байдужість 

інтелігенції до громадського й культурного розвитку [142; 145; 191]. 

Інформацію українських видань доповнюють матеріали віденської газети 

«Вісник для русинів Австрійської держави» й «Вістника Союза визволення 

України», російських періодичних видань «Галицко-Русскій Вѣстникъ» і «День», 

будинської «Церковної газети». Вони, хоч і в малому обсязі, все ж містять 

інформацію про суспільно-політичне становище українців Закарпаття. 

Вагоме значення мають джерела особового походження: спогади (мемуари), 

щоденники, автобіографії, епістолярії, подорожні нотатки тощо. Їхня цінність 

зумовлена тим, що у них, по-перше, зберігається інформація соціально-

психологічного рівня, відсутня в інших видах джерел, по-друге, вони часто містять 

відомості, яких немає в інших джерелах [370; с. 413-414]. Використання цих 

джерел дозволяє глибше відтворити як погляди й діяльність відомих громадських, 

політичних діячів, так і важливі суспільно-політичні та національні процеси, 

віднайти у них специфічні риси. Під час дослідження дисертаційної теми 

використано спогади та щоденники Ю. Бращайка [58], А. Волошина [70], 

В. Гренджа-Донського [87], В. Дебогорій-Мокрієвича [94], О. Духновича [121-123], 

М. Драгоманова [102], С. Клочурака [160], А. Кущинського [169], К. Левицького 

[172], Д. Сонцова [251], А. Штефана [283-284], Є. Чикаленка [280-281], 

автобіографії О. Духновича [108] та І. Сильвая [271], записки В. Броневського [59], 

А. Будиловича [60], М. Надєждіна [186], М. Ліхутіна [173], подорожні листи 

І. Срезневського [255] та інших авторів.  

Вищезазначені джерела написані відомими громадськими, культурно-освітніми 

та політичними діячами Закарпаття, Галичини й Наддніпрянської України, 

військовими Російської імперії й охоплюють події середини ХІХ – перших 
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десятиліть ХХ ст. У них міститься важлива інформація про особливості 

національних і суспільно-політичних процесів на Закарпатті, формування та 

ідеологічні засади русофільського й народовського рухів, діяльність та 

взаємовідносини їхніх лідерів, рівень розвитку національної свідомості українців і 

етнонімічну ситуацію в регіоні, проведення угорською владою політики асиміляції 

та перетворення частини українського населення з пасивних об’єктів політики 

мадяризації на її активних суб’єктів, національно-визвольний рух 1918-1919 рр., 

постання Гуцульської республіки та входження Закарпаття до складу 

Чехословаччини. 

Спогади наддніпрянських і галицьких діячів (М. Драгоманов, Є. Чикаленко, 

В. Дебогорій-Мокрієвич, К. Левицький) особливо цінні, бо дозволяють порівняти 

особливості розвитку досліджуваних явищ і процесів (рівень розвитку 

національної свідомості українців, використання ними різних етнонімів та ін.) у 

різних регіонах України (Закарпаття, Галичина, Буковина та Наддніпрянщина). 

Аналіз мемуарної літератури засвідчує, що не всі опрацьовані автором спогади 

є рівноцінними за своєю інформаційною насиченістю. Так, мемуари Є. Чикаленка, 

В. Дебогорія-Мокрієвича привертають увагу лише окремими фактами, загальними 

міркуваннями. Водночас спогади М. Драгоманова, О. Духновича, С. Клочурака, 

містять велику кількість фактичного матеріалу, глибокий аналіз поточної 

суспільно-політичної ситуації в регіоні. Однак, усі вони заслуговують на увагу, 

оскільки дозволяють доповнити свідчення інших джерел про суспільно-

політичного життя українців (погляди русофілів на мовне питання та проблему 

національної належності русинів, процес мадяризації духовенства й інтелігенції, 

діяльність мадяронів, розвиток визвольного руху в 1918-1919 рр. і ін.) і тим самим 

сприяють глибшому осмисленню основних тенденцій, притаманних національному 

рухові. 

Серед джерел особового походження, використаних при написанні роботи, 

особливе місце посідає епістолярна спадщина відомих українських і зарубіжних 

діячів ХІХ – початку ХХ ст. Так, листування Я. Головацького, А. Добрянського, 

В. Добрянського, О. Духновича, А. Петрушевича, І. Раковського, В. Терлецького та 
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інших розкриває процес становлення русофільського руху та його ідеологію, 

політику мадяризації, суспільно-політичне становище українців у 1850–1870-х рр. 

тощо. Позаяк у своїх листах вони торкалися проблем національного, громадського 

й культурного життя краю, даний тип джерел містить чимало маловідомих фактів 

громадського життя, відображає позицію різних діячів щодо розв’язання тих чи 

тих питань (мовного, національного та ін.), дозволяє збагнути мотиви їх діяльності 

[124; 161]. 

Важливе місце в комплексі джерельної бази посідають наукові праці вчених 

Закарпаття, а також політико-публіцистичні роботи українських громадсько-

політичних діячів ХІХ – перших десятиліть ХХ ст. У наукових працях 

І. Дулішковича [104-106], М. Лучкая [291], О. Митрака [235], Є. Сабова [276], 

Г. Стрипського [56; 259], Л. Чопея [236] та інших відбито погляди авторів на 

проблеми формування літературної мови, національної ідентичності українців, 

роль русофілів у громадсько-політичному та культурному житті регіону тощо. 

Праці А. Добрянського відображають його намагання захистити національні й 

політичні права та інтереси українців й інших національних меншин монархії 

Габсбургів, віддзеркалюють погляди на шляхи розв’язання у ній національного, у 

тому числі українського, питання [197; 223; 293]. У той же час політико-

публіцистичні роботи громадсько-політичних діячів Галичини й Наддніпрянщини 

(М. Міхновського [181], І. Франка [275] та ін.) дозволяють порівняти рівень 

національної самосвідомості українців у ХІХ – перших десятиліть ХХ ст. різних 

регіонів України. 

Отже, джерельну базу дослідження становлять різні за характером, 

походженням і змістом матеріали, що зберігаються в архівах і бібліотеках як 

України, так і за її межами. Проведена пошукова робота дозволила вперше ввести 

до наукового обігу низку невідомих джерельних матеріалів, особливо це 

стосується преси, політико-публіцистичних праць тощо, які відображають 

різноманітні аспекти досліджуваної проблеми. Джерельний аналіз дозволив 

зробити висновки, що з усієї групи джерел найбільш достовірна інформація про 

минуле містяться в актових і діловодних матеріалах. Із джерел особового походже-
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ння найбільшу увагу привертають спогади та листування, меншу – подорожні 

записки. Усі вони (джерела особового походження) відрізняються індивідуальним 

сприйняттям (а отже, оцінкою) навколишньої дійсності, що оточувала автора. 

Адже в кожному конкретному випадку особисте сприйняття і відтворення подій та 

явищ у листах, щоденниках тощо, є результатом комплексу факторів: рівнем 

інтелекту та ерудиції автора, його світоглядних, політичних і релігійних поглядів, 

суспільно-політичної ситуації в державі тощо. Таким чином, автори неоднаково 

висвітлювали одні й ті ж події/явища, свідками яких були. Незважаючи на 

суб’єктивність даного виду джерел, їхня цінність для науковців не зменшується, 

адже вони часто містять інформацію, яка не завжди є в офіційних документах, 

дозволяють краще збагнути мотиви діяльності різних діячів, їх світоглядно-

ідеологічні переконання, більш повно відтворити окремі події та явища. 

Багато цінної та різнопланової інформації містить преса. При її аналізі, як і при 

аналізі джерел особового походження, слід бути особливо уважним і критичним, 

адже використані в дослідженні газети були друкованими органами різних 

суспільно-політичних течій (народовської, русофільської) чи партії, внаслідок чого 

виражали саме їх інтереси та погляди, що не завжди об’єктивно відображали 

дійсність. Для уникнення ідеологічних упереджень чи штампів минулого та 

якомога більш точної реконструкції історичного минулого автор здійснював 

порівняння, перехресну перевірку інформації, яка міститься в усіх групах джерел. 

Здійснений аналіз джерельної бази дослідження свідчить, що інформація, яка в 

ній міститься, дозволяє, по-перше, більш глибоко розкрити раніше вже 

досліджувані проблеми: утворення «Руського округу»; діяльність культурно-

громадських інституцій («Товариства св. Василія Великого» та ін.); політичні 

проекти А. Добрянського; національні програми 1860-х рр. (частину програм 

введено до наукового обігу вперше); політику асиміляції українського населення 

угорською владою; стан і розвиток національної свідомості русинів; визвольний 

рух у 1918-1919 рр.; об’єднання Закарпаття з Чехословаччиною та ін. По-друге, 

наявні джерела дозволили дослідити ті питання та періоди в українському 

національному русі, які раніше майже не вивчалися чи вивчалися поверхнево 
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(хронологічно це 1850-х рр. і 1870-х – 1917 рр.). До них належать: періодизація 

українського національного руху; діяльність інтелігенції Закарпаття і Галичини, 

спрямована на об’єднання двох регіонів у 1848-1849 рр.; причини виникнення, 

генеза, розвиток/занепад, соціальна база та ідеологія русофілів, народовців і 

мадярофілів; роль політики мадяризації у занепаді українського руху та деформації 

національної свідомості українців; створення і діяльність товариства «Руська 

Бесіда» в Ужгороді та Сиготі; формування в закарпатців комплексу етнічної 

меншовартості; роль інтелігенції в розвитку/занепаді українського руху тощо. 

Разом з тим, через брак джерел, частину питань у роботі висвітлити так і не 

вдалося. Це торкається визначення конкретних осіб, котрі дотримувалися 

русинофільської національної орієнтації у період до 1919 р.; діяльності «Руської 

бесіди» в Хусті та Пряшеві; точної дати зміни А. Добрянським української 

національної ідентичності на русофільську. Проблемним є також встановлення 

відповіді на питання якої саме ідентичності (русофільської чи москвофільської) 

дотримувався той чи інший русофіл/москвофіл. Не завжди вдавалося вияснити, що 

малося на увазі при вживанні в джерелах слова «русскій язык» – руська 

(українська) чи російська мова. Це говорить про необхідність здійснення 

подальших пошуків у розробці порушеної проблеми. 
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1.3. Методологічні засади й понятійно-термінологічний апарат 

дослідження 

Будь-який науково-пізнавальний процес складається з трьох компонентів: 

об’єкта, суб’єкта (науковця) і методу пізнання [378, с. 14]. Важливим етапом у 

цьому процесі є вибір методів проведення дослідження, які слугують інструментом 

отримання достовірного знання про об’єкт дослідження [381, с. 52]. 

Загальновідомо, що сам по собі метод не гарантує нового знання, оскільки він 

може бути використаний правильно чи неправильно. У той же час без нього 

неможливе наукове пізнання [378, с. 14]. Професійне володіння методикою 

історичного дослідження дозволяє більш правдиво реконструювати історичне 

минуле, не спотворюючи його змісту [484, с. 132]. Характер теми дисертаційної 

роботи, її мета, завдання, специфіка джерел, які містять необхідну для аналізу й 

осмислення інформацію, зумовили орієнтацію автора на органічне та системне 

поєднання як загальнонаукових, так і напрацьованих низкою суспільно-

гуманітарних наук принципів і методів наукового пізнання, використання яких 

сприяє більш об’єктивному та ґрунтовнішому висвітленню порушеної проблеми. 

Серед найважливіших методологічних принципів дослідження слід виділити 

такі: історизму, об’єктивності та системності. Принцип історизму передбачає 

обов’язковість вивчення подій і явищ не лише в процесі їх становлення, розвитку 

чи трансформації, але й в контексті досліджуваного історичного періоду, що 

обумовлює врахування при розгляді того чи того факту, події, явища їх 

взаємозв’язку та взаємообумовленості з іншими фактами, подіями та явищами, 

тобто з конкретно-історичними умовами їх існування [484, с. 127]. Використання 

даного принципу дозволило цілісно та послідовно охарактеризувати український 

національний рух на Закарпатті, виявити його загальну спрямованість; з’ясувати, 

чому саме інтелігенція піддалася процесу мадяризації більше, аніж селяни; 

розкрити зв’язок між рівнем національної самосвідомості українців і суспільно-

політичною ситуацією в регіоні; зрозуміти, чому саме духівництво, а не світська 

інтелігенція, стала соціальною основою русофільської та народовської течій тощо. 
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Важливу роль у дослідженні відіграло дотримання принципу об’єктивності, що 

забезпечило неупереджений аналіз змісту джерел і надбань історіографії; 

порівняння різних, часто суперечливих, тверджень; уникнення тенденційного 

підбору історичних джерел під конкретну схему чи концепцію, формування на цій 

основі аргументованих висновків. Зрозуміло, що отримання максимально 

достовірного знання про український національний рух (як і будь-якого іншого 

предмета дослідження) не означає тотожності цих результатів з істиною, під якою, 

зазвичай, розуміють відповідність знання історичним реаліям. Адже будь-який 

результат наукового пошуку є суб’єктивованим через суб’єктивну складову 

природи використовуваних джерел, як таких носіїв інформації, що за своїм змістом 

не можуть охоплювати всієї багатоманітності властивостей і зв’язків реальної 

дійсності, є її абстрагованим відображенням, створюються людьми, а отже, пов’я-

зані з особистісними баченнями, вибором тощо. Дослідження завжди суб’єктивова-

не концепціями, теоретичними конструктами, методами, які розробляє і/або вико-

ристовує вчений, його освітою, досвідом і світоглядом, зовнішніми факторами та 

ін. [360, с. 67; 370, с. 72-73]. Та попри неможливість абсолютно точно реконструю-

вати історичне минуле, ми намагалися зменшити вплив суб’єктивного чинника й 

отримати знання, які якнайповніше й точніше відтворюють предмет дослідження. 

Використання принципу об’єктивності дозволило уникнути упереджених і 

заполітизованих суджень і оцінок як окремих громадсько-політичних діячів, так і 

українського національного руху загалом.  

Використання принципу системності передбачає вивчення об’єкта дослідження 

як сукупності окремих взаємопов’язаних елементів, коли політичні, культурні, 

соціальні та інші історичні події, явища та процеси розглядаються у їхньому розвитку 

і взаємозв’язку, чим забезпечується комплексне бачення проблеми [378, с. 173-179; 

360, с. 51]. Застосовування даного принципу дозволило виявити взаємозв’язок між 

шовіністичною політикою угорської влади та занепадом національного руху, 

асиміляцією переважної частини української інтелігенції, загостренням 

міжнаціонального антагонізму між угорцями та українцями на початку ХХ ст.; 

проведенням конституційних реформ в Австрійській імперії і політизацією 
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українського руху в 1849-1850 та 1860-х рр. тощо. Використання принципу 

системності дозволило отримати цілісну, комплексну картину минулого. 

Для досягнення поставленої мети й розв’язання конкретних завдань 

дослідження використано проблемно-хронологічний, історико-типологічний, 

порівняльний, історико-генетичний, історико-системний, термінологічний та інші 

методи. Важливими є проблемно-хронологічний та історико-типологічний методи, 

які обумовили структуру роботи. Вони дозволили виокремити в темі дослідження 

основні проблеми, визначити внутрішню періодизацію етапів у розвитку/занепаді 

українського національного русу. Було здійснено поділ усього спектру предмета 

дослідження на вужчі, окремі питання, відповідно до суспільно-політичної ситуації 

в краї, основних векторів діяльності закарпатських діячів та їх ідейно-світоглядних 

доктрин. Це, у свою чергу, дозволило подати матеріал у чіткій і логічній 

послідовності. 

Вагоме значення у процесі дослідження мав порівняльний (компаративіст-

ський) метод, який базується на синтетичному зіставленні подібних за багатьма 

критеріями явищ, а відтак допомагає розкрити суть історичного процесу, його 

закономірності й особливості, виявити паралелі, спільні та відмінні риси тощо 

[378, с. 186-190; 484, с. 127; 532, с. 251-254]. Застосовування у дисертації 

порівняльного методу зумовлене необхідністю зіставити специфіку розгортання 

українського національного руху на Закарпатті на різних етапах його розвитку. Він 

дозволив побачити відмінні риси в ідеології народовців, русо-, мадяро- та 

русинофілів, трансформацію національної концепції русофілів наприкінці ХІХ ст. з 

панруської у власне москвофільську, а порівняльний аналіз русофільського та 

народовського рухів на Закарпатті, Буковині та Галичині дозволив зробити 

аргументовані висновки про те, що ці рухи мали як спільні, так і відмінні риси. 

Використання історико-генетичного методу, який передбачає встановлення 

причин виникнення тих чи тих подій, явищ у зв’язку з попередніми подіями та 

явищами, дозволяє розкрити причинно-наслідкові зв’язки й закономірності їх 

розвитку [378, с. 184-186; 484, с. 128]. Його застосування, зокрема, сприяло 

з’ясуванню еволюції бачення А. Добрянським шляхів розв’язання «українського 
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питання» у Габсбурзькій монархії, виявленню причин і шляхів здійснення політики 

мадяризації українців тощо. 

Основою історико-системного методу є цілісне охоплення досліджуваної 

реальності та розкриття внутрішніх механізмів функціонування суспільних систем. 

Досліджуваний процес чи явище розглядаються як єдине ціле, що складається зі 

взаємозв’язаних елементів, підсистем, компонентів, що, у свою чергу, дозволяє 

отримати комплексну й структуровану картину минулого [484, с. 128]. Використання 

даного методу дозволило з’ясувати розвиток українського національного руху на 

Закарпатті як сукупність подій і явищ у їх цілісності та взаємозв’язку, розкрити 

різні аспекти суспільно-політичної діяльності закарпатських діячів у «Руському 

окрузі», культурно-освітніх товариствах і описати ставлення до їх діяльності органів 

влади та населення. 

Використання біографічного методу – який, будучи методом вивчення 

індивідуального, є допоміжним при вивченні колективного, соціального [367, с. 47], – 

забезпечило дослідження ролі окремої особистості та ступені її впливу на процес 

розвитку/занепаду як окремих культурно-громадських організацій, так і українського 

національного руху загалом. За допомогою методу просопографії (колективної 

біографії) виявлено низку спільних рис певної групи людей (на підставі аналізу їх 

біографічних характеристик). Це дозволило реконструювати ідеологію, діяльність і 

соціальну базу різних мовно-літературних, суспільно-політичних течій. 

У роботі використано також синхронний і діахронний методи. Перший 

передбачає вивчення предмета дослідження у горизонтальній часовій площині 

(одночасний аналіз подій і явищ в обмеженому проміжку часу без звернення до 

історичної ретроспективи чи перспективи), а другий – у вертикальній (дослідження 

подій і явищ, що відбувалися у різні хронологічні періоди). Зокрема, застосування 

синхронного методу дозволило паралельно вивчати русофільський і народовський 

рухи, визначити спільні та відмінні риси у їхньому розвитку, соціальній та 

інституційні базі, ідеології. У той же час діахронний метод дозволив виявити 

генетичний зв’язок між певними подіями і явищами, причини появи, фактори і 

поступальність розвитку тощо. 
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Серед загальнонаукових методів важливе місце в процесі дослідження посіли 

такі, як аналіз і синтез, індукція і дедукція, узагальнення, аналогія, абстрагування й 

конкретизація, верифікація історичних джерел. 

Важливе значення у дослідженні порушеної проблеми мало використання 

понятійно-термінологічного апарату, що, у свою чергу, зумовило застосування 

методу термінологічного аналізу. Вивчаючи історичні події середини ХІХ – 

перших десятиліть ХХ ст., дослідник натрапляє на історичні терміни, яким 

властива багатозначність чи архаїчність, а їх нерозуміння призводить до 

неможливості вивчення самого предмета дослідження. Метод термінологічного 

аналізу знайшов безпосереднє застосування у змістовному тлумаченні таких 

важливих з точки зору порушеної теми термінів, як: нація, національні меншини, 

національний рух (націоналізм), національна свідомість, русини, Закарпаття, 

русофільство, народовці, асиміляція, мадяризація та ін. Для частини названих 

лексем сьогодні, як у працях зарубіжних, так і українських істориків, політологів, 

соціологів, філософів, існує чимала кількість визначень-тлумачень – як схожих, так 

і суттєво відмінних. У зв’язку з цим у дисертації враховано полісемантичність 

ключових термінів, і, при можливості, подано визначення того чи іншого терміна в 

широкому та вузькому значенні слова, або вказано лише те тлумачення, яким автор 

буде безпосередньо послуговуватися у праці. 

Однією з ключових категорій пропонованого дослідження є «нація», дати 

загальноприйняте наукове визначення якій надзвичайно складно. У сучасній 

науковій літературі домінують два підходи до трактування поняття нації – 

етнічний і політичний. Етнічний підхід під нацією розуміє окрему етнічну групу, 

представників якої об’єднує спільне походження, спільна історична пам'ять, 

культура тощо. З точки зору політичного підходу тлумачення нації тісно пов’язане 

з політико-державним аспектом існування народу. Так, викладач відділу історії 

Державного університету Мюррей (США) К. Вулф зазначав, що коли етнічна 

група переслідує політичні цілі (створення власної системи шкільництва, здобуття 

права на викладання своєю мовою, офіційне визнання своєї релігії тощо), то вва-

жають, що вона досягла рівня національності [323, с. 247]. На думку П. Альтера, 
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«нація» – це політично мобілізований народ [294, с. 274], а для німецького 

соціолога К. В. Дойча – народ, що має державу. У роботі автор дослідження 

використовує таке визначення нації – це етносоціальна спільнота, що має власну 

назву, спільну історичну пам’ять, один чи кілька елементів спільної культури 

(мова, релігія, звичаї та ін.) і, як правило, територію проживання, усвідомлює свою 

єдність і відмінність від інших [294, с. 278; 369, с. 274]. Слушною є думка 

європейських дослідників Я. Крейчі та В. Велімського, котрі визначили п’ять 

об’єктивних чинників, які можуть відігравати роль в ідентифікації групи як нації: 

територія, держава (чи подібний політичний статус), мова, культура, історія і 

шостий суб’єктивний показник – національна свідомість, який, врешті, є 

остаточним і вирішальним чинником у питанні національної ідентичності, адже 

існують випадки, коли деякі, а то й більшість із об’єктивних показників, відсутні, а 

спільнота все ж відчуває себе нацією [389, с. 308]. 

Від терміна «нація» походять такі словосполучення, як «національна 

меншина», «національний рух», «етнічна (національна) ідентичність», 

«національна свідомість» тощо. Національні/етнічні меншини – це групи 

громадян держави, які не є представниками титульного етносу, виявляють почуття 

національного самоусвідомлення і спільності між собою. Основним критерієм 

визначення національної меншини є не тільки й не стільки чисельність, скільки 

нестача чи взагалі відсутність у неї влади та ресурсів, внаслідок чого вона може 

зазнавати утисків з боку титульної нації (особливо коли йдеться про 

багатонаціональні імперії чи монархії: Австрійську чи Російську в ХVІІІ – перших 

десятиліттях ХХ ст. тощо – Р. М.) [348, с. 81; 498, с. 163-166]. М. Туник виділив 

основні критерії поняття «національна меншина»: кількісний (здебільшого 

національна меншина поступається у кількості іншій частині населення); 

недомінування; відсутність власної державності на території проживання; 

наявність етнічних, релігійних і мовних характеристик, які відрізняють меншину 

від більшої частини населення; почуття солідарності з більшістю з метою 

збереження своєї культури [498, с. 166]. 
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Національний рух (націоналізм) – ідеологія та суспільно-політичний рух, 

спрямовані на збереження й розвиток етнічної і культурної ідентичності нації, 

здобуття нею – мирним або збройним шляхом – національної автономії чи 

самостійної незалежної держави через об’єднання національних територій, які 

можуть входити до складу однієї чи кількох держав [347, с. 504-595; 421, с. 242; 

432, с. 240; 453, с. 483]. Щодо природи виникнення даного феномена, то за 

твердженням британського політолога К. Майноуґа, націоналізм – це політичний 

рух, який залежить від почуття колективної образи на чужоземців. 

Націоналістична образа має бути колективною, колектив – нацією, а сам 

націоналізм не може бути цілковито боротьбою внутрішніх угруповань всередині 

країни, оскільки перш за все пов’язаний з чужоземцями [406, с. 119]. Думку 

К. Майноуґа підтримує і професор Оксфордського університету Д. Пламенац, 

котрий зазначає, що націоналізм є реакцією людей, які культурно (і не лише 

культурно – Р. М.) почуваються скривдженими. Це не реакція, детермінована 

почуттям слабкості чи невлаштованості, а реакція, коли існують певні умови: 

націоналізм набуває розквіту там, де є принаймні декілька народів, які щільно між 

собою контактують, та все ж свідомі власної окремішності [453, с. 486]. 

Незадоволення, як зазначав Г. Сетон-Вотсон, є основою для виникнення будь-

якого руху, але без націоналістично зорієнтованих еліт ці рухи не стали б 

націоналістичними [481, с. 292]. 

Агресивна форма націоналізму, яка проповідує національну ворожнечу та 

ненависть, переваги однієї нації над іншими, обґрунтовує «право» на 

дискримінацію і пригнічення інших націй, називається шовінізмом. Ідеологія і 

політика шовінізму не лише мають коріння у масовій психології, неписаних 

нормах побутової поведінки, а й підтримуються у суспільній свідомості, 

культивуються на державному рівні [522]. 

Національна ідентичність – усвідомлення і визнання особистістю власної 

належності до певної нації та більшості її атрибутів: мови, релігії, культурної 

спадщини, національної пам’яті, території проживання та інших елементів, які 

роблять її відмінною від інших націй [348, с. 20; 380, с. 57-59]. Вона є основою, 
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серцевиною значно ширшого поняття – національної свідомості 

(самосвідомості), яке включає у себе низку додаткових елементів: національні 

ціннісні орієнтації, національні інтереси, національну ідею; національні почуття, 

настрої, переживання (патріотизм, жертовність в ім’я національних інтересів, 

громадський обов’язок, національна гідність, трепетне ставлення до історичного 

минулого тощо) [373]. Виділяють два рівні національної самосвідомості: 

1) низький (часто підсвідомий) – емоційно відчужене співпереживання особистої 

єдності з іншими представниками етнічної спільноти (етнічна ідентичність); 

2) високий – раціональне, глибоке усвідомлення національної належності 

(національна ідентичність). Розвиток національної самосвідомості передбачає 

появу таких національних почуттів: почуття любові до Батьківщини, свого народу, 

рідної мови і культури; почуття причетності до долі свого народу і своєї держави; 

почуття національної гордості чи національного невдоволення; готовності й волі 

брати участь у реалізації національної мети, ідеї тощо [471, с. 77-78]. 

Русини – один із історичних етнонімів українців поряд з такими як руські, 

руснаки, русняки та ін. Цей етнонім використовувався у Наддніпрянській Україні 

до кінця ХVІІІ ст., а в Західній Україні – до кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., 

доки не був витіснений модернішою самоназвою «українці». Етнонім «русини» 

дотепер частково зберігся на Закарпатті, Пряшівщині й серед деяких емігрантів-

закарпатців у США [360, с. 34; 368; 414]. У дослідженні етноніми «русини», 

«русняки», «руський», «українці» вживаємо як синоніми. Зауважимо, що перевагу 

надаємо саме сучасній назві «українці», яка в ХІХ – перших десятиліттях ХХ ст. 

була на Закарпатті малопоширеною. Її застосування у дисертації є модерним, 

однак цілком виправданим, адже в середині ХХ ст. вона уже була перейнята 

абсолютною більшістю русинів, які проживали на території даного регіону. 

Зазначимо, що автор дослідження не є прихильником політичного русинства, 

ідеологи якого вважають русинів Карпатського регіону окремим народом [401]. 

Закарпаття – назва історико-географічного регіону (краю) етнічних україн-

ських земель, розташованих на південних схилах Карпатських гір та в басейні 

р. Тиси [309, с. 247]. Тобто це ті українські етнографічні землі, які з ХІІ-ХІІІ ст. до 
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1918 р. входили до складу Угорського королівства. Воно охоплювало території 

майже повністю українських Марамороського, Угочанського, Березького та 

Ужанського комітатів і прилеглі райони Земплинського, Шариського, Списького та 

Абуй-Торнянського комітатів із більшістю українського населення [399, с. 2; 491, 

с. 137]. Окрім русинів на цій території проживали угорці, словаки, чехи, німці, 

румуни, євреї та ін. (про територію проживання, чисельність русинів і етнічний 

склад населення Закарпаття див. додатки А, Б, В, Д, Е, Ж). Західна територія цього 

регіону (сьогодні – північно-східна Словаччина) відома як Пряшівщина [401, 

с. 168]. Українські землі в Угорщині не були окремою адміністративно-

територіальною одиницею, а входили до складу вищезазначених комітатів. 

Сучасне Закарпаття територіально менше (охоплює територію перших чотирьох 

названих комітатів), а тому даний термін у дисертації використано у ширшому 

розумінні, ніж уживається сьогодні. 

Русофільство – мовно-літературна й суспільно-політична течія у Західній 

Україні в ХІХ – 30-х рр. ХХ ст., представники якої обстоювали ідею існування 

єдиного «русского» народу, до складу якого зараховували українців, білорусів і 

росіян, а пізніше прямо визнавали українців росіянами, стояли на позиціях 

запровадження для українців літературної мови – російської [489; 499, с. 485]. В 

історіографії для позначення даного феномену здебільшого використовують два 

терміни – «русофільство» та «москвофільство» [297, с. 233-234]. На нашу думку, 

«русофільство» є ширшим поняттям ніж «москвофільство», яке зрештою й 

виникло на основі першого. Зауважимо, що досліджуваний феномен на Закарпатті 

в другій половині ХІХ ст. доцільніше називати русофільською течією (рухом), а з 

кінця ХІХ ст. – москвофільською, тому що в цей час відбувся процес 

трансформації русофільства («панрусизму») в москвофільство (власне чітку 

проросійську орієнтацію) [408, с. 15]. Акцентуємо на тому, що коли йдеться про 

мовне (прагнення запровадити для українців російську мову як літературну) русо- 

та москвофільство, то ці явища, переважно, тотожні (випадки, коли русофіли 

заперечували свою орієнтацію на російську мову та називали свій «русский язык» 

іншою мовою – виняток з правил), а тому терміни «русо-» і «москвофільство» у 
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мовно-літературному контексті можуть використовуватися як синоніми. У той же 

час ототожнювати дані поняття, коли йдеться про етно-національну ідентичність, 

не можна, оскільки вони є різними за своєю суттю. 

Народовський рух (народовці) – громадсько-культурна та суспільно-

політична течія, що в 1860-х рр. виникла в Галичині, а згодом – на теренах 

Буковини та Закарпаття, як противага консервативному табору русофілів (і 

мадярофілів на Закарпатті), котрі орієнтувалися на Росію. Народовці відстоювали 

ідею єдності українців Австрійської та Російської імперій, виступали за об’єднання 

усіх українських земель і розвиток української літературної мови на основі 

народної (розмовної) мови [346; 534]. 

Інтелігенція – соціальний прошарок суспільства, професійно зайнятий 

розумовою працею, розвитком і поширенням культури у суспільстві: лікарі, 

інженери, юристи, офіцери, духівництво, історики, філософи, соціологи, певна час-

тина письменників та ін. [377]. У ХІХ ст. інтелігенція Закарпаття майже повністю 

складалася з греко-католицького духівництва [130; 135; 364, с. 115; 405, с. 29]. 

Асиміляція – злиття однієї самостійної етнічної спільноти або її частини з 

іншою етнічною спільнотою, яка, переважно, більш чисельна й посідає панівні 

політичні та економічні позиції у державі, в якій ці спільноти проживають, 

внаслідок чого одна з них втрачає свою мову, культуру, самосвідомість, традиції, 

звичаї тощо. Розрізняють кілька видів асиміляції: природну (добровільну) та 

штучну (насильницьку), повну й часткову, соціальну й етнічну [537, с. 145]. 

Штучна асиміляція, про яку йтиметься у дослідженні, досягається шляхом 

проведення цілеспрямованої державної асиміляторської політики, спрямованої 

проти національних чи інших меншин. Конкретним проявом асиміляції є 

мадяризація – політика угорської влади, спрямована на насадження національним 

меншинам Угорщини мадярської культури, передусім угорської мови, 

католицизму з метою їх асиміляції з угорською нацією. 

Австрославізм – інтелектуальна й громадсько-політична течія у Габсбурзькій 

монархії, що виникла в середині ХІХ ст. Її представники мали на меті здобути 

рівноправність і автономію для слов’янських народів, об’єднати їх на федератив-
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них засадах під егідою і в рамках Австрійської імперії (звідси й походить назва 

«австрославізм») без порушення її територіальної цілісності [317, с. 20; 490, с. 66]. 

Будителі – назва визначних громадських і політичних діячів періоду 

національно-культурного відродження слов’янських народів Австрійської імперії 

кінця ХVІІІ – ХІХ ст., котрі боролися проти освіченого абсолютизму Габсбургів і 

національних утисків, за пробудження національної свідомості, збереження і 

розвиток рідної мови, літератури й культури. До плеяди закарпатських будителів 

належали І. Базилович, М. Лучкай, О. Духнович, А. Добрянський, А. Кралицький, 

І. Сільвай та ін. [320, с. 389]. 

Комплекс етнічної меншовартості (неповноцінності) – психологічний 

комплекс, що формується у нації/етносі (чи її окремої частини) в результаті 

довготривалого й інтенсивного процесу її денаціоналізації іншою нацією, яка 

відігравала роль титульної (панівної) у державі. Він проявляється у несвідомому чи 

свідомому, гіперболізованому, а часто й абсолютно безпідставному, відчутті 

особистої нижчості та малозначимості в порівнянні з представниками іншої нації 

[344, с. 15; 415, с. 9-16; 527, с. 5-8; 530, с. 208-209]. У Наддніпрянщині він відомий 

як малоросійство, у Галичині – як малопольськість, а на Закарпатті – як 

мадяронство. Термін «мадяронство» походить від слова «мадярони», яке в ХІХ – 

першій половині ХХ ст. на Закарпатті та й поза його межами стало символом 

національної зради й використовувалося сучасниками для позначення 

змадяризованих українців (чи інших народів) – головно, інтелігенції, – котрі 

дотримувалися промадярської орієнтації, переймали угорську культуру, мову, 

соромилася свого народу, приховували своє українське походження й вдавали з 

себе мадярів, сприяли здійсненню політики мадяризації русинів [97; 102, с. 276-

277; 123, с. 536; 163; 284, с. 48-49]. Зауважимо, що комплекс етнічної 

меншовартості – поняття дещо ширше за мадяронство, яке охоплює лише ту 

частину суспільства, яка не просто відчувала свою нижчість і малозначимість у 

порівнянні з угорським народом, а засвоїла його атрибути (як «еталонної», 

домінуючої у державі національності): культуру, мову, релігію, національну 

ідентичність тощо. У результаті ця частина суспільства не лише не шанує, але й 
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зневажає власну націю, культуру, мову, її історію, що зрештою призводить до 

деформації національної свідомості, пам’яті та ідентичності людини. У зв’язку з 

цим термін «комплекс етнічної меншовартості» може вживатися в широкому 

(характерний для селян і інтелігенції) та вузькому (мадяронство) значенні 

(притаманний, головно, для інтелігенції). 

Багатогранність досліджуваної проблеми обумовила використання понятійно-

термінологічного апарату й методів суміжних з історією соціально-гуманітарних 

наук: націології – при дослідженні національної ідентифікації та самосвідомості 

українців, їх політичного самовизначення, національної політики угорської влади, 

зокрема процесу мадяризації українців; соціальної психології – коли потрібно 

вивчати і враховувати настрої людей при здійсненні ними певних дій, визначити 

мотивацію їх діяльності; соціології – для з’ясуванні різних аспектів і наслідків 

соціальної адаптації українців, зокрема при розгляді такого специфічного способу 

адаптивної поведінки людей, як соціальна мімікрія; політології – при висвітленні 

політики Відня і Будапешту щодо національного руху українців загалом і його 

лідерів зокрема тощо. 

Отже, при написанні роботи використано методологічні принципи, методи та 

термінологічно-понятійний апарат як історичної науки, так і суміжних з нею 

соціально-гуманітарних наук. Лише їхнє комплексне застосування забезпечило 

успішне розв’язання поставлених у дисертації завдань і створення цілісної картини 

порушеної автором проблеми. 

Висновки до розділу 1  

Проаналізувавши джерельну базу, яка охоплює різні за характером, 

походженням і змістом матеріали, та історіографію проблеми, можемо зробити 

висновок, що у комплексі вони є достатньо репрезентативні для відображення 

процесу зародження, розвитку й характерних рис українського національного руху 

на Закарпатті в 1848-1919 рр. Здійснена пошукова робота дозволила вперше ввести 

до наукового обігу низку невідомих або маловідомих джерельних матеріалів, що 

зберігаються в архівах і бібліотеках України та за її межами. Для уникнення 

формування суб’єктивних суджень і більш точної реконструкції історичного 
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минулого автор здійснив верифікацію, порівняння, перехресну перевірку 

інформації, яка міститься у різних групах джерел та історичних працях. Залучення 

широкого комплексу джерел і наукової літератури при використанні сучасної 

методологічної бази дозволили дослідити чимало нез’ясованих чи маловивчених 

питань із порушеної проблеми, розв’язати поставлені в дисертації завдання і 

досягти мети дослідження. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗАРОДЖЕННЯ І ПОСТУП УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ 

В 1848–1860-х рр. 

 

2.1. Особливості національної програми А. Добрянського. Спроба 

об’єднання Закарпаття й Галичини в «Руський коронний край» і причини її 

невдачі 

Зародження українського націоналізму на Закарпатті в середині ХІХ ст. було 

спричинене низкою внутрішніх і зовнішніх факторів. До перших, зокрема, 

належали: проведення закарпатськими культурно-громадськими діячами та 

вченими просвітницької діяльності, написання наукових робіт, де доводилася теза 

про автохтонність руського населення закарпатського регіону, його належність до 

України, підкреслювалося, що мова місцевих русинів є діалектом української 

мови. Поява таких праць свідчила не лише про зацікавленість інтелігенції у 

дослідженні історії рідного краю, а й про розвиток у неї національної свідомості, 

прагненні поширити її серед якомога більшої кількості українців. Ці процеси були 

складовою українського національного відродження, яке, розпочавшись 

наприкінці ХVІІІ ст., охопило всю Україну [375, с. 59-72; 473, с. 18-61]. 

Зародження українського національного руху було спричинене не стільки 

внутрішніми, як зовнішніми чинниками. Роль зовнішніх впливів у даному випадку 

не абсолютизується, а внутрішніх не відкидається, адже без останніх його 

формування було б неможливим. Однак саме зовнішні процеси – революційні події 

у Європі 1848-1849 рр., які ввійшли в історію під назвою «Весни народів», 

національне піднесення і розвиток націоналізмів у Центрально-Східній Європі та 

поширення австролавізму в 1840-х рр. – стали тими визначними чинниками, 

завдяки яким український національний рух на Закарпатті постав саме в середині 

ХІХ ст. Він проявився у підвищенні рівня національної самосвідомості українців, 

активізації їх боротьби за національні та культурні права, прагненні об’єднати 

Галичину та Закарпаття у «Руський коронний край». Як зазначав П.-Р. Магочій, 

унаслідок революції 1848 р. і наступних контрреволюційних заходів «русини 
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вперше ступили на сцену історії як окрема політична й культурна спільнота» [401, 

с. 31]. 

Провідну роль у розвиткові національного руху в цей час відіграв закарпат-

ський будитель, один із найвідоміших політичних діячів не лише Західної України, 

але й загалом монархії Габсбургів – А. Добрянський. Народився він 1817 р. у селі 

Рудльові Земплинського комітату в родині священика І. Добрянського та Ш. Сепе-

шгазій. У 1833-1836 рр. отримав вищу освіту в Кошицькому та Егерському 

університетах (на філософському та юридичному факультетах). Під час навчання у 

м. Егер, яке на той час було одним із культурних центрів Угорщини, відбулося 

пробудження національної самосвідомості та формування слов’янофільських 

поглядів А. Добрянського. Він гуртував українців, словаків, сербів, закликав їх 

любити свій народ і солідаризуватися у спільних інтересах [356, с. 15-16; 445, 

с. 325-326]. У 1836-1840 рр. навчався у Гірничо-лісовій академії (м. Банська 

Штявниця), де створив студентську спілку, в якій обговорювалися проблеми 

становища слов'янських народів в Австрійській імперії [445, с. 326]. Після 

закінчення навчання працював у Віндшахті, де познайомився з такими 

словацькими громад-ськими і політичними діячами, як Й. Гурбан, Ш. Дакснер, 

Й. Шкултеті, П. Мудрон, Я. Францісці та іншими, разом з якими захищав 

національні права словаків [356, с. 17-18]. У 1846 р. він продовжив студії у Відні, 

де познайомився з багатьма чехами, сербами, хорватами. Під час відрядження 

1847 р. у Чехії заприятелював із чеськими національними лідерами: В. Ганкою, 

К. Гавлічком-Боровським, Ф. Палацьким, Ф. Рігером та ін. Уже тоді 

А. Добрянський мав чіткий план, як об’єднати слов’ян Австрії у боротьбі за свої 

національні, політичні та культурні права [356, с. 28; 445, с. 326]. Він розробив 

проект реорганізації адміністративно-територіального устрою Австрії на основі 

національного принципу. Передбачалося, що Чехія, Моравія, Словаччина і 

Карпатська Русь (Закарпаття, Галичина і Буковина) отримають статус окремих 

національних округів. Український діяч досить точно визначив їхні кордони, 

застосовуючи той же етнічний принцип і до інших народів монархії Габсбургів 

[356, с. 29]. 
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Реалізація цього проекту сприяла б розвитку українського руху й національної 

свідомості українців. Адже створення автономних політичних інституцій із 

достатньою владою і ресурсами, щоб урядувати на певній території, має тенденцію 

не тільки зміцнювати ідентичності, які вже існували, а й породжувати чуття 

належності й спільної ідентичності там, де його раніше не було [348, с. 149-150]. 

Та коли А. Добрянський показав карту розподілу Австрії на національні округи 

Ф. Палацькому, останній відповів: «Наші сили ще слабкі, ми до цього ще не 

дозріли». Однак, події розвивалися з такою швидкістю, що через рік чеський 

політичний діяч на Слов’янському з’їзді сам відстоював ідею утворення 

національних округів [356, с. 29]. 

Слов’янський з’їзд (конгрес) у Празі, який відбувся 2-12 червня 1848 р., став 

однією з кульмінаційних подій «Весни народів». Ініціатива його проведення 

належала хорватському політику та вченому І. Кукулевичу. 20 квітня 1848 р. він 

опублікував статтю, у якій, наголошуючи на небезпеці, що загрожувала 

слов’янським народам з боку угорців і німців, звернувся до всіх слов’ян із закли-

ком якнайшвидше скликати загальнослов’янський з’їзд і, маючи підтримку правля-

чої династії, протидіяти політиці німців і мадярів. Цю ідею підтримали чехи. 30 

квітня вони створили Підготовчий комітет, очолюваний графом Л. Туном, який 

повинен був зайнятися організацією конгресу [431, с. 37; 520, с. 24; 550, с. 48]. 

1 травня комітет звернувся до слов’ян з відозвою «Брати, слов’яни!», підписаною 

26 особами: Я. Добжанським, В. Ганкою, К. Запом, Ф. Палацьким, Ф. Рігером, 

П. Шафариком, Л. Штуром та іншими видатними політичними та громадськими 

європейськими (передусім чеськими і словацькими) діячами [34, арк. 5]. У ній лу-

нав заклик – усім представникам слов’янських народів Австрії 31 травня 1848 р. 

зібратися у Празі для обговорення свого національно-політичного становища й 

об’єднання зусиль у захисті своїх національних прав із метою недопущення пося-

гань інших народів на їхні території [34, арк. 5]. На думку публіциста і громадсько-

го діяча С. Зеркаля, звернення «Брати, слов’яни!» підписав А. Добрянський [365, 

c. 178]. Однак, така думка, як засвідчує аналіз архівних матеріалів, є хибною, 

оскільки на самій відозві ні його прізвища, ні підпису немає [34, арк. 5]. 
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Відозва комітету мала велику підтримку: наприкінці травня на з’їзд до Праги 

прибуло 340 делегатів [365, c. 178]. 2 червня з’їзд розпочав свою роботу. Його 

відкрив видатний чеський історик П. Шафарик, який і зачитав програму нарад: 

1) ознайомитися і порозумітися щодо становища слов’ян Австрії; 2) розробити 

програму від кожної народності з її національними та конституційними домаган-

нями й внести від конгресу петицію до цісаря; 3) затвердити акт федерації, згідно з 

яким усі слов’янські народи Австрії зобов’язувалися жити між собою у згоді, не 

домагаючись верховенства над іншими, і спільно захищатися від посягань інших 

народів [172, с. 33-34; 459, с. 35-36]. Західну Україну на конгресі представляла ГРР 

(перша українська національно-політична організація, утворена 1848 р. у Львові з 

ініціативи та під проводом греко-католицької єпархії), яка відрядила до Праги 

трьох делегатів: Г. Гинилевича, І. Борисикевича й А. Заклинського [34, арк. 9; 172, 

с. 34; 550, с. 84]. Вони від її імені висунули ідею поділу Галичини на дві провінції: 

східну – українську та західну – польську, проти чого гостро виступали поляки 

[172, с. 34-35]. Українці Закарпаття не відрядили на конгрес жодного делегата, 

оскільки за їхніми головними представниками стежила жандармерія, і вони рятува-

лися тим, що переховувалися на віддалених парафіях або відправлялися до 

Галичини [445, с. 284]. Заначимо, що А. Добрянський усе ж запропонував конгресу 

національну програму (утворення «Руського коронного краю»), ознайомивши з 

нею попередньо Ф. Палацького й Ф. Рігера. Останні підтримали проект [507, с. 5]. 

На Слов’янському з’їзді вимоги закарпатців, напрацьовані А. Добрянським, 

були викладені в петиції словацької делегації, яку зачитав Й. Гурбан [445, с. 284]. 

Вона складалася з таких пунктів: 1) визнання угорською владою словаків і русинів 

окремими народами; забезпечення у сеймі рівних прав між трьома 

національностями; 2) утворення окремих словацького та руського сеймів зі 

спеціальною постійною словацькою і руською комісією, наділеною правом і 

обов’язком представляти і захищати їхні права, скликати сейм, відхиляти всі 

розпорядження мадярських міністерств, небезпечних для русинів і словаків; 3) 

надання можливості вільно засновувати народні школи (початкові (елементарні), 

реальні, міські), вчительські семінарії, гімназії, ліцеї, академії, політехнікум й один 
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університет зі словацькою і руською мовами навчання; 4) відкриття за державні 

краєві кошти словацько-руської кафедри для мадярів і мадярської – для словаків і 

українців; 5) визнання національної рівноправності всіх народів Угорщини; 

6) звільнення з в’язниць незаконно ув’язнених русинів і словаків, які захищали свої 

національні права та недопущення у майбутньому аналогічних арештів; 7) надання 

права словакам і русинам засновувати товариства, які мали сприяти розвиткові їх 

національностей [313, с. 73; 445, с. 284; 551, с. 21-22]. 

Зазначений у петиції перелік вимог свідчив про те, що українці й словаки 

вимагали рівних прав з угорцями. Тоді слов’янські народи ще вірили, що лідер 

угорської революції Л. Кошут буде дотримуватися політики рівноправності та 

демократії, а це, у свою чергу, зміцнювало їхню надію на можливість майбутньої 

реорганізації Австрії у федерацію рівноправних держав. Слід наголосити й на 

тому, що на конгресі словацький учений і суспільний діяч Л. Штур пішов далі 

вищезазначеної петиції. Він вимагав, аби з’їзд боровся за збереження слов’янських 

народів, а не Австрійської монархії: «Наша ціль полягає в тому, щоб зберегти себе. 

Перш за все ми повинні служити собі, а не іншим. До цього часу Австрія стояла, а 

ми гинули. Що сказав би світ, якби ми не турбувалися ні про що, крім збереження 

Австрії! З загибеллю Австрії ми не загинемо» [356, с. 37]. Не відомо як відреагував 

би на ці слова А. Добрянський, однак, беручи до уваги той факт, що він, 

перебуваючи в Чехії, висував ідею реорганізації територіального устрою Австрії за 

національним принципом, можна припустити, що їх позиції у питанні необхідності 

збереження і захисту слов’янських народів монархії від загрози повної асиміляції і 

втрати власної національної самобутності під тиском домінуючих націй в імперії 

загалом збігалися. Відмінність полягала лише в тому, що Л. Штур допускав 

можливість самостійного і незалежного існування слов’янських народів після 

розпаду Австрії, а український діяч – ні, оскільки єдину можливість збереження 

слов’ян Австрії вбачав у федеративній перебудові імперії [45; 223]. Отже, ідеї 

словацького діяча мали радикальніший характер і виходили за межі федеративної 

концепції А. Добрянського, обмеженої рамками габсбурзького легітимізму.  
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Загалом на конгресі розробили кілька проектів федерації слов’янських народів 

у межах Габсбурзької монархії, однак жодного з них остаточно не затвердили. Так, 

проекти польського філософа, громадського діяча К. Лібельта й російського 

політичного діяча, ідеолога анархізму М. Бакуніна не прийняли, бо вони 

стосувалися слов’ян, котрі проживали за межами Австрії. Відкинули й проект 

чеського військового Ф. Заха, що охоплював усі народи Австрії [313, с. 75]. 

Більшість із розроблених проектів мала два основні пункти: забезпечення повної 

національної рівноправності всіх народів імперії і перетворення Австрії, без 

порушень її кордонів, на федеративну державу під скіпетром Габсбурзької 

династії. У зв’язку з цим вважаємо слушними зауваження А. Дж. П. Тейлора про 

те, що Слов’янський конгрес поєднував австрославізм із слов’янським 

націоналізмом [490, с. 66]. На жаль, жодний з обговорюваних проектів не був 

остаточно й офіційно схвалений та реалізований, оскільки 12 червня з’їзд дочасно 

розпустили у результаті проведення у Празі військових дій між австрійським 

військом і чеською гвардією [172, с. 35]. Таким чином, сподівання, які мали 

українці та інші національності на конгрес, їх прагнення домогтися національної 

рівноправності та перетворення Австрії на федерацію не здійснилися. Однак, було 

досягнуто й позитивних результатів. Своєю присутністю на з’їзді українська 

делегація на міжнародному рівні заявила, що руський (український) народ, який 

був тоді маловідомий і вважався частиною польського чи російського народу, є 

самостійною нацією, готовою до боротьби за свої національні права [172, с. 35]. 

Федералістські ідеї, якими була пронизана вся діяльність Слов’янського 

конгресу, у 1840-х рр. були поширені не лише в Австрії, але й у Російській імперії. 

В українському національному русі на теренах Наддніпрянської України розробка 

однієї з перших політичних програм, яка передбачала створення федерації, 

належала «Кирило-Мефодіївському братству» (1846-1847 рр.) – нелегальній 

політичній організації, до складу якої входили В. Білозерський, М. Гулак, 

М. Костомаров, Т. Шевченко та ін. Головною метою братство вважало здобуття 

політичної незалежності України в рамках побудови демократичної федерації 

рівноправних слов’янських держав, узірцем для якої були США чи Французька 
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республіка. Кожна з них (слов’янських держав) утворювала б окремий штат або 

розмежовувалася на декілька штатів, а Києву відводилася роль центрального міста 

федерації [164, с. 34-35; 473, с. 109]. Відмінність програми братчиків від празької 

федералістської концепції полягала у тому, що вона передбачала об’єднання всіх 

слов’ян, що призвело б до розколу Австрійської та Російської імперій, а тому не 

могло бути підтримане членами Слов’янського з’їзду.  

А. Добрянський та інші українські діячі під час «Весни народів» сподівалися 

отримати підтримку в розв’язанні національного питання з боку Відня, який йшов 

назустріч лише тоді, коли йому це було вигідно. Заручитися допомогою з боку 

угорців, які тоді вели боротьбу за незалежність своєї держави, було неможливо. 

Угорські революціонери, незважаючи на те, що декларували «рівність, братерство і 

свободу», повністю ігнорували права немадярських національностей, прагнули 

встановити свою владу над ними, і цим відштовхнули їх на бік Відня [160, с. 17; 

445, с. 305]. 

А. Добрянський був переконаний, що Л. Кошут не надасть українцям, як і іншим 

слов’янським народам, жодних прав і до їхніх вимог не прислухається. У такій 

ситуації можна було покладатися лише на власні сили та сподіватися хоча б на 

мінімальну підтримку з боку Відня. Український діяч усвідомлював і слабку позицію 

українців на Закарпатті, і відсутність там достатньої кількості відданих національній 

справі громадсько-політичних діячів. У зв’язку з цим він спрямував свої зусилля на 

налагодження контактів і співпрацю з єдиною у той час українською національно-

політичною організацією на західноукраїнських землях – ГРР у Львові, членом 

якої був із самого початку її утворення, та розробку спільної політичної програми 

розв’язання національної проблеми українського населення Габсбурзької монархії. 

З цією метою А. Добрянський підготував проект об’єднання Закарпаття з 

Галичиною [31, арк. 8; 83, с. 10]. У проекті не йшлося окремо про Буковину, адже 

вона упродовж 1786-1849 рр. входила до складу Галичини й лише в березні 1849 р. 

її перетворили в окремий коронний край Австрійської імперії. 

У січні-березні 1849 р. до ГРР надходять петиції з проханням, аби вона 

домагалася від віденської влади об’єднання двох регіонів. Члени львівської 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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організації підтримали дану політичну програму й обіцяли сприяти її реалізації 

[36, арк. 7-9 зв.]. Такі петиції від імені закарпатців і галичан надходили не лише до 

ГРР, яка мала виступити репрезентатором інтересів українців перед Віднем, але й 

безпосередньо до цісаря Франца Йозефа І [36, арк. 9, 11, 24-26 зв.]. Стверджувати, 

що їхнім автором чи співавтором був А. Добрянський, не можна, оскільки 

прізвища їхніх адресантів не зазначені. Достеменно відомо лише те, що він 

представив петицію з програмою об’єднання Закарпаття та Галичини (яку від імені 

українців Угорщини мав передати імператору Австрії) провідним галицьким 

громадсько-політичним діячам на надзвичайному засіданні ГРР 5 квітня 1849 р. Її 

члени підтримали це клопотання й ухвалили відправити до Відня від ГРР спеціаль-

ну депутацію, яка б і представила програму цісарю [32, арк. 34-34 зв.; 83, с. 119-

120]. Однак, у зв’язку з тим, що з невідомих причин відрядити окрему галицьку 

депутацію рада не змогла, знаний громадсько-політичний діяч Т. Леонтович під 

час її чергового засідання 20 квітня висунув пропозицію, щоб Перемишльський 

єпископ та інші русини, які в той час перебували в австрійській столиці, 

приєдналися до депутації, очолюваної А. Добрянським [32, арк. 38 зв.; 83, с. 122]. 

Невдовзі український діяч передав галицькому наміснику графу А. Голуховському 

відповідний меморандум, щоб той вручив його цісарю [44, с. 82; 75, с. 70].  

На той час династія перебувала у важкому стані і потребувала допомоги. 

А. Добрянський розумів, що потрібно використати цю ситуацію для об’єднання 

Закарпаття й Галичини, адже домогтися цього за інших умов буде складно. 

Оскільки на меморандум довго не надходила відповідь, наприкінці квітня 1849 р. 

він вирішив поїхати до Відня, щоб особисто обговорити питання створення 

«руської провінції» з урядом. Однак далі заступника міністра внутрішніх справ (за 

іншими даними – міністра [44, с. 82]) О. Баха його не допустили. Результати 

переговорів виявилися невтішними для українців. Під час розмови заступник 

міністра внутрішніх справ повідомив, що «уряд не може дозволити, щоб Угорська 

Русь власними силами звільнилася від влади угорців, так як це обов’язково 

призвело б до непорядків, і що бажаному об’єднанню Австрійської Русі 

протистоять важливі державні інтереси» [295, с. 148]. 
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Незважаючи на негативну відповідь, провідні діячі українського національного 

руху не припинили боротьби за реалізацію своєї ідеї. У жовтні 1849 р. – тобто 

через неповних два місяці після придушення Угорської революції – до австрійської 

столиці прибула закарпатська делегація, що мала представити урядові та 

імператору свої національні вимоги особисто [75, с. 66]. На думку С. Добоша, 

ініціатором даного заходу був А. Добрянський [356, с. 43]. Саме йому уряд нібито 

натякнув на необхідності відправити до Відня таку депутацію [420, с. 235]. На 

жаль, у джерелах немає інформації, хто саме був ініціатором даної акції. 

Достеменно відомо лише те, що безпосереднім поштовхом відрядити депутацію 

став приклад інших народів імперії, які після забезпечення їм Конституцією 4-го 

березня 1849 р. національної рівності, вважали своїм моральним обов’язком 

висловити за це імператору вдячність устами своїх делегацій [75, с. 67; 470, с. 64]. 

Після прибуття 9 жовтня до Відня члени делегації, до якої входили 

А. Добрянський, В. Добрянський, Й. Шолтис, О. Яницький, а також М. Висяник і 

В. Алексович, котрі приєдналися уже в столиці, зустрілися з провідними 

національними діячами Галичини (зокрема, керівником ГРР М. Куземським, 

радником міністра освіти у Відні Г. Шашкевичем, ученим і співзасновником 

«Руської трійці» Я. Головацьким та ін.) і представником Пряшівської консисторії, 

словаком Я. Главачем [75, с. 66-68]. Після того, як були вислухані їхні зауваження і 

пропозиції, закарпатська делегація 13 жовтня підготувала остаточний текст петиції 

до імператора у вигляді меморандуму «Пам’ятник русинів угорських», який був 

підписаний кожним членом делегації і пізніше опублікований у «Зорі Галицькій» 

[211; 212]. Цілком ймовірно, що початкова версія петиції містила вимогу про 

об’єднання краю з Галичиною, від якої, після наради у Відні з галицькими діячами 

та Я. Главачем, закарпатці вирішили тимчасово відмовитися [470, с. 65]. Так, у 

меморандумі зазначалося: «Ми маємо наших братів у Галичині, вірних русинів, і до 

них передусім звертається наше серце, і ми бажаємо з ними об’єднатися політично 

й адміністративно в окремий «Руський коронний край» [75, с. 70]. Після цього 

О. Яницький вказав на причини тимчасової (допоки не покращиться державне 

становище Австрійської імперії та не зникнуть перешкоди до об’єднання Галичини 



59 

й Закарпаття) відмови депутації від обстоювання ідеї об’єднання 

західноукраїнських земель: по-перше, Конституція 4-го березня не передбачала 

зміни кордонів адміністративно-територіальних одиниць держави; по-друге, 

небажання ускладнювати й так непросте внутрішньополітичне становище Австрії 

[75, с. 70].  

Захищаючи національні права закарпатців, депутація висловила у «Пам’ятнику 

русинів угорських» такі вимоги до австрійської влади: 1) оголошення Конституції 

4-го березня на всій території, заселеній русинами; 2) визнання руської народності 

в Угорському коронному краї; 3) виділення окремої руської адміністративної 

області; 4) запровадження руської мови в школах і адміністрації на цій території, 

створення руських гімназій та відкриття в Ужгороді Руської академії за державні 

кошти, надання русинам Угорщини можливості навчатися у Львівському універси-

теті; державні посади в руських округах мали займати переважно корінні русини, а 

тим, хто руською мовою не володів, таких посад не надавати; 5) видання разом з 

галицькими русинами у Відні «Вісника»; 6) скасування обмежень на друкування 

книг кирилицею; 7) зрівняння русинських чиновників, священників, вчителів і 

дяків стосовно зарплати у відповідно до зарплати і чинів інших жителів краю; 

8) надання русинам можливості служити в армії на офіцерських посадах і в 

адміністративних органах у Відні; 9) забезпечення в армії місця для капеланів 

греко-католиків; 10) пропорційне представництво русинів в адміністрації тих 

округів, у яких вони є тільки меншиною [75, с. 70-71; 76; 211]. 

Вимоги української делегації мали справедливий і досить поміркований 

характер, оскільки не лише не відхилялися від закріплених у Конституції 

положень, але саме на них і базувалися. 14-19 жовтня їх представили комісару 

Угорщини К. Герінгеру, майже всім міністрам і Францу Йозефу І [407, с. 221-222]. 

Останній, тримаючи в руках переданий йому делегацією меморандум, сказав: 

«Мені дуже приємно чути побажання народу русько-угорського, народ руський 

завжди був вірний Австрійському дому і тому можете бути впевнені в тому, що 

Ваші виправдані бажання будуть виконані» [75, с. 82].  
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Поїздка закарпатської делегації до Відня дала позитивні результати. 

Австрійська влада частково задовольнила українські вимоги, зокрема, 

А. Добрянського призначили референтом і урядовим радником при окружному 

Ужгородському наджупані [75, с. 86; 394, с. 160]. А це мало неабияке значення для 

подальшого розвитку краю у національній, культурній і політичній сферах. Окрім 

того, як зауважує Т. Філіна, історична заслуга групи А. Добрянського полягає у 

тому, що вони підняли політичні вимоги українців на рівень політичних вимог 

слов’янських народів Австрійської імперії [514, с. 12-13]. 

Події, які відбулися на Закарпатті в період «Весни народів», не лише сприяли 

зміцненню зав’язків з Галичиною, піднесенню рівня національної самосвідомості 

та консолідації українців, вони свідчили про зародження у регіоні українського 

національного руху, який увібрав у себе одразу політичний і культурницький 

елементи. Завдяки Слов’янському конгресу українці на міжнародному рівні 

заявили про себе як про окремий народ, котрий на рівні з іншими слов’янськими 

народами готовий боротися за свої національні права. Основоположником ідеї 

автономізації західноукраїнських земель на Закарпатті став А. Добрянський. Саме 

він розробив проект об’єднання Закарпаття і Галичини в окрему адміністративно-

територіальну одиницю «Руський коронний край» у складі Австрійської держави. 

Особливість його національної програми полягала у тому, що вона обмежувалася 

рамками габсбурзького легітимізму й не передбачала змін існуючих кордонів 

Австрії. У той же час федеративна концепція «Кирило-Мефодіївського братства» 

мала пункт не лише про об’єднання всіх слов’ян, а й утворення незалежної 

Української держави, чого не було у програмі закарпатського будителя. Окрім 

того, його національна програма упродовж 1847-1849 рр. постійно зазнавала змін: 

спочатку передбачала поділ Австрії на окремі адміністративно-територіальні 

одиниці, сформовані за національним принципом, тобто охоплювала всі народи 

імперії; далі стосувалася лише українців Закарпаття і словаків; пізніше – українців 

усієї Західної України; і, врешті-решт, – винятково українців Закарпаття. 

Причинами невдачі реалізації ідеї об'єднання західноукраїнських земель у 

«Руський коронний край» були: по-перше, слабкість позицій українців і відсутність 
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достатньої кількості відданих національній справі громадсько-політичних діячів; по-

друге, відсутність підтримки угорських революціонерів, які повністю ігнорували 

права немадярських національностей Угорського королівства і цим відштовхнули 

їх на бік династії Габсбургів; по-третє, відсутність зацікавленості Австрії надати 

українцям підтримку й сформувати «Руський коронний край». Для Відня 

погодитися на це означало б послабити власну владу на окраїнах імперії, 

пришвидшити розвиток національного руху українців та інших нацменшин, 

збільшивши рівень загрози появи сепаратистських тенденцій, які могли призвести 

до краху монархії. Незважаючи на нереалізованість, програми А. Добрянського 

посіли чільне місце в історії суспільно-політичної думки Закарпаття того 

буремного періоду. 
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2.2. Здобутки й втрати в пробудженні національного руху в 50-х – на 

початку 60-х рр. ХІХ ст. 

Найбільше значення у розвитку українського національного руху в 1849–1850-

х рр. мало утворення на території Закарпаття «Ужгородського (Руського) округу», 

що стало можливим завдяки діяльності закарпатської делегації у Відні та 

проведенню 19 жовтня 1849 р. адміністративно-територіальної реформи, за якою 

Угорщину поділили на п’ять військових дистриктів. У складі Кошицького 

дистрикту й було виділено «Ужгородський округ». До його складу ввійшли 

комітати Унг (центр – Ужгород), Берег (центр – Береґсас, сучасне Берегове), Угоча 

(центр – Севлюш, сучасний Виноградів), Мараморош (центр – Хуст) [329, с. 225; 

492, с. 141; 524, с. 128]. Центром новоутвореного округу став Ужгород [413, 

с. 176]. «Руський округ» очолив І. Віллец, а його референтом і директором 

канцелярії 16 жовтня 1849 р. призначили А. Добрянського [49; 75, с. 86; 232, с. 212; 

394, с. 160]. Обидва чиновники відразу розпочали здійснювати корінні зміни в 

апараті державного управління округу та національно-культурному житті 

української спільноти. Першим кроком в управлінні новоствореним округом стало 

оприлюднення Конституції 4 березня 1849 р., яка забезпечувала всім 

національностям монархії рівні права й мала стати основою для реформування і 

подальшого життя краю. 25 листопада А. Добрянський, виголошуючи промову в 

міському комітатському будинку, де зібралося місцеве населення, а також делегати 

і священики із сусідніх сіл, уперше зачитав її руською мовою. Як зазначав 

кореспондент «Зорі Галицької», «це був перший випадок, коли руська мова 

дипломатичну повагу й перевагу в тутешньому столичному будинку отримала» 

[126]. Відбулося урочисте святкування проголошення Конституції, під час якого 

русини встановили біля чорно-жовтого австрійського прапора свій синьо-жовтий 

[126]. 

Наджупан І. Вілец і А. Добрянський працювали спільно і, порівняно з 

сусідніми округами, більш ефективно та наполегливо [356, с. 49]. Завдяки їхній 

діяльності у всьому «Ужгородському окрузі» офіційною мовою замість угорської 

запроваджується руська (українська) [154, с. 4; 273, с. 72], що відповідало нормам 
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основного державного закону, який передбачав використання в Австрійській 

державі десяти мов, серед яких була й «галицько-руська» [125]. Зазначимо, що 

йшлося не про переведення всього діловодства на руську мову, оскільки в той час з 

об’єктивних причин зробити це було неможливо: не всі чиновники володіли 

руською мовою, а замінити всіх іншими кваліфікованими працівниками, що 

розмовляли нею, не було можливості [356, с. 51; 375, с. 147]. Судові рішення в 

окрузі проголошували й оформляли руською мовою [445, с. 30]. Назви вулиць у 

містах і селах почали писати руською мовою, а в Ужгороді – трьома мовами: 

руською, німецькою, угорською [49; 127; 154, с. 4]. Справа йшла настільки 

успішно, що «Словенські новини» у лютому 1850 р. ставили А. Добрянського та 

І. Вілеца словацьким діячам за взірець, зауважуючи, що «Ужгородська 

(Унгварська) школа в цьому році вже повністю руська, справи громадянські та 

інші ведуться руською мовою» [356, с. 49]. 

Позитивною у процесі запровадження руської мови виявилася роль частини 

духівництва. Йдучи назустріч реформі мови діловодства, вона погодилася ставити 

перед єпископами вимогу офіційного визнання руської мови для того, щоб на нею 

вести все діловодство єпархій. Пряшівський єпископ Й. Гаганець одразу ж видав з 

цього приводу ухвалу, за якою клір з особистих справ мав звертатися до відомств 

дистрикту руською мовою. Консисторія мукачівської єпархії охоче прийняла 

пропозицію В. Добрянського брати приклад з пряшівців [356, с. 51]. У результаті 

духівництво почало вести метрики й кореспонденцію рідною мовою [445, с. 330]. 

Рішення священства оголосити руську мову (у всіх її діалектних різновидах) 

офіційною для церковного діловодства і відносин зі світськими установами стало 

великою підтримкою для А. Добрянського у його боротьбі за національні права 

українців [356, с. 52]. 

Та, незважаючи на зазначені успіхи, мовна ситуація залишалася складною. Це 

не було невдачею одного чи кількох чиновників, а наслідком того, що руська мова 

запроваджувалася поспіхом. Вона виявилася ненормованою й не кодифікованою 

[375, с. 147]. Зауважимо, що на Закарпатті існувала (та й досі існує) велика 

кількість різних діалектів, а це ускладнювало процес формування єдиної спільної 
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для всього населення регіону літературної мови. Потрібен був час, щоб взятий 

владою за основу офіційної мови діалект чітко унормувався і кодифікувався. Ще 

більше часу знадобилося б для того, щоб усе населення краю вивчило й почало 

використовувати її в усному спілкуванні та на письмі. Однак, навіть із вибором 

одного з діалектів за основу літературної мови постала серйозна проблема, 

оскільки жоден із них не був ні географічно значно поширенішим, ні граматично 

хоч трохи унормованим. Десятки діалектів (чи суб-діалектів) відрізнялися між 

собою фонетичними й лексичними рисами, що ускладнювало вживання одного з 

них населенням навіть невеликого району [301]. Таким чином, проблеми із 

запровадженням і використанням в «Ужгородському окрузі» руської мови були 

пов’язані насамперед із внутрішніми чинниками. Для їх розв’язання було потрібно 

чимало часу та зусиль. 

Іншою важливою проблемою, окрім мовної, стала проблема формування 

нового управлінського апарату, який би забезпечив захист національно-політичних 

і культурних прав українців. До утворення «Руського округу» він повністю 

складався із мадярів і мадяризованих німців [356, с. 51], що аж ніяк не могло 

сприяти розвиткові національного й суспільно-політичного життя українців, 

захисту їх національної, мовної, релігійної та культурної самобутності. 

А. Добрянський розпочав заміну угорських чиновників на українських [40; 232, 

с. 212; 253; 273, с. 72; 529, с. 161] і поставив основну вимогу для службової 

кар’єри – знання руської мови [375, с. 143]. У результаті проведення такої політики 

руське походження вже не було, як до революції 1848-1849 рр., перешкодою для 

обіймання адміністративних посад [375, с. 143]. Та починаючи реалізовувати свою 

ідею, А. Добрянський наштовхнувся на перепону: в Ужгородському (як і в 

Кошицькому та Пряшівському) окрузі виявилося «небагато людей, які б бажали 

займатися народною справою» [126]. Це цілком природно, якщо взяти до уваги 

проведення угорцями асиміляційної політики стосовно українців, у результаті якої 

значна їх частина втратила власну національну ідентичність. Така ситуація була 

характерна не лише для Закарпаття. Небагато знайшлося активної національної 

інтелігенції й серед словаків [356, с. 52]. 
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Однак А. Добрянському вдалося знайти вихід зі складної ситуації: оскільки для 

нових чиновників обов’язковою умовою було володіння руською мовою, це стало 

імпонувати не тільки нечисленній світській інтелігенції, а й духовній, що було 

дуже важливо, тому що сини греко-католицьких священиків, котрі не пішли 

духовним шляхом, але отримали світську освіту, ставали претендентами на посади 

в управлінні «Руським округом» [375, с. 143]. У деяких місцевостях округу майже 

всі державні посади зайняли українці. Так, в Ужанській жупі вищі державні посади 

обіймали І. Вайда, І. Лелович, І. Ляхович, Л. Черський, у Березькій – І. Горза, 

Р. Добрянський, В. Ільницький, Ю. Невицький, І. Пастелі та І. Попович [394, 

с. 160]. «Це всі чесні й ревні русини, – писав Духнович – Так і для бідних русинів 

відчинились ворота до публічних урядів, які перед тим були заперті залізними 

замками» [445, с. 329]. Проведення політики призначення в «Ужгородському 

окрузі» чиновників, які володіли руською мовою, свідчило про закладання 

А. Добрянським на Закарпатті фундаменту української інтелігенції (а саме її 

світської частини) [273, с. 72; 420, с. 236], що мало велике значення для 

майбутнього поступу національного руху. 

Ці кроки А. Добрянського посприяли тому, що його визнали своїм лідером як 

світська, так і духовна інтелігенція. Для ужгородського кліру, яке під час 

революції тісно співпрацювало з угорською революційною владою, стати на бік 

українського референта як визнаного Віднем діяча, означало і спосіб реабілітації, 

демонстрацію повернення до прогабсбурзької орієнтації. Пряшівський єпископ 

Й. Гаганець писав у своєму обіжнику («посланню») для священиків єпархії, що 

організація «Руського округу» свідчить про те, що «для русинів настали кращі ча-

си» і закликав їх брати активну участь у діяльності на «народній ниві» [375, с. 143]. 

Реформаторська діяльність І. Вілеца й А. Добрянського позитивно вплинула на 

освіту. Головним інспектором шкіл в окрузі у грудні 1849 р. було призначено 

В. Добрянського [49; 127; 551, с. 49]. Завдяки його активній діяльності у 

змадяризованих ужгородських школах предметів розпочали викладати руською 

(українською) мовою, в окрузі відкрили двокласні народні школи та недільні 

відділи для дорослих з руською мовою викладання, що підпорядкувалися 
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керівництву «руських консисторій». Переглянули і стан вивчення рідної мови в 

учительській семінарії, гімназії [40; 127; 128; 154, с. 3-4; 308, с. 47; 551, с. 49]. Усе 

це вказувало на поступовий, але впевнений процес відродження руської мови у 

публічному житті. Однак, після тривалого періоду асиміляції населення угорцями 

А. Добрянському було важко знаходити не лише українських чиновників, але й 

учителів і відповідну навчальну літературу [356, с. 49; 448, с. 46-47]. 

Ще одним великим успіхом у розвитку українського національного руху стало 

заснування у Відні в лютому 1850 р. газети руською мовою – «Вісника для русинів 

австрійської держави», що виходила тричі на тиждень [127]. У ньому одночасно 

співпрацювали українці Галичини і Закарпаття, що значною мірою задовольняло 

бажання А. Добрянського створити спільну національно-політичну платформу для 

українців обох регіонів [356, с. 50]. Таким чином, часопис, хоч і видавався в австрі-

йській столиці (на території «Руського округу» тоді не було жодної друкарні), 

сприяв об’єднанню зусиль галичан і закарпатців у розвиткові українського руху. 

Завдяки організаційному таланту А. Добрянського, Ужгород вдалося 

перетворити на центр політичного та культурного життя Закарпаття [376, с. 18]. 

Львівська газета «Зоря Галицька» у той час писала: «всі разом русини славлять і 

радуються Добрянським» [126], «чи не може він нам, багатьом русинам за 

президента бути? Він є духом і серцем нашим. Він є той дорогоцінний муж, бо сам 

один невимовну працю зносивши великодушно жертвував на загальне добро, 

користь, блаженство русинів, і на майбутнє їхнє благо…» [99]. К. Устіянович у 

своїх спогадах зазначав, що А. Добрянський був «головою…, долею угорської 

Русі. Його знаменитий організаторський талант, його чародійні руки зелектризува-

ли завмерлу Русь і підвели її до життя» [273, с. 72]. Подібні висловлювання були й 

на сторінках громадсько-політичного журналу «Житє і слово» [154, с. 4]. 

О. Духнович, згадуючи події 1849-1850 рр., писав, що після придушення угорської 

революції «угорські русини… почали по-народному думати та розвивати, хоча й 

слабкими силами, свою писемність… Я радів духом, що наші забуті русини 

показали полум’я духовного життя… Молодь стала душевно ревнувати за руський 

дух і за руське слово. Дівчата вже не соромилися співати руські пісні, а пісня моя 
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народна: «Я русин є, був, і буду» (додаток З) по всюди співалась серед людей, 

навіть вже і жиди починали вивчати руську мову» [123, с. 529]. 

У піднесенні національного життя було досягнуто важливих успіхів. Про це 

свідчить і той факт, що навіть за межами «Ужгородського округу» спостерігалася 

ревність до руського в тих околицях, де русини складали меншість [127]. У 1849-

1851 рр. на Пряшівщині, Земплині й Спиші розгорнувся рух за приєднання цих 

комітатів до «Ужгородського округу» [213; 226; 401, с. 34; 445, с. 388]. Провідна 

українська інтелігенція надсилала до уряду прохання різних околиць ввійти до 

складу «Руського округу» [127]. Одним із перших таке бажання висловив 

Михайлівський церковний дистрикт Земплинського комітату. 15 грудня 1849 р. він 

надіслав прохання А. Добрянському, щоб той посприяв приєднанню їхнього 

округу до Ужгородського [226]. У документі зазначалося: «весь народ руський 

гідно чекає, щоб якнайшвидше, як в духовній, так і в політичній та шкільній сфері, 

всі русини, які мешкають в Земплинському та інших комітатах, приєдналися до 

Ужгородського дистрикту, де русини уже своїх людей мають!» [226]. У січні 

1851 р. подібну за змістом петицію подали духівництво та парафіяни Земплина 

комісару К. Герінгеру. У ній був виступ проти політики дискримінації українців і 

висувалися вимоги запровадити руську мову як офіційну (її використання в 

школах, під час проведення літургії, публікації законів та ін.), об’єднати 

Земплинський округ з Ужгородським та ін. [213]. 

Активна національно-політична діяльність А. Добрянського та інших представ-

ників української інтелігенції, здійснені ними реформи у сфері державного 

управління «Руським округом» викликали гостру критику та протидію з боку 

різних верств угорського населення [128; 493, с. 146], а іноді й протест окремих 

представників руського духівництва [375, с. 148]. «Словенські новини» 1850 р. 

писали: «Праця Добрянського на народнім полі наповнила великою ненавистю 

верстви мадярського народу, провідники яких віддавна і невтомно працюють над 

ліквідацією впливу й звалення авторитету Добрянського» [445, с. 330].  

Негативно реагувала на національну активність українських діячів і розвиток 

національного руху загалом і віденська влада. До кінця 1850 р. за сприяння 
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австрійської урядової верхівки з адміністрації північно-східних комітатів 

витісняється значна частина українських чиновників. Монархія Габсбургів 

побачила в українсько-угорському протистоянні за державні посади та 

запровадженні в окрузі руської мови як офіційної прояви українського 

національного руху. Незважаючи на те, що він був цілком легітимний і мав 

прогабсбурзький характер, влада Австрії вирішила не допустити його подальшого 

розвитку і ліквідувати ще в зародку [375, с. 149]. Такі різкі дії Відня 

зумовлювалися тим, що він побачив загрозу для територіальної цілісності імперії, 

що, зважаючи на нещодавні події, пов’язані з угорською революцією, було цілком 

реальним. Саме ці причини і відіграли основну роль у політиці віденської влади 

стосовно українського руху. 

Ліквідація національних прав, здобутих українцями в 1849 р., розпочалася 28 

березня 1850 р., коли міністр внутрішніх справ О. Бах видав розпорядження про 

ліквідацію трьох цивільних округів – Кошицького, Левочського й Ужгородського. 

Із цього дня, як писали пізніше «Словенські новини», було покладено край 

«радості південно-карпатських русинів», їх мріям про «автономію» і «Руський 

округ». Цей захід виправдовували «прагненням до можливого спрощення і 

прискорення адміністративних справ», але насправді це був крок до повного 

централізму [356, с. 53]. Здобутки, які упродовж п’яти місяців (від кінця жовтня 

1849 р. до кінця березня 1850 р.) мав «Ужгородський округ» у національно-

культурній і громадсько-політичній сфері, втрачаються. Його керівники (І. Вілец, 

А. Добрянський) й провідні закарпатські діячі (О. Гомичков, В. Добрянський, 

О. Негребецький та ін.) усуваються від займаних посад і переводяться у м. Кошиці 

[48-49; 273, с. 73; 529, с. 149-152]. Замість руської мови у діловодстві знову почала 

вживатися угорська [529, с. 150], що свідчило не лише про нанесення владою 

шкоди для українського національного відродження, але й початок нової хвилі 

мадяризації. О. Духнович писав тоді, що русини «знову впали в ярмо азійських 

ворогів ще в більшій мірі, ніж перед 1849 роком» [109]. 

20 червня 1850 р. ужгородські активісти на чолі з А. Добрянським напрацювали 

і склали «Меморандум» адресований імператору, у якому висувалися вимоги 
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врівноважити право українців відповідно до Конституції 4 березня 1849 р., за якою 

всі народи Австрійської держави мали стати рівноправними. У ньому 

висловлювалося незадоволенням розпорядженням прем’єра О. Баха, яке де-факто 

призупиняло українське національне відродження, був виступ проти мадяризації, 

вимога повернути руських урядників на свої місця та ін. [445, с. 352-353]. Не стояв 

осторонь подій і брат В. Добрянський, який після ліквідації «Руського округу» 

опублікував статтю у «Віснику для русинів австрійської держави», де критикував 

мадярів і закликав русинів буди прихильниками Австрії, оскільки лише під її 

протекторатом бачив можливість порятунки для українців [253]. Однак ці акції не 

дали жодного результату. 

Після ліквідації «Руського округу» умови для розвитку національного руху 

українців суттєво погіршилися. Ситуацію ще більше ускладнили скасування 

чинної Конституції і встановлення 31 грудня 1851 р. у Габсбурзькій монархії 

абсолютистського режиму, що проіснував майже десятиріччя [490, с. 84]. За нового 

суспільно-політичного режиму український рух не міг розвиватися тими ж 

темпами, що й у попередні роки. Відбулося його згасання на політичному рівні, 

діяльність будителів значно зменшилася і переорієнтувалася на культурно-

просвітницьку сферу. Така ж ситуація спостерігалася і на інших 

західноукраїнських землях. У Галичині, яка з 1848 р. стала українським 

П’ємонтом, національно-культурний розвиток майже припинився. 1851 р. 

саморозпустилася ГРР [172, с. 59; 485, с. 85]. У найгіршому становищі опинилася 

Буковина, де майже цілком припинилася не лише політична, але й громадська та 

культурна робота українських діячів [485, с. 85]. Після національного пробудження 

у період «Весни народів» було втрачено тяглість (безперервність) у розвитку 

українського національного і громадсько-політичного руху, не відбулося 

організаційного та ідейного зростання українства. Більше того, у 1850-х рр. було 

ліквідовано здобутки в розвитку національного життя, досягнуті у революційний 

період. У зв’язку з цим, як зазначає О. Добржанський, 1848-1849 рр. не можна 

вважати початком національного руху на Буковині [358, с. 118]. Не кращою, ніж на 

теренах Західної України, була ситуація і на словацьких землях, де місцеві жителі 
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опинилися під подвійним тиском – угорської шляхти і німецької адміністрації. Цей 

період в історії словаків назвали «роками глухоти і сліпоти» [310, с. 141]. 

Новий політичний режим в Австрії став не лише основною причиною занепаду 

національного руху, але й розриву відносин між різними українськими регіонами. 

У 1850-х рр. взаємодія між провідними представниками національного руху 

Закарпаття і Галичини майже повністю припиняється [165]. Ужгород, у зв’язку з 

тим, що під тиском влади його залишила значна частина інтелігенції, перестав 

відігравати роль центру національного руху, а його місце наприкінці 1850 – 

початку 1851 рр. зайняли Пряшів і Кошиці [48; 420, с. 237]. Саме ці міста, а 

особливо Пряшів, стали центрами діяльності будителів у 1850 – на початку 1860-

х рр. Національне відродження у 1850-х рр. залишилося справою окремих діячів-

патріотів, очолюваних відомим педагогом О. Духновичем [375, с. 162]. Саме за 

його ініціативою 1850 р. заснували «Пряшівську літературну спілку», яка відіграла 

помітну роль у формуванні і пожвавленні тогочасного літературного руху в краї 

[464, с. 110; 465, с. 88; 551, с. 50]. Мета її діяльності полягала у розвитку широкої 

культурно-освітньої роботи на теренах Пряшівської і Мукачівської єпархій. 

Завдяки О. Духновичу спілка відразу розпочала активну видавничу діяльність [446, 

с. 215]. Упродовж трьох років було опубліковано 12 книг, переважно світського 

характеру: «Истинная Исторія Карпато Россовъ или Угорскихъ Русиновъ» [110], 

«Книжиця для начинаючих», «Альманах», «Місяцеслов», «Молитовник» та ін. 

[123, с. 529; 464, с. 111]. Пряшів як центр книжкової продукції закарпатців відіграв 

важливу роль у пропаганді й постачанні книг, частина з яких надходила від 

Я. Головацького з Галичини, на всій території Закарпаття [129; 161, с. 103, 126; 

464, с. 118]. О. Духнович для того, щоб привчити українців до читання, більшу 

частину книг роздавав безкоштовно. Купувати книжки тоді не мали звички не 

лише селяни, а й значна частина духівництва, яка вже в той час була настільки 

змадяризована, що вдома розмовляла лише угорською мовою, користувалася 

угорським календарем [161, с. 71, 74-75]. Завдяки активній діяльності 

О. Духновича в пряшівській гімназії стали викладати руську мову, уроки якої 

відвідували русини, словаки, угорці [123, с. 529]. 
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Активна робота української інтелігенції у «Пряшівській літературній спілці» 

викликала занепокоєння з боку влади, яка, зважаючи на нелегальний статус 

товариства (статут організації не було затверджено владою), 1853 р. заборонила 

його діяльність [68, с. 140; 464, с. 121; 465, с. 92]. Незважаючи на це, О. Духнович 

не припинив своєї культурно-просвітницької праці. На початку 1850-х рр. 

здійснюються, хоч і невдалі, спроби заснувати спільну словацько-українську 

літературно-видавничу спілку «Татрін» [464, с. 93]. 1857 р. О. Духнович мав намір 

видати народні пісні і закликав інтелігенцію збирати фольклорний матеріал, проте 

дана акція не мала успіху. На його заклик відгукнулася лише одна особа [161, 

с. 369], що свідчило про байдужість і пасивність освіченої верстви населення, їхню 

низьку культурно-громадську активність. Усупереч намаганням закарпатських 

діячів сформувати інституційну базу національного та громадсько-культурного 

руху, максимально розширити його соціальну базу, що дозволило б здійснювати 

широку культурно-просвітницьку діяльність серед населення, реалізувати ці 

задуми в період неоабсолютизму не вдалося. Наприкінці 1850-х рр. життя русинів 

було «лише вегетацією…» [161, с. 385], «все завмерло, егоїзм і мадяризм панують 

всюди…», – зазначав О. Духнович [161, с. 369]. За словами відомого громадського 

діяча, греко-католицького священика І. Раковського, якби піднесення 

національного руху й національної свідомості українців продовжилося після подій 

1849 р., то наприкінці 1860-х рр. закарпатці вже могли б говорити про 

самостійність свого краю, як і інші народи [233]. 

Піднесення національно-культурного життя українців розпочалося лише з 

1860 р., коли неоабсолютистський режим було змінено на конституційний [129; 

228]. У цей час знову пожвавлюються відносини закарпатської та галицької 

інтелігенції, львівські часописи стають відомими і мешканцям закарпатських сіл 

[161, с. 484; 165]. 1862 р. О. Духнович, А. Добрянський та О. Павлович за 

підтримки єпископа Й. Гаганця заснували в Пряшеві першу легальну українську 

культурно-просвітницьку спілку – «Товариство св. Івана Хрестителя» [124, с. 166; 

227, с. 636; 464, с. 139; 517, с. 11]. 30 серпня її статут, розроблений комітетом, до 

якого входили М. Герберій, О. Духнович, М. Старецький та Й. Шолтис, затвердила 
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угорська намісницька рада [356, с. 94; 497, с. 58]. 11 листопада за участі 60 осіб 

відбулися установчі збори товариства, вступне і заключне слово на яких виголосив 

Й. Гаганець [446, с. 390]. Головою товариства став А. Добрянський, а діловодом – 

О. Павлович [122, с. 399; 445, с. 391]. Спілкою курував 12-членний комітет, 

очолюваний О. Духновичем [445, с. 391; 464, с. 144]. Членами товариства в 

основному були пряшівські українські діячі, провідні представники словацької 

інтелігенції (Я. Францісці, В. Пауліні-Тот, Я. Паларік, Й. Вікторін, Б. Носак [464, с. 

143]), а також російські славісти (М. Раєвський, В. Ламанський, Г. Слов’янський) 

[375, с. 173]. Російські члени, як і інші, допомагали спілці фінансами, поповнювали 

її бібліотеку російськими книжковими виданнями [124, с. 166; 375, с. 174], на яких 

О. Духнович пізніше змінював обкладинки, щоб зберегти конспірацію й не викли-

кати у влади підозри в панславістичній чи русофільській діяльності [124, с. 400]. 

Мета спілки полягала в розвитку української культури, наданні допомоги 

студентам із бідних сімей, вихованні їх у патріотичному дусі, що сприяло фор-

муванню нового покоління інтелігенції, яке в майбутньому очолило б національне 

відродження і національний рух української спільноти в Угорщині [375, с. 173; 

464, с. 140; 497, с. 55]. О. Духнович намагався охопити діяльністю товариства й 

активізувати якнайширші кола українського населення Пряшівщини. У селах 

Списького комітату члени спілки заходили до кожної хати, щоб мати підтримку 

місцевих мешканців, які охоче допомагали фінансово. Навіть найбідніші селяни, і 

не лише уніати (українці), але й євреї, католики та лютерани, жертвували кошти на 

навчання для бідної молоді. Ці заходи мали виховну мету й сприяли формуванню 

громадської активності українців, їхньої національної свідомості [55; 464, с. 145]. 

Одним із перших заходів товариства стало створення інтернату (гуртожитку) 

«Alumneum» для студентів у Пряшеві [375, с. 173]. Хоча на його заснування 

потрібна була чимала сума, товариству вдалося виконати поставлене завдання. 

1863 р. купили будинок, який до наступного року відремонтували й перетворили 

на гуртожиток. Його функціонуванню сприяло те, що товариству надходили 

благодійні внески не лише від його членів, але й від українців, які жили за межами 

Пряшівщини. Від студентів вимагали, аби вони добре навчалися й, особливо, щоб 
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знали руську мову. У гуртожитку функціонувала власна бібліотека [445, с. 392-

394]. Невдовзі було запроваджено стипендію імені О. Духновича [147]. 

Незважаючи на те, що «Товариства св. Івана Хрестителя» мало культурницький 

характер, воно порушувало й важливі політичні питання. Під час проведення 

других загальних зборів у липні 1863 р. була обрана депутація з 8 осіб на чолі з 

А. Добрянським, яка мала поінформувати австрійського цісаря про складне 

становище українців і прохати у нього заступництва для них, зокрема повернути їм 

національну й церковну автономію [140; 464, с. 144]. Та з невідомих причин 

аудієнція української депутації в імператора не відбулася. Проте, даний напрям 

діяльності спілки яскраво демонструє, що вона, як стверджує О. Рудловчак, 

порушувала важливі національні проблеми і ставила перед собою політичні 

завдання [464, с. 145]. 

Окрім культурно-просвітницької і політичної діяльності, спілка займалася 

розв’язанням соціальних проблем: надавала селянам позики, за допомогою яких ті 

викуплялися з поміщицької залежності [124, с. 166; 464, с. 146]. Таку допомогу 

надали селам Легнава, Порач, Завадка й ін. Це було дуже важливо, адже в 

1860-х рр. не всі елементи кріпосницької системи були ліквідовані й багато селян 

потребували допомоги. Та після смерті у березні 1865 р. О. Духновича товариство 

відмовилося від подібних акцій (як і від політичної й активної культурно-

громадської діяльності) і перестало допомагати сільським громадам, 

сконцентрувавши свою діяльність лише на утримуванні інтернату «Alumneum». 

Причиною цього було те, що людини, яка б продовжила справу О. Духновича, не 

знайшлося [445, с. 394; 464, с. 146]. У результаті центр культурно-національного 

життя Закарпаття перемістився із Пряшева до Ужгорода, де було створено 

«Товариство св. Василія Великого» [433, с. 111]. 

Підсумовуючи, зауважимо, що найбільше піднесення українського 

національного руху в 1849 – на початку 1860-х рр. припадає на період існування 

«Ужгородського округу». У цей час було закладено фундамент формування 

світської інтелігенції, досягнуто значних успіхів у заміні угорських чиновників на 

українських, запровадженні замість мадярської мови руської, піднесенні рівня 
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національної самосвідомості українців тощо. Після ліквідації «Руського округу», 

причиною чого було побоювання австрійської влади можливості розгортання 

потужного українського націоналізму, здатного призвести до втрати Австрією 

територіальної цілісності, у розвитку українського руху розпочався новий етап. 

Його характерними рисами були: повне згасання руху на політичному рівні та 

занепад у культурницькій сфері. Існуючий політичний режим не дозволив йому 

стати організованим, інституційно оформленим. Закарпатським будителям не 

вдалося створити міцної соціальної бази українського руху, залучивши до нього 

широке коло небайдужих і національно свідомих людей, які б займалися 

утвердженням національної ідеї, культурно-просвітньою та політичною 

діяльністю. Піднесення національно-культурного життя українців розпочалося 

лише на початку 1860-х рр., коли абсолютистський режим було змінено на 

конституційний. Саме тоді створили першу легальну організацію, яка стала 

важливою подією у культурно-громадському житті українців другої половини 

ХІХ ст. 
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2.3. Національні програми 1861-1868 рр.: розробка, аналіз і порівняльна 

характеристика 

1861 р. вважається переломним для українського національного відродження у 

Західній Україні [485, с. 88-89]. Запровадження конституційного ладу та децентра-

лізаторські трансформації в Австрійські імперії на початку 1860-х рр. призвели до 

активізації українського національного руху на Закарпатті, Буковині, Галичині [4; 

91; 228; 293, с. 55], а також національних рухів інших народів, зокрема словаків 

[310, с. 141]. У монархії Габсбургів для українців склалися більш сприятливі умови 

для суспільно-політичного, національного розвитку, ніж на території Російської 

імперії. Особливо це стосується Галичини й Буковини, які з 1849 р. мали статус 

окремих коронних країв, а з 1861 р. – власні крайові сейми (Галицький і 

Буковинський відповідно). Закарпаття ж ні першого, ні другого не мало. Воно 

безпосередньо входило до складу Угорського королівства і не мало статусу 

коронного краю чи власного сейму. У зв’язку з цим закарпатці постійно потерпали 

від угорської влади, яка здійснювала політику асиміляції. Зауважимо, що наявність 

статусу коронного краю ще не гарантувала відсутності міжетнічної конфронтації 

та домінування однієї нації над іншою. Прикладом цього є Галичина, де в 

результаті проведення недосконалої децентралізації імперії українці потрапили в 

залежність від польської влади [489, с. 87]. На Буковині ж не було такого гострого 

протистояння, як між поляками і українцями в Галичині, чи угорцями і українцями 

на Закарпатті. Тут у політичному протистоянні боролися п’ять великих етнічних 

груп – українці, румуни, німці, євреї, поляки, що дозволяло різним народам чи 

партіям формувати союзи і тим самим протистояти більш сильнішим, шукати 

компроміси тощо [358, с. 439]. 

Проведення 1861 р. виборів до угорського парламенту дозволяло українцям 

отримати представництво в сеймі й тим самим добиватися реалізації своїх 

національних і політичних прав. Від Закарпаття до парламенту балотувався 

А. Добрянський та ще кілька кандидатів. Проводячи передвиборчу кампанію, він 

побував у всіх руських комітатах, де виступав і розмовляв з українськими діячами. 

Було визначено програму діяльності майбутніх депутатів, яка потім стала 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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виборчою. До основних її положень належали: 1) створення русинської 

національно-автономної області (на зразок сербської) з власним конгресом (руським 

ландтагом); 2) надання права русинам вибирати своїх єпископів більшістю голосів 

на основі звичаїв східного обряду; 3) відлучення русинів греко-католиків від 

Остригомського архієпископства й створення для них Руського архієпископства; 4) 

функціонування при вищих органах влади представництв від русинів відповідно до 

відсоткового співвідношення населення [394, с. 163-164; 551, с. 52-53]. Програму 

підтримало українське та словацьке населення, що дозволило А. Добрянському, 

Ю. Маркушу та О. Шерегілю одержати на виборах у березні 1861 р. депутатські 

мандати [121, с. 361; 445, с. 333]. На першому ж парламентському засіданні 

А. Добрянський виступив із промовою на захист нацменшин Угорщини, однак у 

нього відразу почали стріляти шовіністично налаштовані угорські депутати, через 

що довелося покинути приміщення парламенту [445, с. 333-334]. Попри те, що 

йому не вдалося виголосити промову в сеймі, вона не залишилася невідомою для 

громадськості, навпаки, стала поширюватися всією державою й набула 

популярності серед широкого загалу. Це стало можливим завдяки тому, що її 

опублікували у вигляді окремої книги німецькою мовою [293, с. 130]. Стислі тези 

промови з’явилися також у російськомовному виданні [197]. 

У своїй промові А. Добрянський мав намір запропонувати парламентові таку 

програму: 1) на території проживання русинів і словаків утворити відповідно 

руський або змішаний словацько-руський комітат, де б у діловодстві вживалася 

руська мова (з кириличним шрифтом), зрозуміла селянам; 2) поділити Угорщину 

на п’ять окремих дистриктів відповідно до національного принципу (словацький, 

руський, румунський, сербський та угорський); у кожному з них мали 

функціонувати власний апеляційний суд, вищі навчальні заклади, гімназії; 

залишити Пештський університет угорцям і німцям, а чотири юридичні академії 

розподілити між іншими дистриктам [293, с. 108-109]; 3) забезпечити для кожної 

національності Угорщини щорічне проведення автономних Національних зборів 

(конгресу), наділених правом приймати ухвали в національних, церковних, 

шкільних і адміністративних питаннях; призначений цісарем світський співголова 
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Національних зборів мав отримати місце в верхній палаті парламенту; забезпечити 

право Національним зборам вільно розпоряджатися наданою йому частиною 

релігійного та навчального фонду; створити окрему Руську митрополію і 

реорганізувати Марамороське єпископство в Хусті; 4) русини, як і інші 

національності Угорщини, мають бути представлені окремими секціями в 

придворній канцелярії і намісництві; відкрити у Пешті руську церкву з власним 

священиком; 5) забезпечити вільний ввіз з-за кордону книг; надати право легальної 

еміграції населенню Закарпаття в інші країни [197, с. 10-11; 293, с. 109-111; 448, 

с. 61-62]. Зауважимо, що український політик постійно акцентував на 

справедливості висунутих вимог, які відповідали не лише законодавству, але й 

історичному праву українців, оскільки ті «жили на своїй землі уже тоді, коли 

угорці із чужих земель у ІХ ст. сюди прибули» [197, с. 7]. Прикметно, що 

аналогічну аргументацію (на основі історичного права) використовували і лідери 

словацького національного руху в «Меморандумі словацької нації» – національній 

програмі, розробленій у червні 1861 р. [310, с. 142]. 

Загалом «Меморандум» мав не такий радикальний характер, як українська 

національна програма. Він не був деталізований і містив лише основні принципи: 

1) визнання словаків на законодавчому рівні окремою нацією; 2) створення 

окремої словацької адміністративно-територіальної одиниці («Округи») й надання 

словацькій мові на її території статусу офіційної; 3) заснування Юридичної 

академії у м. Банська Бистриця і відкриття кафедри словацької мови і літератури у 

Пештському університеті; отримання дозволу на створення наукових і 

літературних товариств (за фінансової підтримки держави); 4) здобуття в союзі з 

іншими слов’янськими народами Угорщини (українцями, сербами, хорватами), а 

також румунами тих прав, які мають угорці. Останній пункт свідчив про підтримку 

словаками ідеї слов’янської єдності у боротьбі за національні права [416, с. 37]. Це 

ж саме притаманне і для української програми. Спільним є й те, що у них не 

висувалася ідея державної незалежності Словаччини і Закарпаття, не 

порушувалося аграрне питання, а абсолютна більшість задекларованих вимог так і 

не була реалізована [310, с. 142-143; 416, с. 37-38]. Важливим є й те, що в 
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«Меморандумі» немає пропозиції спільного розв’язання українського і 

словацького національних питань (створення у складі Угорщини окремої 

українсько-словацької адміністративно-територіальної одиниці), яка є як у 

програмі А. Добрянського, так і в проекті словака Я. Францісці, розробленому ще 

до прийняття «Меморандуму словацької нації» [416, с. 36]. Останній за своєю 

суттю був кроком назад порівняно з програмою Я. Францісці. 

На думку угорського історика Й. Перені, національна програма 

А. Добрянського – «найбільш радикальні претензії, коли-небудь складені 

закарпатськими українцями до 1918 р.». У той же час учений підкреслював 

відсутність у ній найістотнішої частини – ідеї об’єднання Закарпаття з Галичиною 

[448, с. 63], від якої закарпатські діячі були змушені відмовитися ще 1849 р., не 

отримавши підтримки в її реалізації з боку Відня. 

Окрім розглянутої вище національної програми, у 1860-х рр. розроблялися й 

інші. Хоча за своєю формою вони не завжди були чітко структурованими 

(поділеними на окремі пункти, частини тощо), однак за своїм змістом відповідали 

характеру національних програм. Інформація про їх розробку в основному 

розміщувалася на шпальтах угорських і українських (галицьких) газет. Так, у 

лютому 1861 р. газета «Угорська преса» («Magyar Sajto») повідомляла, що 

дописувач з Ужанського комітату висловив такі бажання Угорської Русі: руська 

молодь має навчатися народною мовою, а для цього Ужгородська й Сиготська 

гімназії повинні бути передані русинам [252]. Того ж року ця газета опублікувала 

спільні національні вимоги українців Березького, Угочанського, Земплинського та 

Ужанського комітатів, що входили до складу Мукачівської греко-католицької 

єпархії. Вони передбачали створення окремого руського архієпископства, руських 

повітів і запровадження руської мови в адміністрації та школах [141]. 

У березні 1861 р. пештська газета «Телеграма» («Sürgöny») опублікувала 

статтю «Домагання синів нашої Батьківщини, що говорять по-рутенськи» [445, 

с. 354]. Вона містила національну програму русинів Мармарощини, основними 

положеннями якої були: обрання чиновників (піджупанів, нотарів, суддів, 

прокурорів та ін.) представниками сіл, запровадження вивчення рідної мови у 



79 

школах (це стосувалося всіх народів, які населяли Угорщину) тощо [445, с. 354]. У 

квітні «Телеграма» опублікувала Ужанську національну програму, яка містила 

більш радикальні та деталізовані вимоги ніж марамороська програма. У ній 

висувалися вимоги створити руський сейм (де б розглядалися церковні, шкільні та 

суспільні питання), забезпечити незалежний розвиток руської мови та її вільне 

використання у церкві, внесення змін до організації виборчого процесу. Особлива 

увага приділялася освітній сфері, що свідчить про розуміння автором програми 

важливої ролі освіти в житті людини загалом і розвиткові національного руху 

зокрема. Так, передбачалося перетворити Ужгородську гімназію у вищий 

навчальний заклад, реорганізувати Ужгородську вчительську семінарію і 

спрямувати її діяльність на підготовку сільських учителів, створити сільські школи 

з руською та угорською мовами викладання тощо [445, с. 354-355; 448, с. 71]. На 

відміну від марамороської програми, вона не мала положень про захист 

національних прав інших національностей Угорщини. 

18 липня 1861 р. угорська газета «Карпатський вісник» («Kárpáti Hírnök») 

помістила на своїх шпальтах повідомлення про те, що з Хуста подано петицію 

(петиції подавалися імператору, уряду чи парламенту – Р. М.), підписану 

уніатськими парохами І. Пестелі, А. Поповичем і русофілом о. І. Раковським, котрі 

вимагали, аби русини в політичній і церковній сфері були визнані окремою 

національністю, мали свій сейм і окремий національний прапор. На єпископа 

Закарпаття покладався обов’язок скликати національний руський конгрес, який 

визначив би вимоги до угорського парламенту [445, с. 355; 524, с. 135]. Останній 

пункт свідчить про те, що духівництво прагнуло зберегти провідну роль у 

суспільно-політичному житті краю. Відомо, що 20 серпня 1861 р. в Осої (поблизу 

Білок) відбулося засідання 14 уніатських намісників (деканів), котрі напрацювали 

програму з такими вимогами: визнання руського сейму, надання Мукачівському 

єпископству статусу архієпископства, а далі були ті ж пункти, що й у попередніх 

петиціях. Навесні 1861 р. позиції з усіх вищезазначених програм опублікував 

М. Хомичко, наголосивши на необхідності створення руського національного 

сейму та окремого руського архієпископства [445, с. 355]. 
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Наступного року духівництво Мукачівської єпархії на чолі з консисторією 

надіслало до австрійського імператора петицію з проханням розглянути 

національні права русинів [279]. Розробка та представлення закарпатськими 

діячами владним інституціям (зокрема угорському парламенту) за неповних два 

роки такої кількості національних програм була чималим успіхом у їхній 

політичній діяльності, адже на Буковині у 1861-1862 рр. національне питання у 

парламенті взагалі не порушувалося [358, с. 141]. 

Після 1862 р. детальну національну програму (на зразок тієї, яку сформували 

під керівництвом А. Добрянського у 1861 р.) розроблено лише в жовтні 1865 р. 

Саме в цей час у Нехваль-Полянці та Білій Держанних (територія сучасної Словач-

чини) на Гостовицькому та Лаборському соборі було прийнято програму, що 

складалася з 20 пунктів (додаток И) [141]. Загалом вона мала досить поміркований 

характер (не було положень про надання краю статусу автономії, створення 

окремого руського парламенту тощо), торкалася національного питання у всій 

Угорщині, та попри схожість із попередніми програми містила низку нових вимог 

у сфері державного управління, армії, освіти і культури. До них, зокрема, 

належали: забезпечення пропорційного представництва різних національностей у 

парламенті та комітатському управлінню відповідно до кількості населення тої чи 

тої національності; призначення у руському комітаті на посаду наджупана лише 

русина; забезпечення перебування при війську руськомовних греко-католицьких 

священиків; відкриття при Пештському університеті й Кошицькій академії кафедр 

руської мови; викладання історії руською мовою при Пряшівській вищій гімназії; 

при потребі створення нижчих або реальних шкіл у Мукачеві, Хусті, Сиготі, 

Гуменному й Любовні; видання урядового часопису (якщо такий є) руською 

мовою; забезпечення свободи у створенні літературних і виховних товариств [141].  

1866 р. від імені українців Березького комітату угорському парламенту 

надіслано національну програму, що передбачала захист національних, 

політичних, культурних, церковно-релігійних прав українців (додаток К). Вона 

мала декілька нових положень, які не згадувалися у попередніх програмах: 

подання державними установами відповідей на петиції, прохання та інші запити 
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населення тою мовою, якою подавався запит; обов’язкове проживання всіх комі-

татських державних посадовців на території комітату, де вони працюють; виплата 

заробітної плати та побудова шкіл у тих громадах, де населення через свою бід-

ність чи інші причини не має змоги зробити це самостійно, здійснюються із дер-

жавного бюджету. Також передбачалося збільшення ролі церкви в освітній сфері 

та утримання церков і парафіяльних будинків у бідних місцевостях за рахунок цер-

ковного фонду [138]. Відмінність цієї програми від попередніх полягала у тому, що 

вона була чітко структурована й поділена на три розділи, кожний з яких охоплював 

окрему сферу життя: загальнонаціональні питання, освіта і церква [138]. 

У вересні 1867 р. схожу національну програму розробила спеціально створена 

комісія з 16 осіб у м. Севлюш (Угочанський комітат) [150]. У процесі всенародного 

опитування, яке проводилося на всій території Закарпаття, вона отримала загальне 

схвалення [221] і в жовтні комісія затвердила її остаточно [65]. На відміну від 

попередньої, ця програма складалася не з трьох, а чотирьох розділів: 1) «Відносно 

церкви»; 2) «Відносно комітатів; 3) «Відносно народності»; 4) «Відносно народно-

го просвітлення» (додаток Л). У кожному розділі містилося кілька нових 

положень, яких не було у попередніх програмах. У церковній сфері до них 

належали: перетворення Мукачівського єпископства на митрополію; відновлення 

Руського Марамороського єпископства; створення при Пештському університеті 

руської церкви з руським катехитом (особою, яка навчала б основ християнського 

віровчення). У галузі управління комітатом – позбавлення почесних чиновників 

права голосу на комітатських засіданнях; здійснення підрахунку голосів на 

парламентських виборах по селах представниками виборчої комісії [65]. 

У третьому розділі порушувалися вимоги щодо національного питання у 

цілому: угорський король чи його престолонаступник, як це було в давні часи, і 

тепер мав носити титул «руський воєвода»; створення із представників руської 

молоді руських полків з власними руськими священиками; управління створеними 

полками мало здійснюватися руською мовою, а при угорському прапорі повинен 

використовуватися жовто-синій стяг. В освітній сфері висувалися такі вимоги: 

самостійне поширення освіти серед народу в дусі церковного самоуправління; 
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забезпечення державного фінансування заробітної плати народних учителів; 

створення у Марамороському комітаті окремих шкіл для землеробства, 

промисловості, рудокопства, лісівництва та ін., що забезпечило б покращення 

матеріального становища населення [65]. Окремим пунктом прописана вимога 

ліквідації залишків кріпацької системи: регале (монопольне право держави на 

виробництво чого-небудь або на стягнення певних податків), десятини (десята 

частина доходів, яку селяни сплачують головним чином на користь церкви), 

даремщини (комплекс селянських повинностей, встановлених понад визначену 

панщину – ґвалти, зажинки, заскоки) тощо [65]. Порушення аграрного й соціально-

економічного питань суттєво вирізняли цю програму від попередніх, адже у них 

названі проблеми взагалі не розглядалися. 

Прийнята у Севлюші національна програма не залишилася непоміченою 

владою, оскільки була передана А. Добрянському, який, у свою чергу, мав подати 

її угорському сейму (депутатом якого він був у 1861, 1865-1868 рр.) на розгляд. 

Під час засідання парламенту, що відбувалося 6 грудня 1867 р. [290], український 

депутат виступив із промовою, у якій узагальнив вимоги Угочанської національної 

програми до п’яти основних пунктів: 1) обнародування краєвих законів всіма (в 

тому числі руською) краєвими мовами; 2) формування комітатів за національним 

принципом і запровадження в них офіційної мови діловодства тієї національності, 

яка складає у комітаті більшість; 3) заснування у Мукачеві Руської митрополії, а в 

Сиготі й Дорогу – Руських єпископств; 4) запровадження руської мови як 

викладацької у нижчих і середніх школах руських комітатів, відкриття у 

Пештському університеті кафедри руської мови; 5) визнання рівноправності 

руської народності в Угорщині та найменування угорського короля «руським 

воєводою». Окремо було зазначено, що в угорському міністерстві має засідати 

представник від кожної національності (міністр без мандату), котра живе на 

території Угорщини, а в армії повинен бути сформований «руський полк з руською 

командою» [221]. Розглядаючи вищезазначені вимоги, український політик 

закликав парламентську більшість якомога швидше розв’язати національне 

питання, бо лише тоді стане можливим успішне співіснування і розвиток різних 
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національностей монархії [290]. Незважаючи на це, угорська влада проігнорувала 

запропоновану національну програму. 

Наприкінці грудня 1867 р. українці Пряшева створили комітет із 11 осіб, який 

за прикладом жителів Угочанського та Марамороського комітатів мав розробити 

програму національних вимог українців Шариша і Спиша. Під керівництвом 

священика М. Михалича комітет підготував національну (пряшівську) програму, 

яку підписали 1110 представників Пряшівщини (додаток М) [139]. За своєю 

структурою і змістом вона схожа з Березькою та Угочанською. З-поміж усіх 

програм, розроблених у 1860-х рр., пряшівська була найбільшою: мала 24 пункти, 

згруповані у шість розділів: 1) «Відносно народності»; 2) «Відносно мови»; 

3) «Відносно комітатів»; 4) «Відносно церкви»; 5) «Відносно народної освіти та 

просвітлення», 6) «Відносно феодальних відносин». Загалом ця програма подібна 

за змістом до попередніх двох, але має низку нових положень: утворення при 

Міністерстві церковних справ і народного просвітлення (освіти – Р. М.) 

департаменту, який би займався веденням справ греко-католицької церкви; вільне 

використання представниками всіх національностей Угорщини рідної мови в 

парламенті; встановлення для потреб греко-католицької церкви окремої суми 

коштів у щорічному бюджеті релігійного фонду. В освітній сфері висувалися 

вимоги відкрити землеробські школи, а в Пряшеві – духовну семінарію і педагогіч-

ний інститут; передання справ народної освіти та просвітлення під юрисдикцію 

автономної Руської церкви [139]. Остання вимога свідчила про прагнення 

духівництва посилити свій вплив в освітній сфері. Важливою складовою аналізова-

ної програми було те, що у ній, як і в Угочанській програмі, висувалися вимоги 

ліквідації державою залишків кріпосницьких відносин: регального права, десятини 

та інших, що скасовувалися ще положеннями Конституції 1848 р. [139]. Та в 

цілому вона поміркованіша за Угочанську, адже не мала пунктів про утворення 

українського конгресу та формування комітатів за національним принципом. 

Невдовзі після затвердження Пряшівську програму передали А. Добрянському, 

який мав представити її угорському парламенту [139]. Однак на засіданнях 

законодавчого органу вона зачитана не була. Ймовірно, це пов’язано з тим, що за 
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своїм змістом Пряшівська програма майже ідентична Угочанській, яку того ж 

місяця уже представляли парламенту, а тому репрезентувати аналогічний документ 

ще раз не було сенсу. 

У січні 1868 р. словацька політична газета «Пештбудинські знання» 

(«Pešťbudinske vedomosti»), з якою тісно співпрацював А. Добрянський, звернулася 

до жителів Закарпаття з проханням, щоб громади подавали петиції до угорського 

парламенту й уряду і тим самим підтримали діяльність закарпатських діячів, 

спрямовану на захист національних прав та інтересів українського населення [365, 

с. 200; 458, с. 35]. Заклики словацького часопису знайшли відгук як серед 

представників української спільноти [445, с. 355-356], так і словацької [365, с. 200]. 

У січні 1868 р. окремі петиції з національними вимогами складають українці 

Шариського, Списького, Угочського та Земплинського комітатів. Вони практично 

ідентичні за своїм змістом і мало чим відрізняються від попередніх програм [445, 

с. 355-356]. Так, розроблена на народних зборах (за участю 21 священика, 4 

вчителів співу та 8-10 селян) Земплинська національна програма [448, с. 83-84] 

майже тотожна Пряшівській. Різниця полягала лише в тому, що у першій з них 

відсутнє положення про відкриття в Пештському університеті кафедри руської 

мови та словесності й вміщена вимога про формування комітатів за національним 

принципом [448, с. 83-84; 551, с. 69-70], чого немає в Пряшівській програмі. 

Незважаючи на те, що жодна з цих програм не розглядалася окремо на 

засіданнях парламенту й не була реалізована владою, «українське питання» не 

було забуте. 1868 р. воно розглядалося як одне зі складових національного питання 

загалом. Річ у тім, що 1867 р. цісар Франц Йозеф І підписав з угорцями угоду, за 

якою Австрійська імперія перетворилася на дуалістичну державу – Австро-

Угорщину [445, с. 357]. Цей дуалізм фактично був компромісом двох 

найсильніших націй монархії – австрійців і угорців, кожна з яких володіла у своїй 

державі широкими правами у внутрішніх справах, мала власний парламент і уряд 

[489, с. 128]. Він розширив і зміцнив владу угорців, призвів до посилення політики 

мадяризації і ще більше загострив національну проблему [375, с. 177; 445, с. 357], 

що потребувала нагального розв’язання. В угорському парламенті точилися гострі 
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політичні суперечки навколо підготовки законопроекту, який мав її урегулювати. 

Окреслилися два варіанти розвитку подій: перший – нацменшини, отримавши 

статус автономії, розвиваються як відносно самостійні державні утворення, 

зрозуміло, в межах, передбачених Конституцією; другий – угорські депутати, які 

складали більшість, виступають проти надання нацменшинам статусу автономії, 

внаслідок чого для останніх це закінчується черговою хвилею мадяризації і 

поступовою втратою національної ідентичності й самобутності. 

Зважаючи на вагомість даної проблеми, А. Добрянський взяв активну участь в 

обговоренні законопроекту про національності. За підтримки депутатів від інших 

національних меншин він став членом комісії у справах національностей і 

неодноразово виступав захисником прав слов’янських народів Угорщини [100, 

с. 11-12; 375, с. 176]. Український політик принципово не погоджувався з думкою 

основної частини депутатів, що в цій країні живе лише один мадярський народ, а 

всі інші народи є тими ж мадярами, тільки румунської, сербської, словацької та 

інших мов [356, с. 104; 418, с. 178]. Під час загального обговорення законопроекту 

він наголошував на необхідності негайного розв’язання національного питання, бо 

інакше існуватиме небезпека розпаду держави. Представляючи документ, депутат 

обґрунтовував необхідність його прийняття тим, що він є «більш близький до 

законних прагнень неугорських національностей» [100, с. 12] та передбачав для 

нацменшин набагато менше, ніж те, на що вони могли б справедливо претендувати 

[289, с. 14; 295, с. 159]. 

Проект меншості був досить поміркованим і не передбачав здійснення жодних 

кардинальних змін (створення парламенту для кожної національності тощо) у 

політичній системі Угорщини. Це було зроблено для того, щоб схилити на свій бік 

парламентську більшість, яка б не погодилася прийняти радикальніші вимоги з 

боку нацменшин. Проте, незважаючи на всі зусилля не допустити прийняття 

законопроекту більшості, творцями якого були Ф. Деак і Й. Етвеш, 30 листопада 

1868 р. парламент ухвалив його під офіційною назвою «Закон No XLIV про 

рівноправність національностей» (неофіційна назва – «закон Деака-Етвеша») [366]. 

Відповідно до нього всі громадяни Угорщини, незалежно від їх національності, 
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утворювали «одну єдину мадярську націю» [413, с. 181]. Єдиною державною 

мовою, обов’язковою в адміністративних і судових установах, визнавалася угор-

ська. Передбачені законом поступки щодо вживання національних мов у початко-

вих школах, нижчих адміністративно-судових органах практично залишалися на 

папері [366]. Для угорських шовіністів прийняття цього законопроекту символізу-

вало перемогу доктрини Л. Кошута про єдину політичну мадярську націю у межах 

Угорщини, а для нацменшин – точку відліку нової хвилі мадяризації, яка могла 

привести до остаточної асиміляції немадярських народів Угорщини. 

Підсумовуючи аналіз національних програм 1860-х рр., зазначимо, що вони 

передбачали суттєве послаблення впливу центральної влади на управління краєм 

шляхом створення української автономії (чи близької до автономії 

адміністративно-територіальної одиниці). Для більшості з них були характерні такі 

основні положення: реорганізація комітатів Угорщини за національним принципом 

та формування на території українського комітату (який би використовував власну 

національну символіку – синьо-жовтий стяг (в Угочанській програмі (вересень 

1867 р.) йшлося про жовто-синій прапор – Р. М.)), окремого сейму; офіційне 

визнання руської народності та її рівноправності (як і інших нацменшин) з 

угорською; запровадження руської мови як офіційної у діловодстві та шкільній 

освіті; відкриття при Пештському університеті кафедри руської мови і літератури; 

забезпечення автономії Руської греко-католицької церкви та перетворення 

Мукачівського єпископства на митрополію. 

Відмінність між програмами полягала у їх формі та змісті. Так, частина з них 

оформлена як простий список вимог із зазначенням окремих пунктів, а то й без 

них, у вигляді петиції з «бажаннями» тощо. У той же час інша частина програм 

(головно це стосується тих, що розроблялися з 1866 р.) була чітко структурована й 

поділена на розділи, кожний з яких стосувався окремої сфери: національності, 

мови, церкви, освіти тощо. Що ж стосується змісту, то він також не був однаковий 

для всіх програм, адже одні з них складалися з 3-6 пунктів, а інші – 20-24. 

Відповідно і вимоги, які в них ставилися, відрізнялися. Частина програм мала 

досить поміркований характер, а частина – радикальний: у них містилися 
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положення про утворення руського конгресу, окремого руського полку (полків) в 

армії, Мукачівської митрополії, формування комітатів за національним принципом 

тощо. Одні програми передбачали розв’язання винятково «українського питання», 

а інші – національного питання в Угорщині загалом. 

Схожість вимог, представлених у різних національних програмах 1860-х рр., не 

випадкова – вони тісно пов’язані з програмою, розробленою 1861 р. 

А. Добрянським і його однодумцями. Однак, незважаючи на подібність основних 

позицій, вони мають і свої особливості: по-перше, у них звучить більш 

розширений спектр вимог (у національній, освітній, церковній та інших сферах); 

по-друге, ці програми не містять основної вимоги, яку ставив й рішуче відстоював 

А. Добрянський – створення окремої автономної української (чи українсько-

словацької) території в Угорщині. Та навіть попри це, їх детальний аналіз дозволяє 

зробити обґрунтовані висновки про те, що висунуті у них вимоги мали яскраво 

виражені автономістські ознаки: створення окремого українського сейму, 

забезпечення автономії Руської греко-католицької церкви, утворення Мукачівської 

митрополії, формування з українських рекрутів окремих українських військових 

частин та ін. Провідники українського національного руху, висуваючи вимоги 

такого характеру, добре усвідомлювали, що лише завдяки їх реалізації вони 

отримають можливість відносно вільного розвитку краю у національній, 

адміністративній, культурно-освітній та релігійній сферах. 

Й. Перені, порівнюючи національні програми українців з програмами інших 

народів Угорщини, підкреслював, що їх спільною рисою є наявність вимоги 

формувати комітати за національним принципом. У той же час помітною є велика 

різниця, яка існувала між ними. Як підкреслював угорський учений, в українських 

програмах громадські та церковні вимоги переважно збігаються (так, у межах 

одного пункту висувається вимога автономії національних зборів (сейму) й 

утворення руського архієпископства тощо), тоді як у програмах інших 

                                                           
 У більшості програм не вказувалося, якими функціями він наділявся. Зазначалося, що мав 

сприяти покращенню духовного і матеріального добробуту населення. Лише в одній програмі 

точно вказувалися його сфери впливу: мав розглядати церковні, шкільні та суспільні питання. 
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національних меншин, де духівництво уже не відігравало провідного значення у 

суспільно-політичному житті нації, хоч і висловлюються церковні вимоги, вони 

все ж чітко відділяються від політичних і культурних вимог, на які завжди 

ставився основний акцент [448, с. 63]. Погоджуємося з думкою Й. Перені, що в 

українських програмах є збіг громадських і церковних вимог, однак це не 

стосується тих національних програм, які мають чітку структуровану будову (як 

Угочанська, Пряшівська та ін.), де церковні вимоги відокремлені в окремий блок. 

Що ж до питання авторства, то з 17-ти опрацьованих у дослідженні 

національних програм три розроблено світською інтелігенцією, стільки ж – 

духовною, одна – їх спільними зусиллями та селянами. Визначити авторів інших 

програм через відсутність необхідної інформації у джерелах не вдалося. Схожість 

основних положень більшості цих документів свідчить не лише про їх зв’язок з 

програмою А. Добрянського, але й про співпрацю духовної та світської інтелігенції 

у процесі їх розробки. Зважаючи на те, що на першому місці у більшості з них 

були національні, а не церковні вимоги, можна говорити про посилення впливу 

світської інтелігенції в суспільному житті краю й усвідомленні кліром 

пріоритетності серед сукупності вимог саме національних. 

Окрім Закарпаття, національні програми розробляли у 1860-х рр. і пізніший 

період і в інших регіонах Західної України. Так, у Галичині упродовж 1850-

1871 рр. з’явилися 15 «меморіалів» (петицій з національними вимогами), поданих 

до Відня, та окремі запити до Галицького сейму. Із найважливіших положень, які 

вони мали, подібними за суттю із закарпатськими програмами, є: рівноправність 

українців і поляків Галичини [489, с. 129]; адміністративно-політичний поділ 

регіону на українську та польську провінції; запровадження української мови в 

освітніх закладах, адміністрації, судочинстві; забезпечення перекладів 

австрійських законів українською мовою; створення українських гімназій у 

Східній Галичині; створення Греко-католицької єпархії в Станіславові; 

покращення матеріального становища священиків [489, с. 153-154]; відкриття у 

Львівському університеті кількох українських кафедр [489, с. 129]. Відмінність між 

програмами двох регіонів була несуттєвою. Так, у Галичині виступали за надання 
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Ставропігійському інституту монопольного права на видання підручників для 

українських шкіл [489, с. 153-154], перетворення Академічної гімназії у Львові на 

суто українську, двомовність Львівського університету та ін. [489, с. 129]. На 

Закарпатті ж не ставилася вимога наданню одній з місцевих культурно-освітніх 

організацій схожого права, що й Ставропігійському інституту, чи надання статусу 

двомовності одному з університетів, оскільки їх на Закарпаття взагалі не було. 

На Буковині першу, подібну до закарпатських за структурою, програму 

розробили лише 1905 р., тобто на чотири десятиліття пізніше. Вона складалася з 

чотирьох частин, кожна з яких відбивала окрему групу проблем: національну, 

державно-політичну, економічну і культурну [358, с. 295]. Як і в більшості 

закарпатських програм, на першому місці у ній були національні вимоги. Однак, 

спільних рис у них було значно менше, ніж з галицькими. Зокрема, 

наголошувалося на прагненні здобути національну автономію, забезпечити вільне 

використання української мови в діловодстві, школах (таке ж право визнавалося і 

за іншими народами, що проживали на Буковині) тощо [358, с. 295-296]. Програма 

буковинських українців була більше схожою до установчих документів 

Радикальної та Національно-демократичної партій Галичини. У ній багато уваги 

приділено селянам, робітникам та інтелігенції, а чимало питань у культурній і 

національній сферах не відбито належним чином [358, с. 296]. Відмінність між 

програмами двох регіонів полягала у тому, що на Буковині, зокрема, висувалися 

вимоги запровадження загального, рівного і таємного виборчого права, скасування 

курій при виборах до Буковинського сейму тощо [358, с. 296]. У закарпатських 

програмах 1860-х рр. такі вимоги відсутні, що й не дивно, адже до початку ХХ ст. 

буковинці вже мали більш як сорокарічний досвід парламентаризму і багато 

питань, які мали для них важливе значення, для закарпатців були ще не 

актуальними. У буковинській програмі підкреслювалася належність русинів краю 

до українського народу [358, с. 295], а в закарпатських – ні. У першій програмі 

найбільше уваги приділено не національному й церковному питанням, як у 

закарпатських, а економічному: ставилася мета розвивати спілковий рух, 

розширювати селянське землеволодіння, запроваджувати загальний прогресивний 
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податок, скасувати інші прямі й непрямі податки, створювати безкоштовні бюро зі 

працевлаштування, охорони прав робітників і інші. Більшість цих пунктів не 

характерна для закарпатських програм.  

Відзначимо й те, що хоч у 1860-х рр. українці Буковини і не створили 

деталізованої національної програми, вони все ж порушували низку важливих 

проблем, подібних до тих, що були в закарпатських програмах, зокрема це 

стосується церковного питання. В обох регіонах провідники національного руху 

виступали за створення окремих митрополій – Мукачівської та Буковинської [358, 

с. 123], що свідчить про важливість і актуальність даної проблеми на той час. 

Суттєвою різницею між національними програмами на Закарпатті, з одного 

боку, та в Галичині і Буковині, з іншого, є те, що в перших висувалася вимога 

створення окремого українського сейму, а в других – ні, оскільки в Галичині та 

Буковині ще з 1861 р. діяли відповідно окремі Галицький і Буковинський крайові 

сейми відповідно. Спільними для трьох регіонів були такі положення: надання 

церковної автономії (створення Мукачівської та Буковинської митрополій, Греко-

католицької єпархії в Станіславі), забезпечення українській мові статусу офіційної 

у діловодстві та освітній сфері, відкриття кафедр української мови та літератури в 

університетах чи академіях (окрім Буковини, де це вже було реалізовано) тощо.  

У програмах тих регіонів (Галичина й Закарпаття), де здійснювалася політика 

асиміляції і рівень міжнаціональної конфронтації був значно вищий, ніж на 

Буковині, постійно акцентувалося на необхідності встановлення рівноправності 

українців із поляками та угорцями. Прикметно, що в більшості закарпатських 

програм захищаються права не лише українців, але й інших національностей 

монархії Габсбургів (словаків, сербів, румунів). Тобто у них порушувалося не 

лише «українське питання», а національне питання загалом. Це робить їх 

відмінними від галицьких і буковинської (тут хоч і захищалися права інших 

народів, однак лише в межах Буковини, а не всієї Австрії) і подібними до 

словацьких. Спільною для словацьких, закарпатських, галицьких і буковинських 

програм є відсутність у них ідеї відокремлення відповідно Словаччини, Закарпаття, 
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Галичини, Буковини чи Західної України загалом від монархії Габсбургів і 

здобуття ними політичної незалежності. 

У процесі дослідження українського національного руху в 1861-1868 рр. до 

наукового обігу було вперше введено чимало раніше невідомих національних 

програм, що передбачали розв’язання «українського питання» в Угорщині. Встано-

влено, що частина програм мала досить поміркований характер, а частина – 

радикальний. Одні програми передбачали розв’язання тільки «українського 

питання», а інші – національного питання в Угорщині загалом. За своєю суттю, 

закарпатські програми найбільше схожі до словацьких і галицьких, а найменше – 

до буковинської. Спільними рисами для програм чотирьох регіонів є визнання 

національної рівноправності, надання рідній мові статусу офіційної, розвиток 

освіти тощо. Найбільша схожість закарпатських програм зі словацькими зумовлена 

перебуван-ням Закарпаття і Словаччини у складі Угорщини, приблизно однаково 

складним суспільно-політичним становищем, давньою співпрацею лідерів словаць-

кого та українського національних рухів (на Закарпатті). Відмінності у програмах з 

Галичиною і Буковиною зумовлені переважно двома чинниками: підпорядкуван-

ням цих регіонів безпосередньо Австрії (тобто Відню, а не Будапешту, як у 

випадку Закарпаття) та наявністю в них статусів коронних країв з окремими 

сеймами. Найбільша розбіжність із буковинською програмою спричинена 

суттєвою різницею в часі створення національних проектів: на теренах Буковини 

він був розроблений майже на чотири десятиліття пізніше, ніж на Закарпатті. 

Висновки до розділу 2 

Дослідження суспільно-політичних процесів, які відбувалися на Закарпатті у 

середині ХІХ ст., дозволили зробити аргументовані висновки про зародження в 

краї у 1848 рр. українського національного руху. Його розгортання було 

спричинене загальноєвропейським революційним піднесенням у період «Весни 

народів». У цей час українці вперше у ХІХ ст. на теренах Габсбурзької монархії 

виступили як окрема етнополітична спільнота з чіткою національною програмою. 

Перший етап національного руху тривав від 1848 р. до 1850 р. – ліквідації 

«Ужгородського округу». Пріоритетне місце в його розвитку тоді посідало 
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політичне питання: об’єднання західноукраїнських земель в єдину 

адміністративно-територіальну одиницю чи надання Закарпаттю статусу 

національно-політичної автономії. 

На другому етапі – 1850-1861 рр. – відбулося згасання національного руху на 

політичному рівні, діяльність будителів значно зменшилася і переорієнтувалася у 

культурно-просвітницьку сферу. Схожа ситуація спостерігалася і на інших 

західноукраїнських землях, а також у Словаччині. Різниця полягала лише в тому, 

що порівняно з Буковиною, де після національного пробудження 1848-1849 рр. 

було втрачено безперервність у розвитку національного і громадсько-політичного 

руху, на Закарпатті він продовжувався, хоч і у винятково культурницькому руслі 

та значно менших масштабах, аніж до 1850 р. 

Із початку 1860-х рр. – становлення в Австрії конституційної форми 

правління – розпочався третій етап. Він характеризується стрімким піднесенням 

національного руху, особливо на політичному рівні, створенням майже двадцяти 

національних програм, що передбачали розв’язання «українського питання» чи 

національного питання загалом, заснуванням першого легального культурно-

освітнього товариства, відновленням співпраці зі словацькими національними 

діячами. Спільною рисою українського національного руху в цей період стало те, 

що 1861 р. став для нього переломним у всіх регіонах Західної України – Галичині, 

Буковині й Закарпатті. 

Завдяки аналізу та порівнянню національних програм вдалося з’ясувати, що за 

тридцятирічний період 1848-1868 рр. на Закарпатті відбулася трансформація 

концепції розв’язання «українського питання» у Габсбурзькій монархії. Вона 

поступово еволюціонувала від ідеї поділу Австрії на окремі адміністративно-

територіальні одиниці (сформовані за національним принципом), об'єднання і 

автономізації всієї Західної України, об’єднання словацько-закарпатських земель 

до надання національної автономії (чи окремих національних і культурних прав) 

винятково Закарпаттю. Зауважимо, що ідеї автономізації Закарпаття та поділу 

Угорщини на окремі округи за національним принципом найбільш послідовно 

дотримувався А. Добрянський. 
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РОЗДІЛ 3 

РОЛЬ РУСОФІЛІВ І НАРОДОВЦІВ У ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОМУ 

ЖИТТІ УКРАЇНЦІВ (1850-ті – 1919 рр.) 

 

3.1. Русофільська течія та її вплив на громадсько-політичне життя 

У процесі розвитку українського національного руху в другій половині ХІХ ст. 

сформувалася русофільська суспільно-політична течія, яка упродовж 1850-х – 

початку 1870-х рр. відігравала провідну роль у культурно-громадському та 

політичному житті українців [335, с. 46; 403, с. 55; 445, с. 403; 545, с. 27]. Її 

зародження і становлення стало пов’язане з низкою зовнішніх і внутрішніх 

причин, до яких, зокрема, належать: 

– еміграція провідних представників закарпатської інтелігенції до Російської 

імперії (М. Балудянський, Ю. Гуца-Венелін, В. Кукольник, П. Лодій, І. Орлай) у 

першій половині ХІХ ст. та підтримка ними зв’язку з рідним краєм, що сприяло 

збільшенню там зацікавленості Росією, її культурою, мовою і літературою [103; 

514, с. 11]; 

– придушення російськими військами угорської революції 1849 р. Воно 

яскраво продемонструвало українцям військову могутність російського імператора 

та слабкість австрійського. У зв’язку з цим у свідомості закарпатців сформувалася 

думка, що Росія зможе допомогти їм у боротьбі проти Угорщини, а тому вона по-

чала асоціюватися у них з надією на «порятунок». Так у той час Росію сприймали 

не лише українці, але й чехи та інші слов’яни [103; 445, с. 464; 524, с. 131]; 

– москвофільська пропаганда, здійснювана російською владою та її представ-

никами, зокрема керівником Віденського осередку російських слов’янських комі-

тетів М. Раєвським і священиком В. Войтковським, котрі сприяли розповсюдже-

нню на Закарпатті російськомовної літератури (у тому числі підручників), 

періодики та формуванню у частини закарпатців (зокрема студентів, які навчалися 

у Відні) москвофільських поглядів [259, с. 264; 462, с. 66-68; 469, с. 10]; 

– низький рівень національної самосвідомості у більшої частини української 

інтелігенції; 
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– здійснення Угорщиною політики мадяризації та відсутність підтримки з боку 

австрійської влади у захисті прав та інтересів українського населення; 

– інтелектуальний рух, який, будучи складовою першої, академічної, фази 

українського національно-культурного відродження ХІХ ст., полягав у проведенні 

наукових досліджень з української історії, етнографії і мовознавства й тим самим 

сприяв формуванню та зміцненню не лише української національної свідомості та 

ідентичності, але й появі серед інтелігенції, внаслідок формування викривлених 

уявлень про історичне минуле українського народу, панруської концепції 

національної ідентичності та поширенню русофільських настроїв (так, зокрема, 

сформувалися русофільські погляди та світогляд А. Добрянського [217]); 

– відсутність незалежної Української держави та роз’єднаність українських 

земель. 

 В українській і зарубіжній історіографії існують різні погляди щодо часу заро-

дження на Закарпатті русофільського руху та його основоположників. Так, україн-

ський філолог-славіст К. Студинський стверджував, що москвофільство сформува-

лося на Закарпатті у час, коли Мукачівську єпархію очолював єпископ А. Бачинсь-

кий (1772-1809 рр.). Саме він ніби то виступав за те, аби священики навчалися 

«руської мови, патріархом якої був М. Ломоносов», і щоб цією мовою, чи набли-

женою до неї, у семінарії викладалися богословські науки, листувалася єпископ-

ська канцелярія і консисторія з єпархіальним духівництвом [161, с. ХLVІІ]. Однак, 

така гіпотеза не відповідає дійсності, оскільки А. Бачинський насправді виступав 

за руську (українську народну розмовну) мову, а не російську [352, с. 58-59]. 

На думку Т. Філіної, москвофільський мовний напрямок у регіоні сформувався 

у 1820–1830-х рр., а його основоположником був пряшівський єпископ 

Г. Таркович, котрий виступав за оживлення церковнослов’янської мови, але не 

шляхом впровадження «русинсько-української розмовної мови», а російської, 

кодифікатором якої був М. Ломоносов [513, с. 90-91]. Проте, згідно з ґрунтовним 

науковим дослідженням чеського україніста Ф. Тіхого, це твердження не 

відповідає дійсності, бо мова, якою писав Г. Таркович, – це синтез церковного і 

світського стилів (церковнослов’янської та руської розмовної мови), де з 



95 

церковносло-в’янської мови запозичено лише те, що відповідало «духові 

живорозмовної стихії» (народної розмовної мови – Р. М.) [494, с. 43]. Чеський 

філолог, який займався вивченням процесу становлення української літературної 

мови на Закарпатті, стверджував, що російський літературний напрям був 

започаткований у 1850-х рр. А. Добрянським та І. Раковським [494, с. 154]. 

В. Гнатюк [80] та О. Мишанич [426, с. 7] зауважували, що русофільська течія у 

Закарпатті зародилася разом із галицькою у 30–40-х рр. ХІХ ст., а «витворив і 

утвердив» її А. Добрянський [80]. На думку А. Пекара [447, с. 113], П. Стерчо [488, 

с. 24], Г. Стрипського [259, с. 265] та В. Шандора [524, с. 131], даний феномен 

пов’язаний з приходом у 1849 р. російських військ на територію Угорщини задля 

придушення революції. Як вважав П. Стерчо, саме у цей час москвофільством 

захопився А. Добрянський, за яким пішла і частина закарпатської інтелігенції [488, 

с. 24]. Такого погляду дотримувався і А. Кущинський, на думку якого, москво-

фільство сформувалося після поразки угорської революції й набуло значного 

поширення після невдалої спроби реалізувати проект «Руський край». Саме тоді, 

як зазначав автор, А. Добрянський «беззастережно перейшов до погляду, що лише 

Росія, тобто Московщина, це єдиний «спаситель» Закарпаття» [169, с. 18]. 

Відомий закарпатський громадський діяч і науковець кінця ХІХ – першої 

половини ХХ ст. Г. Стрипський вважав, що панрусизм чи москвофільство 

утвердилося у 1850-х рр. [259, с. 265]. На нашу думку, це твердження є цілком 

слушним, адже саме тоді (після ліквідації «Руського округу») активною 

русофільською пропагандистською діяльністю почав займатися І. Раковський. У 

листі до галицького вченого Я. Головацького 1857 р. він писав: «Моя ціль не інша, 

як запровадити у нас у вжиток російську мову і зміцнити її в нашому народі» [161, 

с. СХХХІ, 349]. Саме у російській літературі він вбачав єдиний інструмент 

поширення освіти серед населення [161, с. 330], тому наполегливо намагався 

використовувати російську мову в редагованих ним часописах («Церковная 

газета», «Церковный вѣстникъ») [161, с. 415; 277-278], хоча зізнавався, що 

досконало її не знав [161, с. 261]. Видавати «Церковную газету» (з якої, за словами 

В. Терлецького, «так і віяло православ’ям і прихильністю до Росії» [491, с. 26]) він 
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погодився під впливом В. Войтковського [124, с. 382], який разом із протоієреєм 

Віденського російського посольства М. Раєвським і вплинули, на нашу думку, на 

становлення його русофільської мовної орієнтації. Саме І. Раковський не лише 

одним із перших почав насаджувати російську мову та літературу на Закарпатті, 

але й відіграв у цьому процесі найбільшу роль. Зокрема, у 1850-х рр. він проявив 

навіть більшу наполегливість у запровадженні російської мови в Західній Україні, 

ніж галицькі русофіли. Якщо в мовному питанні у львівському журналі «Семейная 

Библіотека» галицькі діячі Б. Дідицький та І. Головацький виступали за те, щоб 

«вибрати середні міри по складу та мові» [161, с. ХVІІІ], то І. Раковський, котрий 

проявив себе як «великий ворог різної мовної мішанини і фанатичний прихильник 

великоруської мови» [161, с. ХL], виступав за вживання чистої російської мови 

[161, с. ХVІІІ]. Без дозволу автора він навіть видав у Будині «Сокращенную 

граматику письменного руського язика» О. Духновича, попередньо змінивши у 

книзі правопис на «основаніи чисто-русской орфографіи» (російської – Р. М.), чим 

був дуже обурений О. Духнович [420, с. 243-244; 445, с. 314, 324]. 

Характерною рисою зародження і поширення русофільства стало те, що коли в 

Галичині його підтримувала лише частина інтелігенції, то на Закарпатті – абсолют-

на більшість. Майже всі священики, які головно й презентували інтелігенцію, 

стали москвофілами [259, с. 265]. Слушною є заувага М. Драгоманова про те, що 

«на Угорщині москвофільство ще натуральніше діло ніж у Галичині, хоч ще 

паталогічніше; воно там далеко чесніше, бо там «рубль» ще менше доходить, ніж в 

Галичині, де він в останні роки (йдеться про 1890-ті рр. – Р. М.) безперечно грає 

певну роль…» [103]. На його думку, «націоналізм угроруський мусив узяти форми 

москвофільські власне тому, що він був і є «чистим націоналізмом», без примішки 

соціальної. Такий націоналізм завше тягне до держави, а не до народу, – і коли 

держави українсько-руської нема, а московсько-петербурзька є, то архінатурально, 

що націоналісти угроруські потяглись думками до цієї держави» [103]. 

Однак, незважаючи на те, що після ліквідації «Руського округу» на бік 

русофільства перейшла більшість інтелігенції, цей рух у 1850-х рр. не був ні 

ідейно, ні організаційно, ні інституційно оформленим. По суті, дане явище на 
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Закарпатті, як і в Галичині [183, с. 9], зародилося як мовно-літературна течія: воно 

проявлялося у пропаганді та вживанні російської мови, зацікавленості російською 

літературою і прагненні місцевої інтелігенції запровадити в краї російську мову 

літературною. Поступово з суто мовно-літературного напряму русофільство 

трансформувалося у впливову суспільно-політичну течію. Проте, якщо в Галичині 

русофільство як мовно-літературний рух виникло на зламі 30–40-х рр. ХІХ ст. 

[489, с. 32], а його ідеологічне та політичне становлення відбулося у 1860-х рр. 

[489, с. 120], то на Закарпатті воно як мовно-літературний напрям постало у 1850-х 

рр., а як суспільно-політична течія – у 1860 – на початку 1870-х рр., коли 

сформувалася ідеологічна та інституційна база руху, а його діячі почали займатися 

політичною діяльністю [293; 394, с. 163-164; 412; 524, с. 135]. На Буковині ж, як 

вважає О. Добржанський, старорусинство як суспільна течія простежувалося лише 

з кінця 1860-х рр. [358, с. 152]. Соціальну базу русофільської течії на Закарпатті 

[130; 135; 227, с. 630; 405, с. 29], як і в Галичині [457, с. 352; 489, с. 121] та 

Буковині [358, с. 194] складало духівництво (у перших двох регіонах – греко-

католицьке*, в третьому – православне) та невелика частина світської інтелігенції. 

 Основу ідеологічної платформи цього руху склали, по-перше, постулат про 

національну єдність українців, росіян і білорусів, які нібито утворюють «единый 

русский народ», чи визнання українців частиною російського народу, і, по-друге, 

ідея про прийняття російської мови як літературної для українців. Найбільш 

розгорнуте теоретичне обґрунтування русофільської національної концепції дав 

А. Добрянський. В одній зі своїх праць він зазначав: «Тримільйонний народ наш 

русскій, який живе під австрійським скіпетром, є частиною одного і того ж народу 

русского, мало-, біло- і великорусского, має одну з ним історію, одні перекази, 

одну літературу і звичаї народні; звідси випливають причини і умови повної 

національної єдності з цілим народом русским…» [223, с. 9-10]. Тут не йшлося про 

визнання українців росіянами (що власне відображає сутність москвофільської 

                                                           
 Ранніх москвофілів 60-х – першої половини 80-х років ХІХ ст. на Буковині він називає 

старорусинами, а їхніх пізніших молодших колег – москвофілами, або новими (радикальними) 

москвофілами. 
* Кількість представників православного духівництва на Закарпатті була мізерною.  
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концепції), бо як перші, так і другі визнавалися автором складовими частинами 

значно ширшого поняття – «русского» народу. А тому термін «русскій» не слід 

ототожнювати з «російський» («великоруський»), оскільки вони не були 

синонімами. А. Добрянський у межах «русского» народу виділяв три спільноти: 

малоруську (українську), білоруську та великоруську (російську). Отже, для 

русофільської концепції А. Добрянського був характерний двоступеневий рівень 

ідентичності: перший – регіональний (український, білоруський, російський), 

другий – загальнонаціональний, якому була властива панруська (в межах всього 

східнослов’янського простору) національна ідентичність. Характерно, що така 

ієрархія національних ідентичностей була притаманна не лише для частини 

закарпатських, а й галицьких русофілів [391; 457, с. 394]. 

Важливим аспектом русофільської національної концепції було питання 

проходження лінії кордонів заселення так званого «русского» народу, уявного в 

світогляді русофілів. Так, Є. Фенцик локалізував його територіальні межі від 

Карпат до Уралу [382, с. 216]. У той же час галицькі русофіли-історики 

прив’язували східну етнографічну межу «русского» етнонаціонального простору 

не лише до Уралу, а й до інших географічних об’єктів: Дніпра, Амуру тощо. А це 

яскраво демонструє відсутність у русофілів чітких кордонів локалізації «русского» 

народу та поверховість їх наукових знань [391]. 

Русофільська концепція національної ідентичності українців, якої, окрім 

А. Добрянського, на Закарпатті дотримувалися Є. Фенцик [63], А. Веленський [61] 

та інші, не була сталою. Упродовж другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у 

середовищі русофілів існували істотні розбіжності у питанні національної 

належності українців, що з часом зумовило поступову трансформацію 

русофільства (для якого була характерна панруська національна ідентичність) у 

москвофільство (яке базувалося на власне російській національній ідентичності). 

Свідченням цього є лист молодого закарпатського інтелігента (на жаль, його ім’я 

не відоме) до науковця і громадського діяча В. Гнатюка, написаний наприкінці 

1890-х рр. У ньому зазначалося, що закарпатська москвофільська інтелігенція 

повчала русинів, що вони – не частина українсько-руської народності, а є «чистими 
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росіянами» [338, с. 57]. Такої ж думки на початку ХХ ст. був і богослов 

Ю. Бачинський [160, с. 48]. Однак, у той час москвофільської національної 

концепції дотримувалася лише незначна частина інтелігенції, оскільки, як влучно 

зазначив Г. Стрипський, із 1880-х років «політична мрія руської етнічної єдності 

поступово випарувалася з голів вітчизняних руснаків» [259, с. 267]. На відміну від 

Закарпаття, де відбулася трансформація русофільства в москвофільство, в 

Галичині на початку ХХ ст. відбувся розкол даної течії на «старокурсників», які й 

надалі дотримувалися панруської концепції, та «новокурсники», котрі 

ідентифікували себе з російським («великоруським») народом [457, с. 713]. 

Відстоюючи свої ідейно-концептуальні погляди національної належності 

українців, частина русофілів виступала проти використання етноніму «русин», 

вважаючи, що його «створив» граф Ф. Стадіон у 1848 р. [170]. Вони стверджували: 

корінною і точною назвою місцевих жителів є «русскій», «русскіе», а не «русинъ», 

«русины» [234]. Редакція журналу «Листок» зазначала, що вони «ніколи не були і 

не будуть «русинами» і не відмовляться від свого чесного русского роду» [170]. 

Русофіли не сприймали українську національну ідею і гостро критикували 

галицьких діячів, які у своїх публіцистичних роботах стверджували про належність 

закарпатців до українського народу і Великої України, закликали їх вивчати 

українську літературну мову [263]. Натомість редакція русофільського 

періодичного органу констатувала, що закарпатці не знають, хто такий 

«рутеноукраїнський» народ і запитувала читачів: чи слід «Листку» взагалі звертати 

увагу на таку «українську чи хохломанську маячню»? [263]. 

Щодо питання вживання термінів «руський» і «русский» у середовищі 

закарпатської інтелігенції не було чіткої послідовності в тому, що русофіли 

(москвофіли) позначали українців лише терміном «русский», а народовці – 

«руський». Тому, якщо хтось із представників інтелігенції використовував щодо 

українців термін «русскій» (з подвоєнням «с») народ, це ще не доводило їхню 

русофільську чи москвофільську національну орієнтацію. Зокрема, відомо, що 

Ю. Жаткович, який дотримувався думки, згідно з якою русини Закарпаття 

належать до українського народу, вживав стосовно них терміни «русский», 
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«русска» [404, с. 217]. З іншого боку, вживання у терміні «руський» однієї літери 

«с» також не завжди засвідчувало дотримання автором українофільської позиції. 

Так, С. Мудрий використовував щодо закарпатців термін «руській» народ і 

визнавав їх членами «стоміліонного народу» [257], що говорить про дотримання 

ним русофільської чи москвофільської національної орієнтації. 

Отже, більшість русофілів не мала чітких національно-світоглядних 

переконань, їхні погляди щодо національної ідентичності українців відзначалися 

відсутністю єдиної, чітко виробленої, науково обґрунтованої і загальноприйнятої 

концепції. Спектр національно-світоглядних уявлень русофілів наближався, з 

одного боку, до утворення міфу про єдиний «русский» народ, а з іншого – до 

ототожнення українців з росіянами. Така багатозначність, непослідовність і 

суперечність інтерпретації «руської» національної ідентичності говорить про те, 

що, по-перше, розроблена А. Добрянським національна концепція, хоч і була 

ідеологічною платформою русофільського руху, однак її визнавали не всі 

представники даного руху; по-друге, цій концепції відверто бракувало чіткої 

наукової обґрунтованості, якої, по суті, й не могло бути, адже вона була міфом, 

який не мав нічого спільного з історичною реальністю. 

Проросійські симпатії українських діячів у Галичині, Закарпатті та Буковині не 

були якимось унікальним явищем серед слов’янських народів Габсбурзької монар-

хії, адже русофільство, у різних його формах, було поширене і серед словаків, 

чехів, словенів, хорватів [79]. Проте, відмінність полягала тільки в тому, що, 

наприклад, для чехів чи словаків зближення з Росією не загрожувало їх національ-

ній окремішності, тимчасом як для українців (головно інтелігенції – Р. М.) русо-

фільство фактично означало заперечення національної ідентичності [429, с. 486]. 

Русофільство на Закарпатті було поширене не лише серед інтелігенції, а й 

серед основної частини українського населення – селян. Проте, їхнє русофільство 

кардинально відрізнялося від притаманного освіченій верстві. Національним 

поглядам селян не була властива переконаність у їхній національній належності до 

«русского» чи російського народу. Вони розуміли свою відмінність від інших 

національностей (росіян, поляків та ін.), усвідомлювали, що складають окрему від 
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них народність [82; 87, с. 340; 95; 236, с. ХХ]. Русофільство, притаманне селянству, 

виражалося в існуванні проросійських симпатій, сподіванні на те, що до них 

прийде російський («руський», «московський», «східний») цар і відніме у панів 

землю, поділить її між «хлопами», вижене «жидів» [102, с. 264], й тим самим 

покладе край соціальній несправедливості та національним утискам. У суспільній 

думці існував ідеалізований образ «царя-месії», який, щоправда, зовсім не 

відповідав реаліям, адже селяни практично нічого не знали ні про Росію, ні про 

російського імператора не знали. Ідеалізація царизму була пов’язана з 

придушенням російською армією угорської революції 1849 р. Чимало українців 

Закарпаття і Галичини із захопленням зустрічали російські війська, сприймали їх 

як «визволителів» [173, с. 20, 45; 251, с. 258; 314, с. 10, 17]. Російська армія, на 

відміну від австрійської, впоралася з угорською революцією. Ця подія яскраво 

продемонструвала закарпатцям могутність Росії у порівнянні як з мадярами, так і з 

австрійцями. Унаслідок цього її образ як сильної держави надовго закарбувався в 

народній пам’яті, зокрема у народних піснях [103], і сприяв формуванню у селян 

віри в доброго «московського» («білого») царя. У цьому не було нічого дивного, 

адже таке ж уявлення про хорошого монарха ще задовго до цього існувало і 

стосовно австрійського цісаря. Ідеалізація царизму була звичною для нерозвинутої 

політичної свідомості значної частини тогочасного західноукраїнського (галицько-

го, буковинського і закарпатського) селянства й нижчого духівництва [315, с. 40]. 

Незважаючи на декларування русофілами етнічної єдності українців, білорусів 

і росіян, їхня ідеологія не мала програми, що передбачала б політичне об’єднання 

Закарпаття з Росією. Однак, це ще не говорить про відсутність таких намірів 

взагалі. Вони існували, проте, якщо йдеться про ХІХ ст., то, по-перше, їх 

висловлював лише А. Добрянський (у 1870-х рр. під час аудієнції з російським 

імператором Олександром ІІ); по-друге, це робилося таким чином, щоб не було 

відомо австрійській чи угорській владі [178, с. 31]. Своїм зовнішньополітичним 

союзником бачила Російську імперію і частина словацьких національних діячів, які 

дотримувалися русофільських поглядів. Однак, на відміну від українського полі-

тика, свої погляди вони висловлювали не таємно, а публічно. Ще на початку 1850-
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х рр. Л. Штур у праці «Слов’янство і світ майбутнього» запропонував проект 

приєднання словаків та загалом слов’ян до Росії [310, с. 147]. На Закарпатті ідею 

об’єднання з Росією відкрито висловлювала невелика кількість жителів 

Марамороської і Березької жуп у 1906 та 1918 рр. [101, с. 96; 282, с. 69]. У середині 

ХІХ – на початку ХХ ст. ця ідея виявилася притаманною лише для мізерної 

частини українців, адже навіть під час перебування російських військ у краї 1849 р. 

вони категорично висловлювалися проти цього [173, с. 23; 524, с. 125]. 

Для більшості українців політичне москвофільство було не характерним, вони 

залишалися вірними монархові Австрії [213]. Цю відданість спостерігали не лише 

австрійські офіцери [173, с. 37], але й імператор Франц Йозеф І [75, с. 82]. Однак 

така ситуація – лояльність до Відня – спостерігалася лише до розпаду Австро-

Угорщини. У період підняття національно-визвольної боротьби в 1918-1919 рр. 

більшість українців Закарпаття, як і Галичини та Буковини, уже мала українську 

політичну орієнтацію. Що ж стосується представників русофільської течії, то, як 

на Закарпатті, так і в Галичині, для них було притаманне поєднання проросійських 

симпатій з австрійським лоялізмом [223; 253; 273, с. 18; 297, с. 266; 457, с. 395; 

489, с. 48]. Зауважимо, що феномен множинної лояльності був не унікальним, а 

типовим явищем, іманентним імперіям ХІХ – початку ХХ ст. Як справедливо 

зауважував історик І. Гирич, подвійна лояльність є неодмінною рисою еліти будь-

якої приєднаної до імперії території [334, с. 22]. 

Вплив русофілів на культурний розвиток краю найбільше позначився на мові. 

Відчутний він був навіть тоді, коли самі русофіли вже не відігравали важливої ролі 

у суспільно-політичному житті. На території всієї Західної України відбувалася 

дискусія навколо питання формування літературної мови. Незважаючи на те, що в 

регіоні вже існувала традиція формувати норму літературної мови на основі 

народної розмовної, що в першій половині ХІХ ст. спостерігалося у творчості 

І. Кутки, М. Лучкая, І. Ріпи, В. Довговича, а до середини ХІХ ст. стало програмою 

для реформування писемного стандарту мов сусідніх народів – сербів [161, 

с. ХХХVІІ], словаків і угорців [43; 443, с. 67], закарпатські русофіли відмовилися 

від цієї традиції й виступили за перейняття уже кодифікованої й унормованої 
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російської мови, яка й мала стати для українців літературною [56, с. 9-10; 266]. 

Цією ідеєю у 1850-х рр. захопилася майже вся інтелігенція [259, с. 271]. У другій 

половині ХІХ ст. проросійської мовної орієнтації дотримувалися: О. Гомичков, 

М. Гомичков, А. Добрянський, О. Митрак, І. Раковський, І. Сільвай, 

Ю. Ставровський, Є. Фенцик та ін. [433, с. 17; 445, с. 463; 514, с. 13]. При цьому 

частина русофілів (А. Добрянський, І. Раковський) відстоювала ідею перетворення 

російської мови на загальнослов’янську [64; 445, с. 464]. Причинами вибору ними 

російської мови були: відсутність упевненості у можливості створити власну 

літературну мову [443, с. 9]; існування великої кількісті різних діалектів, що у 

випадку вибору одного з них за основу літературної мови ставало перепоною в її 

однаковому розумінні всім населенням [84; 153; 157; 287; 303, с. 100; 401, с. 36]; 

близькість російської до церковнослов’янської мови й прагнення вберегти останню 

від «вимирання» [61; 161, с. СХХХІІІ; 259, с. 271; 274]. 

Закарпатські русофіли, як і галицькі [37; 297, с. 261-262] та буковинські [358, 

с. 151-152], виступали проти вживання української мови та запровадження 

фонетичного правопису [81; 84; 216; 222; 336, с. 166-170]. При цьому абсолютна їх 

більшість російську мову, яку вони так активно пропагували, досконало не знала, 

бо, як правило, вивчала її самостійно, без будь-якої спеціальної літератури, 

читаючи лише російськомовні книги [56, с. 12; 57, с. 180; 102, с. 166, 207, 278; 158; 

239; 445, с. 465]. Вживання її на практиці призводило до витворення нової штучної 

мови – язичія. Закарпатський діяч І. Бращайко зазначав, що у гімназіях вчать 

«пись-менний літературний русскій язик», який насправді є сумішшю російської, 

церковнослов’янської і народної розмовної мов [57, с. 180]. За словами В. Гнатюка, 

у 1870–1880-х рр. писали ніби «по русски» (російською – Р. М.), а насправді на 

«такій чудернацькій мовній мішанині, що читаючи її, треба просто за голову 

хапатися» [335, с. 35]. 

Язичіє, яким користувалися не лише закарпатські, але й галицькі [183, с. 10-11] 

та буковинські [358, с. 151] русофіли, не мало усталених літературних мовних 

норм, у ньому використовувалася кирилиця та етимологічний правопис, тому воно 

залишалося незрозумілим для населення [107; 119; 157; 265; 283, с. 219; 287]. 
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Поштовхом до початку активної політичної діяльності русофілів стало 

проведення виборів до угорського парламенту у квітні 1861 р. [412, с. 121-122]. Як 

уже зазначалося, у 1861-1868 рр. інтелігенція, зокрема русофіли, розробили майже 

два десятки національних програм. Їхню основну ідею (утворення автономної (чи 

близької до неї) української адміністративно-територіальної одиниці в межах 

Угорщини) на засіданнях угорського парламенту представляв і відстоював 

А. Добрянський [412]. 

Важливе значення у розвитку русофільського руху мало заснування у 1860-х 

рр. «Товариства св. Василія Великого» та «Руської Бесіди». Вони стали осередками 

української інтелігенції й об’єднували осіб з різними ідейними переконаннями 

(більшу їх частину складали саме русофіли). Ідея заснування літературного 

товариства зародилася ще 1861 р. [166]. Сформував її О. Духнович, який мав 

підтримку пряшівського єпископа Й. Гаганця [227, с. 637; 464, с. 142]. Останній 

того ж року звертався з відповідною пропозицією, готовим планом дій та статутом 

спілки до мукачівського єпископа В. Поповича [464, с. 142]. Однак втілити дану 

ідею в життя відразу не вдалося. Літературна спілка в Ужгороді формально 

постала лише 1864 р. [13, арк. 10 зв.; 271, с. 79; 272, с. 16]. 15 грудня того ж року 

Угорська намісницька рада затвердила її статут [13, арк. 10 зв.]. У ньому 

зазначалося, що «Східно-католицьке літературне товариство», організоване для 

здійснення духовно-моральної просвіти греко-католиків Мукачівської і 

Пряшівської єпархій, буде найменуватися «Товариство cв. Василія» [13, арк. 3 зв.]. 

Його мета й завдання полягали у тому, щоб здійснювати підготовку, видавництво 

та поширення шкільних книг, а також русько- та угорськомовних книжок і 

часописів, які б сприяли морально-духовному просвітленню уніатів Мукачівської 

та Пряшівської єпархій. Покровителями і першими керівниками товариства стали 

єпископи В. Попович і Й. Гаганець. Окрім них, діяльністю спілки керували його 

«старший» та «молодший» голови [13, арк. 3 зв., 5 зв.; 272, с. 2]. 

Установчі збори «Товариства св. Василія Великого», на яких сформували 

керівний комітет, відбулися 1 жовтня 1866 р. [271, с. 80; 356, с. 94; 551, с. 65]. Із 

цього дня воно де-факто й розпочало свою активну діяльність. Першим («стар-
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шим») головою спілки було обрано А. Добрянського, а другим («молодшим») – 

І. Раковського, котрий фактично і залишався керівником товариства, оскільки 

перший голова в цей час мешкав переважно у Відні [271, с. 80; 356, с. 95; 545, с. 

20]. Відповідно до програмових цілей, під егідою спілки видавалися шкільні книги: 

«Всемірная исторія» В. Кимака, «География» й «Арифметика» І. Раковського, 

«Краткий сборник для упражнений в русском языке» К. Сабова [356, с. 95], 

«Велікій Сборникъ» А. Поповича [238]. З 1867 р. вона почала видавати газету 

«Світ» [445, с. 395], що, за словами О. Рудловчак, стала першим періодичним 

друкованим органом українців Закарпаття, яким покладено основи національної 

журналістики суспільного характеру [460, с. 83]. У видавництві української періо-

дики закарпатські діячі дещо випередили провідників національного руху Букови-

ни, котрі власний часопис розпочали випускати з 1870 р. [358, с. 179]. «Світ», 

будучи друкованим органом ужгородської спілки, виражав ідею культурного 

єднання з Росією, закликав засвоювати російську культуру та вивчати російську 

мову [460, с. 99]. Спроби заснувати політичну газету, які 1860 р. здійснив 

А. Добрянський [469, с. 22-23], 1864 р. – Й. Ляхович [460, с. 96], а 1871 р. – Г. Мар-

кош, виявилися через нестачу необхідних для цього коштів безуспішними [444, 

с. 26-27]. І це в той час, коли в Галичині перша українська громадсько-політична 

газета почала виходити 1848 р. («Зоря Галицька») [386, с. 36], а дещо пізніше – 

москвофільський часопис «Слово» (1861 р.) [183, с. 42], на Буковині – 1885 р. 

(народницький часопис «Буковина») [358, с. 195], на Закарпатті україномовної (чи 

хоча б друкованої кириличним шрифтом) політичної газети не було до 1918 р. 

Перші роки діяльності «Товариства св. Василія Великого», незважаючи на всі 

досягнуті за цей короткий період у культурному розвитку регіону успіхи, яскраво 

продемонстрували як теоретичні прорахунки, закладені в його статутній програмі, 

так і ті негативні тенденції, що набрали поширення у процесі активної діяльності. 

Воно мало б бути «русько-народним» і схожим до існуючих на той час «Матиць» – 

Галицько-руської, Сербської і Словацької [166], до заснування якої безпосередньо 

причетний А. Добрянський [356, с. 91]. Однак, вищезазначеного принципу 

дотримано не було, оскільки вже у статуті спілки закріплювалося положення про 



106 

необхідність видання угорськомовної літератури [166]. Порушувалася й інша 

програмова мета спілки: книги й часописи мали видаватися на руській 

(українській) мові, а на практиці використовувалася псевдоросійська (язичіє). 

І. Раковський на других загальних зборах 1867 р. підкреслював, що «Товариство 

св. Василія Великого» має максимально поширювати російську мову, що воно і 

робить у своїй пресі, внутрішньому листуванні тощо [239, с. 204]. Оскільки 

абсолютна більшість населення не розуміла ні угорської, ні псевдоросійської мови, 

здійснювати ефективну культурно-освітню діяльність члени ужгородської спілки 

не могли. Цієї проблеми можна було б уникнути, якби у друкованих виданнях 

русофіли використовували українську мову, однак цього вони, зважаючи на 

ідеологічні переконання та низку інших факторів, не зробили.  

1869 р. члени управлінського комітету виступили з ініціативою створення в 

Ужгороді «Руського Народного Дому», який за призначенням мав відігравати роль 

«Товариства І. Хрестителя» і львівського «Народного дому», а саме: надавати 

притулок бідним учням, здійснювати культурно-освітню діяльність тощо [90; 120; 

180, с. 77; 230]. Передбачалося створити приміщення для бібліотеки, архіву, 

народного музею, зал для проведення загальних зборів спілки, театральних вистав 

і музичних концертів, дві аудиторії для викладання навчальних предметів 

російською мовою – російської граматики, російської літератури, математики, 

геометрії та ін. [231]. 1870 р. формується спеціальна комісія, що мала б займатися 

реалізацією цього проекту. До її складу ввійшли В. Гебей, Т. Геревич, В. Кимак, 

І. Мондок, І. Петрик, К. Сабов і О. Яцкович [149]. У травні під егідою «Товариства 

св. Василія Великого» створили фонд, призначений для збирання коштів на 

будівництво «Народного дому» [330]. Завдяки діяльності цієї комісії та активним 

пожертвуванням з грудня 1869 по січень 1871 р. зібрали 5492 гульдени [90; 117; 

120; 149; 180, с. 78; 185; 230]. 1871 р. частину коштів витратили на купівлю 

невеликого будинку, де тимчасово мав розміщуватися «Народний дім». Однак ця 

діяльність викликала протидію з боку єпископа-мадярона С. Панковича. Останній 

висловив претензії на цей будинок, оскільки він розташовувався на його земельній 

ділянці. Через це єпископ продав його. А вже на сьомому з’їзді «Товариства 
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св. Василія Великого» 1872 р. ліквідовано фонд, сформований для утворення 

«Народного дому». Залишок коштів було передано до загального бюджету спілки 

[180, с. 78; 330; 531, с. 70]. Отже, ідея із заснувати в Ужгороді «Народний дім» 

провалилася. Це сповільнило темп розвитку національного руху на Закарпатті 

порівняно з іншими регіонами Західної України, Словаччиною тощо. Адже у 

Львові ідея створення «Народного дому» була висунута ще членами ГРР 1849 р., а 

його планомірна діяльність як потужного українського культурно-освітнього і 

наукового центру розпочалася після 1869-1872 рр., коли затвердили статут і 

провели перші установчі збори організації [489, с. 252, 261]. На Буковині ж задум 

створення аналогічної інституції виникла пізніше, ніж на Закарпатті – у 1875 р., 

але тут її все ж реалізували. 1884 р. затвердили статут, а з часом вона перетворила-

ся у одне з найвпливовіших українських об’єднань краю [358, с. 187, 190]. Те ж 

саме стосується і Словаччини, де «Народний дім» заснували у 1880 р. [310, с. 145]. 

Окрім «Товариства св. Василія Великого», осередками культурного й громадсь-

кого руху стали товариства клубного типу (касино) – «Руська Бесіда», які у другій 

половині 1860-х рр. відкрили в Ужгороді, Хусті, Пряшеві та Сиготі [270; 410]. Ідея 

заснування «Руської Бесіди» виникла ще 1865 р. у русофіла М. Гомичкова та 

І. Даниловича [151], однак отримати офіційний дозвіл на її відкриття вдалося лише 

1867 р. [131]. У Галичині аналогічне товариство створили 1861 р. [159; 361, с. 97], 

а на Буковині – 1869 р. [358, с. 147]. Метою діяльності ужгородського касино виз-

началося піднесення рівня освіти серед неграмотного населення [50]. Засобами її 

реалізації вбачали бібліотеку, яка налічувала велику кількість книг, журналів і 

газет (українських, угорських, німецьких, російських та ін. [137; 152]), і безпосе-

реднє спілкування між членами клубу [50]. Кількість членів ужгородської «Руської 

Бесіди» була невеликою: влітку 1867 р. – 126 осіб [237], а в 1868 р. – майже 150 

осіб [262]. Переважно це були члени «Товариства св. Василія Великого» [201]. 

1868 р., завдяки активній діяльності інтелігенції (Е. Грабара, К. Добрянського, 

П. Долиная, Є. Поповича та ін.), засновується «Руська Бесіда» у Сиготі [206; 469, 

с. 39-40]. Основними цілями її діяльності визначалися розвиток руської говірки, 

пробудження народного духу, надання допомоги селянським дітям, які навчалися у 
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Сиготській гімназії, й відкриття для них гуртожитку [136]. Попри наміри членів 

«Руської бесіди» в Ужгороді й Сиготі (на жаль, про аналогічні касино в Хусті та 

Пряшеві майже нічого не відомо), «Товариства св. Василія Великого» здійснювати 

«просвіту» серед селян, їхня діяльність не мала помітного успіху, бо задля її 

реалізації використовувалася переважно література та преса російською мовою чи 

язичієм, які були незрозумілими для більшості населення. Так, число 

передплатників газети «Світ» уже на кінець першого року видання зменшилося з 

410 на половину, бо читачі не розуміли її мови [68, с. 140]. Винятком став лише 

популярний «Додаток» до часопису «Листок», який Є. Фенцик видавав народною 

розмовною мовою [57, с. 179]. 

На відміну від селян, у середовищі інтелігенції російськомовна література у 

1860 – на початку 1870-х рр. мала високий попит [469, с. 28]. Завдяки організатор-

ській діяльності М. Раєвського створюють розгалужену мережу надходження 

російської літератури на Закарпаття через Відень і Пешт. Центрами її зосереджен-

ня і розповсюдження безпосередньо на українській етнічній території стали 

Пряшів («Спілка Івана Хрестителя», «Спілка Андрея Первозванного»), Ужгород 

(«Товариство св. Василія Великого», «Руська Бесіда») і Сигіт («Руська бесіда»). 

Закарпатській інтелігенції стали відомими такі газети, як: «Северная пчела», «С.-

Петербургские ведомости», «Московские ведомости», «День», «Москва», «Голос», 

а з журналів: «Русский вестник», «Русская беседа» та ін. [92; 468, с. 12, 59-60]. 

Важливі зміни у розвитку суспільно-політичного руху українців відбулися 

наприкінці 1860-х рр., коли виявилися перші ознаки розмежування у середовищі 

інтелігенції. Поступово поляризація ставала значно чіткішою, що й призвело до 

формування у 1869-1870 рр. [267; 444, с. 11] двох «партій»: «народно-руської» 

(«народної», «патріотичної», «радикальної») та «єпископської» («мадяронської», 

«поміркованої», «утилітаристської», «партії єпископатів», «партії опортуністів») 

[112; 214; 444, с. 11; 531, с. 69]. До першої «партії», очолюваної А. Добрянським, 

належали представники Мукачівської та Пряшівської єпархій: М. Грабар, 

П. Грабар, М. Молчан, Є. Попович, А. Рубій, Ю. Форкаш та ін. [531, с. 69]. 

Лідером другої «партії», яка складалася зі змадяризованої інтелігенції, став 
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мукачівський єпископ С. Панкович. Головна мета останньої полягала у мадяризації 

русинів і максимальному послабленні позицій русофілів у культурно-

громадському житті краю [93; 214]. Вона, зокрема, намагалася усунути від 

управління «Товариством св. Василія Великого» його лідерів – А. Добрянського та 

І. Раковського [112]. Реалізувати дану мету їй вдалося 28 вересня 1871 р., коли під 

час шостих загальних зборів старе керівництво ужгородської спілки було усунуте, 

а на його місце обрали нове (О. Негребецький, Ю. Маркош), лояльне до єпископа й 

угорської влади [180, с. 84; 208; 356, с. 98; 545, с. 22]. Цього ж дня в Ужгороді 

здійснили невдалий замах на А. Добрянського [180, с. 84], що мало сумні наслідки 

для українського руху, адже провідний громадсько-політичний діяч краю уже не 

міг брати активної участі в його громадсько-культурному житті. 

Надалі існування «Товариства св. Василія Великого» мало переважно 

формальний характер. Його нове керівництво не лише майже нічого не робило 

задля національно-культурного розвитку краю та поширення освіти серед 

населення, але й разом з угорською владою не давало можливості здійснювати 

активну культурно-громадську діяльність колишнім лідерам спілки [114; 124, 

с. 388-389; 203; 244; 259, с. 268; 439, с. 58; 545, с. 56]. У січні 1871 р. перестав 

виходити часопис «Світ» (його видавців і редакторів – Ю. Ігнаткова, В. Кимака, 

К. Сабова – угорська влада перевела на інші місця роботи [439, с. 59]). Замість 

нього від 9 лютого 1872 р. почав друкуватися «Новий Світ» [196], наклад якого 

складав 400-500 примірників [269; 444, с. 111]. На думку В. Падяка, заснування 

«Нового Світу» стало результатом ідейного розколу в «Товаристві св. Василія 

Великого» [444, с. 19]. Новій газеті не вдалося консолідувати навколо себе 

інтелігенцію, розкол між двома «таборами» якої ставав усе відчутнішим [444, 

с. 27]. У зв’язку з тим, що він відповідав інтересам мадяризаторів і антипатріотів, 

закарпатські діячі почали друкуватися у галицьких виданнях [113], а В. Кимак 

разом з іншими прихильниками «Світу» в липні 1871 р. заснував власну сатиричну 

газету «Сова» (наклад – 2000 екземплярів [180, с. 82; 246]), на шпальтах якої 

гостро критикували діяльність єпископа С. Панковича, його оточення і нове 

керівництво ужгородської спілки [144; 246; 439, с. 60; 444, с. 27]. 
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Із занепадом «Товариства св. Василія Великого» на початку 1870-х рр. 

припинилася діяльність і «Руської Бесіди» в Ужгороді, Сиготі й, очевидно, Хусті 

та Пряшеві, оскільки відомостей про них після 1870 р. немає. Відбулося це не 

випадково, а під тиском мукачівського єпископа, котрий з великим острахом 

дивився на діяльність «Бесіди», вважаючи, що там займалися протизаконною 

політикою, читали небезпечні для церкви книги та газети, готували змови проти 

церковної влади [271, с. 86, 106, 116]. 

Негативні тенденції у суспільно-політичному житті, які спостерігалися 

наприкінці 1860-х рр., та їх загострення у наступні роки призвели до того, що з 

початку 1870-х рр. у русофільському русі, як і національному русі загалом, настала 

серйозна й затяжна криза, що тривала до середини 1890-х рр. [119; 124, с. 388-389; 

130; 142; 149; 191; 285; 441, с. 245]. За словами І. Раковського, С. Панкович завдав 

народному рухові, який майже повністю припинився після 1871 р., «смертельного 

удару» [124, с. 388]: «якась мертва апатія охопила всіх. І не дивно, бо нема у нас 

тепер провідників, пробуджуючих і надихаючих публіку» [124, с. 388-389]. Як 

підкреслював І. Сильвай, «з тих пір настало панування цілковитої безжиттєвості», 

а становище це можна назвати «розумовою вбогістю» [180, с. 84]. 

Після 1871 р. вплив русофільської течії у громадсько-політичному житті краю 

настільки зменшився, що проявлявся лише у вживанні псевдоросійської мови у 

періодичних і неперіодичних виданнях, її використанні у деяких навчальних 

закладах і розробці А. Добрянським політичних проектів розв’язання 

«українського питання» у Габсбурзькій монархії тощо. Зокрема 1871 р. він 

розробив програму створення у складі Австро-Угорщини автономної української 

адміністративно-територіальної одиниці («Русі австрійської»), що об’єднувала б в 

єдине ціле Галичину, Закарпаття і Буковину. Його реалізація дозволила б 

українцям самостійно розвиватися як на політичному (в межах, дозволених 

Конституцією), так і на національно-культурному рівнях [223]. Усвідомивши 

неможливість самостійного розв’язання «українського питання» без вирішення 

національного питання у Габсбурзькій монархії загалом, 1885 р. А. Добрянський 

розробив ще один політичний проект, який передбачав перетворення Австро-
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Угорщини із дуалістичної держави на федерацію восьми рівноправних 

національно-адміністративних автономій-районів: Галицько-руський, Німецький, 

Південно-слов’янський, Польський, Румунський, Угорський, Чеський і Віденський 

[292, с. 59-61]. У кожному з них передбачалося утворення окремого парламенту 

(ландтагу) та намісництва. У Відні до того ж мав бути створений магістрат, до 

складу якого входили б представники передмістя. Компетенція ландтагів 

залишалася у попередніх рамках або звужувалася, однак лише за умови 

збереження однакових повноважень для всіх сеймів. Автор програми визнавав 

небажаним обмеження компетенції ландтагів у справах, які торкаються 

національності: мови, церкви та школи [292, с. 61; 295, с. 189]. 

Проте, домогтися реалізації одного з цих проектів (які за своє суттю були 

подіб-ні до програм 1847-1849 рр.) А. Добрянському так і не вдалося. Ідея надання 

українській території статусу автономії, як і концепція федералізму, тоді не мала 

підтримки, а часто викликала й гострий спротив з боку влади. Хоч федералістська 

програма А. Добрянського й відповідала ідеї австрославізму та була популярною 

серед слов’янських народів, вона не підтримувалася Віднем, який вбачав у ній 

загрозу для територіальної єдності держави [411, с. 83]. 

Політичні програми А. Добрянського залишилися важливим набуттям 

української та центрально-східноєвропейської суспільно-політичної думки ХІХ ст. 

Упродовж тривалого періоду вони були політичною платформою українського 

національного руху на Закарпатті й у 1848-1918 рр. залишалися найбільшим 

досягненням політичної думки в краї і відзначалися найрадикальнішими вимогами, 

які в цей час висувалися громадсько-політичними діячами. Жоден представник 

русофільського чи народовського напряму в 1870-1918 рр. не запропонував не 

тільки кращої, а й взагалі якої-небудь програми, що б могла стати політичною 

платформою національного руху, оскільки і русофіли, і народовці де-факто 

залишалися у цей період цілком аполітичними течіями. 

Розробка вказаних політичних проектів стала найбільшим досягненням 

русофілів після занепаду їх суспільно-політичної течії на початку 1870-х рр. З 

1871 р., переконавшись у марності своєї діяльності, вони почали відходити від тієї 
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ідеології, яка була політичною платформою їх руху, призупинили зв’язки з 

галицькими однодумцями [259, с. 266; 551, с. 88]. У той час, як у Галичині 

русофільські товариства видавали тисячі різних книг для населення, велику 

кількість періодичних видань, на Закарпатті, крім видання декількох навчальних 

книг і періодики, не було зроблено нічого [439, с. 58]. Якщо у 1871-1878 рр. під 

проводом русофілів у Галичині відкрили 161 народну читальню, на Буковині – 8, 

то українці Угорщини мали лише дві, які дотримувалася проукраїнської позиції і 

не мали нічого спільного з русофілами [69, с. 185; 337, с. 4; 441, с. 237-238]. 

Порівнюючи розвиток русофільського руху в Галичині та на Закарпатті, 

відзначаємо відсутність у закарпатських русофілів політичної інституційної бази. 

Якщо галицькі русофіли ще 1870 р. організували власне політичне товариство 

«Русская Рада», а 1900 р. й політичну партію («Русская народная партия») [183, 

с. 42, 50], то закарпатські представники цього напряму до 1919 р. не мали 

політичного товариства чи партії. У той же час, як уже було зазначено, Закарпаття 

у деяких напрямах діяльності (створенні товариства «Руська Бесіда» та 

видавництві українського часопису) випередило Буковину. 

Із кінця 1860-х – початку 1870-х рр. закарпатські русофіли зазнали впливу 

мадяризації [259, с. 266; 335, с. 46; 551, с. 88] й перетворилися на «безнадійних 

мадяронів» [331, с. 130]. На середину 1870-х рр. більшість інтелігенції стала 

мадярофілами [463, с. 60]. Покоління українців, яке народжувалося, починаючи від 

1880-х рр., виростало вже в угорському культурному середовищі, вони читали 

різноманітну літературу й розмовляли тільки угорською [259, с. 266]. Наприкінці 

ХІХ – на початку ХХ ст. на москвофільських позиціях залишилася лише 

нечисельна група діячів: Ю. Бачинський [160, с. 48], Д. Гебей [403, с. 55], 

І. Сильвай, Є. Фенцик [445, с. 403] та інші, а кількість закарпатців, котра абияк 

володіла російською мовою, складала лише близько 25-30 осіб [82; 258; 259, с. 

267]. Москвофільство як мовно-літературна і суспільно-політична течія не лише 

втратило свій вплив, але й до входження краю у склад ЧСР 1919 р. майже повністю 

припинило своє існування [56, с. 13; 68, с. 141; 395, с. 462; 443, с. 105]. На початку 

ХХ ст., особливо напередодні Першої світової війни, москвофільський рух занепав 
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і на Буковині: більшість москвофільських товариств виявилася розгромленою 

австрійською владою і перебувала у стадії глибокої ідейної та організаційної 

кризи. Та й узагалі Буковина, на відміну від Закарпаття і Галичини, за словами 

О. Добржанського, порівняно легко «перехворіла» москвофільством. Ця течія 

ніколи не мала в краї великого поширення [358, с. 409-410]. У Галичині ж, 

незважаючи на ідеологічну кризу та розкол москвофілів у 1908-1909 рр. на два 

напрями («старих» і «молодих» чи «старо-» та «новокурсників»), позиції 

представників русо-/москвофільської течії були міцнішими, ніж на інших 

західноукраїнських землях [183, с. 54; 297, с. 254-256, 263; 358, с. 409]. Пов’язано 

це з тим, що тривалий період (від 1880-х до 1914 рр.) вони отримували значну 

фінансову допомогу від Росії (російської дипломатичної служби у Відні і Львові, 

Міністерства закордонних справ, благодійних товариств, окремих вчених і 

публіцистів) [489, с. 11]. У той же час москвофілів-«новокурсників» підтримували 

польські політики й намісництво, використовуючи їх тим самим у боротьбі з 

українським національним рухом [183, с. 54; 362, с. 25]. Ще один фактор, який 

сприяв тривалішому збереженню міцних позицій москвофілів у суспільно-

політичному житті Галичини, полягав у відсутності такої жорсткої і масштабної 

асиміляційної політики з боку поляків, як була на Закарпатті з боку угорців. 

Крах русофільської течії на Закарпатті був зумовлений такими причинами: 

ідеологічною концепцією русофілів, особливо прагненням запровадити для 

українців літературною мовою російську та використанням на практиці язичія, 

незрозумілого для населення; відсутністю ефективної громадської і культурно-

освітньої діяльності (створення розгалуженої мережі читалень, проведення 

народних віч, видання друкованої літератури на зрозумілій для народу мові); 

здійснення угорською владою політики мадяризації; посиленням впливу 

мадярофілів у культурно-громадському житті краю. 

Русофільська течія відігравала головну роль у культурно-громадському та 

політичному житті українців 1850-х – 1871 рр. Упродовж 1850-х – 1919 рр. 

русофільський рух пройшов чотири етапи розвитку. Перший – 1850-1860 рр. – 

виникнення і організаційний розвиток русофільства як мовно-літературної 
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орієнтації. Другий – 1860-1871 рр. – становлення інституційної бази руху 

(створюються культурно-громадські організації), розробка національних програм, 

здійснення політичної діяльності, трансформація русофільства у потужну й 

домінуючу в регіоні суспільно-політичну течію, загострення конфронтації з 

мадярофілами, у результаті якої останні здобули перемогу. Третій – 1871 р. – 

середина 1890-ті рр. – занепад і стагнація русофільства, істотне зменшення 

соціальної бази руху (більшість русофілів стала мадярофілами). Четвертий – 

середина 1890-х – 1919 рр. – характеризується трансформацією русофільства в 

москвофільство, ідеологія якого базувалася на російській національній 

ідентичності (визнання українців росіянами). Загалом для цього етапу притаманні 

ті ж рису, що й для попереднього. 

Соціальну базу русофільської течії на Закарпатті, як і в Галичині з Буковиною, 

складало головно духівництво та невелика частина світської інтелігенції. 

Проросійські симпатії у них нерідко поєднувалися з відвертим австрійським 

лоялізмом, а національна концепція характеризувалася двоступеневим рівнем 

ідентичності: регіональним (український, білоруський, російський) і 

загальнонаціональним (панруський). Стрижень мовної концепції полягав у 

перетворенні російської мови на літературну для українців і збереженні у ній 

етимологічного правопису. У своїй діяльності та ідеологічних засадах русофіли 

допустили чимало помилок, що не дозволили їм налагодити міцний зв’язок із 

населенням, заручитися його підтримкою і часто не сприяли розвиткові 

українського руху. Та попри це, їх не слід вважати зрадниками чи «гальмом» 

національного відродження. Тривалий час вони виконували роль противаги 

мадярофільству та протидіяли мадяризації. Наголосимо, що в деяких сферах 

культурно-громадської та політичної діяльності їм вдалося випередили 

представників національного руху Буковини (у розробці національних програм, 

заснуванні «Руської Бесіди», видавництві газети), а інколи й Словаччини (у 

виникненні ідеї заснування «Народного дому»). 
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3.2. Народовська течія і її роль у піднесенні національного руху 

Важливий вплив на розвиток українського національного руху в другій 

половині ХІХ – на початку ХХ ст. мала діяльність представників народовської 

течії. Сьогодні в історіографії існують різні погляди щодо її основоположників і 

часу виникнення. Зокрема, історик Т. Філіна вважала, що теоретиком народовства 

став відомий учений-славіст М. Лучкай [513, с. 91]. На думку В. Піпаша, його 

засновниками були А. Кралицький, І. Дулішкович і Л. Чопей [452, с. 8]. В. Верига 

та Ф. Тіхий зазначали, що на літературно-мовній ниві зачинателем народовського 

руху у третій чверті ХІХ ст. став упорядник шкільних підручників Л. Чопей [318, с. 

235; 494, с. 154]. Автори праці «Закарпаття в етнополітичному вимірі» 

підкреслювали, що він поволі формувався лише наприкінці ХІХ ст., а інтенсивно 

розвивався з початку ХХ ст. [364, с. 158]. І. Лисяк-Рудницький і М. Маєр 

дотримувалися думки про зародження народовського руху на межі ХІХ-ХХ ст. 

[395, с. 458; 403, с. 55-56], а до його представників відносили Ю. Жатковича, 

А. Волошина та Г. Стрипського [395, с. 458, 463-464]. Ю. Шевельов датував цей 

процес початком ХХ ст. [525, с. 19]. 

На нашу думку, щоб відповісти на питання, коли саме виникла народовська 

течія, потрібно насамперед розглянути процес становлення в історичній і 

громадсько-політичній думці краю української національної концепції, адже саме 

закарпатські вчені, наукові погляди яких опирались на постулат про національну 

окремішність українців, їх мови, держави та належність русинів Закарпаття до 

української нації, відіграли вирішальне значення у становленні цієї течії. До одних 

із перших таких науковців належить відомий церковний історик, протоігумен 

І. Базилович. У латиномовній роботі «Короткий нарис фундації Федора 

Корятовича» (Ч. І. – 1799 р., Ч. ІІ. – 1805 р.) він стверджував, що Закарпаття є 

невід’ємною частиною України (термін «Україна» відносив до ХІІІ ст.), яку чітко 

вирізняв від Московії (Росії) та Білорусії [352, с. 68]. Дещо пізніше (1830 р.) 

мовознавць та історик М. Лучкай у латиномовній праці «Grammatica slavo-ruthena» 

[291] («Граматика слов’яно-руська»), що належала до перших граматик української 

мови на території Західної України, з’ясував, що «карпаторуські» діалекти 
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споріднені з іншими «малоруськими діалектами» і відрізняються від польських, 

російських і чеських [375, с. 109]. Він стверджував, що мова закарпатських русинів 

така ж сама, «яка вживається, крім Малоросії, Польщі, ще в Галичині та на 

Буковині» [350, с. 120]. 1850 р. етнограф та історик А. Дешко на основі аналізу 

лінгвістичних даних стверджував, що «мова карпаторуського народу чітко показує, 

що він є гілкою народу південно-руського (читай українського – Р. М.). Проте в 

його наріччі є деякі особливості від нарічь малоросійського і галицького» [96, 

с. 26]. 

У другій половині ХІХ ст. відомий будитель, історик і письменник 

А. Кралицький зазначав: «І наша Угорська Русь разом з Галичиною належить до 

малоруської гілки слов’янського племені» [352, с. 180]. У львівській газеті «Слово» 

1862 р. він акцентував: «… кров наша є руською; ми сім’я преславної України і 

незабутнього Запоріжжя…» [156; 452, с. 8]. Наукове обґрунтування етнічної 

належності русинів Закарпаття до української нації дав історик І. Дулішкович. У 

тритомній праці «Исторические черты Угро-русских», опублікованій у 1870-х рр., 

учений поділив східних слов’ян на «великороссов», «мало Руссов» і «бело Руссов», 

зазначивши, що «угорскіе Руссы» належать до «мало-русской ветви» [104, с. 37]. 

Філолог Л. Чопей 1883 р. уклав і видав «Русько-мадярський словарь», у передмові 

якого сформулював тезу, що руська (українська) мова є самостійною, а не 

діалектом російської [236, с. Х]. Закарпатський («гірський», «карпатський») 

підговір відносив до «червоно-руського говору» руської (малоруської, української) 

мови [236, с. ХХІІІ]. Громадський діяч та вчений Г. Стрипський визнавав 

літературну єдність русинів по обидва боки Карпат і вважав, що за давніх часів 

вони писали однією («малоруською») писемною мовою [56, с. 10]. 

Відомий закарпатський громадський діяч і вчений Ю. Жаткович у листі до 

В. Гнатюка від 16 грудня 1896 р. [404, с. 217] заявляв: «я за переконаннями є сином 

малоруського народу» [116, с. 8; 405, с. 17], а 1899 р. наголошував, що твердо 

стоїть «при самостійності мало-руського народу і мови» [404, с. 217]. Питання 

етнічної належності він описав у праці «Етнографіческій очерк угро-русских»: 

«Ми тут під словом «русини» тих жителів Угорщини розуміємо, котрі належать до 
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малоруського народу, що живе в Галичині, Буковині й південній Росії й 

сповідують греко-католицьку віру…», – зазначав вчений [116, с. 62]. 

Акцентувалося на тому, що українці Закарпаття, як і Галичини та Південної Росії, 

здавна відокремлюють себе від «велико-русских», яких називають «москалями» 

[116, с. 63]. Однак, зауважимо, що твердження Ю. Жатковича про те, що до 

українського народу належать лише греко-католики – хибне. Як підкреслював 

священик і громадський діяч А. Волошин у вступній частині до угорськомовної 

роботи «Практична граматика мало-руської мови», «на північно-східній Угорській 

Верховині та південній частині Росії живуть малоруси, які називають себе 

русинами, і кількість яких статистика визначає близько 25 мільйонів» [523, с. 30]. 

Отже, в наукових працях учених і культурно-громадських діячів чітко 

простежується ідея, що русини Закарпаття є складовою українського народу, а їх 

мова – діалект української мови. Незважаючи на те, що в ХІХ – на початку ХХ ст. 

це усвідомлювала незначна частина інтелігенції, їх історичні, етнографічні та 

лінгвістичні дослідження безперечно сприяли поступовому утвердженню 

української національної ідеї, загальноукраїнської національної свідомості, мали 

важливе значення для розвитку національного руху, надання йому нового змісту. 

Обстоювання ідеї окремішності українського народу та його мови, а також відмова 

від російської літературної мови, прихильниками якої були русофіли, й обрання 

народної розмовної мови основою літературної (про це йтиметься нижче) свідчили 

про становлення ідейних засад нової суспільно-політичної течії – народовської, 

першими представниками якої стали А. Кралицький, І. Дулішкович, Л. Чопей, 

Ю. Жаткович, а також представники молодшого покоління (народжені у 1870-х і 

пізніше): А. Волошин, Г. Стрипський, М. Бращайко, Ю. Бращайко та ін. 

Таким чином, зародження та ідейно-світоглядне становлення народовської течії 

на Закарпатті припадає на 1860-ті – початок 1890-х рр. Включати до числа 

народовців представників старшого покоління (І. Базилович, М. Лучкай, А. Дешко 

та ін.) вважаємо недоречним, оскільки народовський рух на теренах Західної 

України вперше сформувався як окрема ідейна й суспільно-політична течія у 

Галичині в 1860-х рр. [358, с. 153; 534]. Хоча в Закарпатті, як і в Галичині, в 
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першій половині – середині ХІХ ст. були культурно-громадські та політичні діячі, 

котрі визнавали самостійність українського народу та його мови, однак термін 

«народовці» історично закріпився за представниками 1860-х рр. й пізнішого 

періоду, а тому некоректно вживати його щодо представників національного 

відродження більш раннього часу, які були радше предтечами, передвісниками 

народовського руху. Зазначимо й те, що у 1860-х – на початку 1890-х рр. він ще не 

був інституційно оформлений (у народовців не існувало жодної культурно-

громадської організації тощо) і виявляв своє існування у проукраїнських поглядах, 

культурній та національній орієнтації незначної частини інтелігенції (зокрема, 

духовної), яка й сформувала ідеологічну основу нової суспільно-політичної течії. 

Пройшло кілька десятиліть, поки висловлені ними ідеї отримали підтримку серед 

громадськості, а кількість активних членів руху значно збільшилася. 

Окрім проведення вченими наукових досліджень, у результаті яких в 

історичній думці краю відбулося становлення української національної концепції, 

зародженню на Закарпатті народовської течії сприяли й інші фактори: по-перше, 

приклад розвитку національного руху на інших українських землях, передусім у 

Галичині, з якою Закарпаття мало найінтенсивніший зв’язок; по-друге, посилення 

культурних і наукових зав’язків між Закарпаттям і Галичиною (значно меншою 

мірою з Наддніпрянщиною). Одним із перших, хто в середині 1870-х рр. відвідав 

Закарпаття і популяризував серед місцевих жителів книги українських авторів 

(Т. Шевченка, Марка Вовчка, І. Нечуя-Левицького, Ю. Федьковича, 

М. Костомарова), різні видання «Просвіти», а також залучав закарпатську 

інтелігенцію до збирання етнографічного та статистичного матеріалу, був відомий 

учений і громадський діяч М. Драгоманов [102, с. 277; 103]. 1880 р. край відвідали 

мовознавець І. Верхратський, етнограф В. Гнатюк, історик С. Томашівський, а 

дещо пізніше – єпископ А. Шептицький [523, с. 123]. Ці візити сприяли 

налагодженню безпосередніх контактів із закарпатською інтелігенцією. Окрім 

того, що галицькі інтелектуали (І. Франко, В. Гнатюк, І. Верхратський, 

І. Томашівський, Ф. Вовк) почали більш ґрунтовно досліджувати різні аспекти 

історії Закарпаття, львівське Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка стало залучати 
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закарпатських дослідників (Ю. Жатковича, Г. Стрипського) до співпраці [56, с. 3; 

364, с. 158; 395, с. 463]. Наслідуючи приклад М. Драгоманова, галицька 

інтелігенція надсилала на північно-східні терени Угорщини різноманітні книги й 

газети. Та якщо одна частина закарпатців їх читала, то інша (переважно 

духівництво) відсилала назад, мотивуючи це незнанням мови галицьких видань 

[165; 336, с. 176; 338, с. 54; 405, с. 29]. Поїздки представників закарпатської 

інтелігенції (А. Волошина, Г. Стрипського та ін.) до Галичини, налагодження 

особистих і культурно-наукових зав’язків з тамтешнею інтелігенцією, 

ознайомлення з суспільно-політичною та національно-культурною ситуацією у 

галицькому регіоні справили вагомий вплив на зміну їхнього світогляду та 

піднесення рівня національної самосвідомості [300, с. 14; 333, с. 202-203]. По-

третє, поява інтелігенції, яка не сприймала культурно-політичну орієнтацію русо- 

(москво-) і мадярофілів. По-четверте, здійснення угорською владою політики 

мадяризації українського населення, що стимулювала закарпатців робити протидію 

даному процесові. 

Основу соціальної бази народницького, як і русофільського, руху становило 

незмадяризоване греко-католицьке духівництво та невелика частина світської 

інтелігенції [130; 405, с. 29]. У Галичині ж народовський рух був представлений 

головно світською інтелігенцією (студенти, учителі, письменники, юристи, дрібні 

чиновники) [489, с. 121]. І якщо на цих землях уже на початку 1880-х рр. 

керівництво українським рухом перейшло в руки світської інтелігенції [535, с. 17], 

то на Закарпатті ще й на початку ХХ ст. зберігалося домінування духівництва. 

Ситуація змінилася лише після розпаду Австро-Угорщини 1918 р., коли у 

керівництві національно-визвольним рухом закарпатців у 1918-1919 рр. вагоме 

місце посіли представники світської інтелігенції. У цьому – соціальній базі – й 

полягала одна з основних відмінностей між народницьким рухом на Закарпатті, з 

одного боку, та Галичиною, з іншого. У той же час соціальна структура українсь-

кого національного руху в Західній та Наддніпрянській Україні відзначалася 

відсутністю шляхти й середніх міських верств. На відміну від Наддніпрянщини, 

ключову роль у справі політичної активізації селян Галичини (як і Закарпаття та 
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Буковини) відіграли священики (особливо це торкається першої половини – 

середини ХІХ ст. – Р. М.) [372, с. 114]. Якщо ж порівняти соціальну базу українсь-

кого національного руху з представниками тих народів, що проживали на території 

Угорщини, то можна побачити, що в угорців і хорватів носієм національної ідеї 

було дворянство, а інших національностей, за браком національної аристократії, – 

духівництво, світська інтелігенція і містяни [388, с. 202]. 

Що ж стосується ідеології народовського руху, то її основу, як на Закарпатті, 

так і в Галичині [457, с. 713; 535, с. 13] й Буковині [358, с. 184], складали два 

постулати: самостійність української нації (а не визнання її частиною «русского» 

чи, власне, російського народу, як це тлумачила русофільська (москвофільська) 

національна концепція) та української мови (її формування мало відбуватися на 

основі народної розмовної мови). Різниця у мовному питанні між закарпатськими 

та галицькими й буковинськими народовцями полягала у тому, що перші 

категорично відмовлялися використовувати в письмі фонетику й виступали за 

збереження етимологічного правопису [38; 69, с. 186; 70, с. 40-41; 81; 198; 405, с. 

18, 31, 57], яким користувалися русофіли Галичини, Буковини і Закарпаття. 

А. Волошин, зокрема, вбачав у фонетичному правописі «такий самий крайній 

блуд», якою була і «строга московщина», вважав його «найбільшим гріхом» проти 

руської мови і народу, підкреслюючи, що мова, якою писали галицькі народовці, 

не малоруська, а лише її ополячене піднаріччя [38]. Як і у випадку з русофілами, у 

правописному питанні у народовців простежувався традиціоналізм і 

консервативність, прагнення писати за «правилами церковно-етимологічного 

правопису» [38]. На нашу думку, це також було наслідком того, що більшість з них 

належала до числа духовенства, а звідси – й прив’язаність до церковнослов’янської 

писемної традиції. 

Один із основних діячів народовського руху Г. Стрипський, розглядаючи мовне 

питання в краї, акцентував на тому, що, по-перше, для селян потрібно писати по-

народному; по-друге, закарпатці не можуть взяти за літературну основу свого 

наріччя мову, яку вживають українці, що живуть за межами Закарпаття [56, с. 12-

13]. Свою позицію він аргументував відчуженістю місцевого населення до 
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«українщини», зумовлену, між іншим, тим, що закарпатці не брали участі в 

«обновленні українського письмового слова» (формуванні української літературної 

мови – Р. М.). Саме з цієї та низки інших причин «українство у нас, – підкреслював 

Г. Стрипський, – тепер цілком неможливе, бо якраз так чужоє, як московщина» 

[56, с. 14]. На його думку, в мовному питанні потрібно: зберегти усі властивості 

«малоруської» мови, які є спільними для русинів, які живуть як в Угорщині, так і 

за її межами; зберегти лексику, характерну для закарпатського регіону; не 

використовувати «московські» слова, якщо є їхні руські відповідники; залишити 

мадяризми, яких не можна замінити та ін. [56, с. 15]. Отже, загалом він 

дотримувався проукраїнської мовної орієнтації, проте з урахуванням певних 

місцевих особливостей. Що ж стосується його тези про відчуженість закарпатців 

до «українщини», то вона не повністю відповідає дійсності, адже ще у 1890-х рр. 

В. Гнатюк, подорожуючи Закарпаттям, зустрічався з місцевими селянами, читав їм 

твори українських (галицьких, наддніпрянських) письменників і переконався, що 

вони розуміють українську літературну мову та з задоволенням читають їхні твори, 

зокрема поему Т. Шевченка «Катерина» [67, с. 265]. Цю тезу підтверджує й 

інформація, почерпнута зі спогадів А. Штефана [283, с. 219]. 

Аналіз мовної проблеми у середовищі народовців наштовхує на думку про 

досить парадоксальний факт: провідні представники інтелігенції, відстоюючи ідею 

загальноукраїнської мови й визнаючи її своєю, не знали її на рівні тодішніх уже 

сформованих загальнонародних норм [116, с. 28; 404, с. 219]. Як правило, вони 

писали на тому чи іншому закарпатському діалекті, а іноді з домішками російських 

чи церковнослов’янських слів. Водночас погоджуємося із твердженням 

В. Статєєвої, що у цьому й полягала мовна особливість не лише Закарпаття, але й 

всієї Західної України: спочатку представники демократичного мовного напряму, 

відстоюючи рідну мову в літературі, користувалися не мовою Т. Шевченка – у них 

яскраво відбивалася місцева діалектна основа [486, с. 291]. Як слушно 

підкреслював відомий славіст-мовознавець Ю. Шевельов, розмовляти українською 

мовою в підавстрійській Україні означало говорити своєю власною говіркою [525, 

с. 21], а тому в діалектній основі літературної мови закарпатських діячів немає 
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нічого дивного. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. лише невелика частина 

інтелігенції розуміла і виступала за необхідність використання у літературній мові 

фонетичного принципу. У 1880-х рр. до їх числа входив Л. Чопей [276, с. 209], а в 

1890-х рр. – незначна група молодого покоління інтелектуалів, які підтримували 

зв’язки з галицькою інтелігенцією, зокрема В. Гнатюком [336, с. 175; 338, с. 55]. 

Утвердження на Закарпатті фонетичного правопису та перехід на нього майже всіх 

українських видань відбувся пізно – лише у 1930-х рр. [428, с. 55]. У Галичині, 

приклад, фонетичний правопис запровадили в усіх початкових і середніх школах 

ще в 1893-1895 рр. [358, с. 204]. 

Початок активної громадської та культурно-освітньої діяльності народовців 

припадає на 1890-ті рр., які стали переломними в розвитку національного руху [69, 

с. 186-187; 336, с. 165, 172-174]. Саме тоді представники молодого покоління 

громадських діячів – В. Гаджега, П. Гебей та А. Волошин – виступили з ідеєю 

відновлення діяльності «Товариства св. Василія Великого» на «народній основі», 

що стало можливим з призначенням 1892 р. єпископом Мукачівської єпархії 

Ю. Фірцака [70, с. 11, 39; 284, с. 176; 339, с. 330]. Однак, це завдання було 

нелегким: угорська влада рішуче протидіяла будь-якому прояву національного 

руху українців, не існувало ні відповідного закону про товариства, ні достатньої 

кількості незалежної і патріотичної інтелігенції, не вистачало й матеріальних та 

фінансових ресурсів [70, с. 11-12]. Та всупереч цим обставинам 29 серпня 1895 р. в 

Ужгороді за участі 40-42 осіб відбулося відновлення діяльності товариства, 

тимчасовим головою якого обрали Г. Чопея [250; 339, с. 330; 545, с. 68-69], а 

директором – професора теології Д. Гебея. Для того, щоб хоч якось зменшити 

увагу і тиск на нього з боку влади, приймається ухвала про відмову від політичної 

діяльності [445, с. 398]. 23 грудня 1896 р. на загальних зборах спілки сформували її 

нову президію. Головою товариства обрали І. Яковича, його заступниками – 

архідиякона Г. Чопея, каноніка І. Туряя, директором – В. Камінського [70, с. 11]. 

Суттєвим недоліком у його організації стало те, що упродовж 1895-1902 рр., 

окрім народовців, до нього входили мадярофіли (котрі хотіли перетворити спілку 
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на носій угорської культури) та москвофіли, яких, одначе, було значно менше, ніж 

у 1860-х рр. [404, с. 56; 445, с. 398]. 

Ужгородська спілка видавала «Буквар» М. Врабеля [73] і газету «Наука» [70, 

с. 11], яка з 1897 р. виходила за редакцією о. Ю. Чучки, В. Гаджеги, А. Волошина й 

друкувалася етимологічним правописом [20, арк. 4; 70, с. 39-40; 318, с. 239]. 

Виробленої граматичної форми у ній не існувало, тому кожний дописувач «писав, 

як умів» [70, с. 40; 446, с. 218]. Незважаючи на заяви редактора в 1907 р. про те, що 

мова «Науки» наближається до народної, до «малоруського етимологічного 

правопису», у ній залишалося ще чимало російських слів чи росіянізмів [70, с. 41], 

і населення розуміло її погано [57, с. 179]. Натомість «Додаток», який русофіл 

Є. Фенцик видавав розмовною мовою, набув серед читачів великої популярності 

[57, с. 179]. Окрім повільного впровадження української розмовної мови у 

друкованих виданнях, негативним моментом у культурно-просвітницькій 

діяльності закарпатської інтелігенції стало й те, що «Товариство св. Василія 

Великого» мало на меті заснувати науковий угорськомовний часопис і видавати 

«Місяцеслов» не лише руською мовою, а й угорською [339, с. 330; 461, с. 360]. Це 

викликало різку критику з боку В. Гнатюка: «Гей, люде, схаменіться! Що вам 

сталося, що подібними ухвалами самі собі на шию петлю закладаєте?» [339, 

с. 330] – звертався галицький діяч до закарпатців. Цей закид був цілком слушним, 

адже видання угорськомовної друкованої продукції пришвидшило б процес 

мадяризації українців і стало б суттєвою перепоною у поширенні освіти. 

Із відновленням активної діяльності спілки в ужгородських і будапештських 

газетах, які видавали угорці, з’явилися статті, що закликали уряд звернути увагу на 

національний рух українців [70, с. 12]. Зважаючи на те, що в Угорщині не було 

закону про культурні організації і «Товариство св. Василія Великого» зазнавало 

постійного тиску з боку влади, 1902 р. його закрили самі ж члени спілки. 

Натомість, беручи до уваги наявність торгівельного закону, який забезпечував 

свободу діяльності акціонерних товариств, того ж року засновують акціонерне 

видавниче товариство «Уніо» [70, с. 14-16; 205, с. 66-67; 521, с. 24; 545, с. 82; 551, 

с. 99]. Його головою обрали В. Камінського, заступником голови – М. Поповича 
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[205, с. 67], секретарем – А. Волошина [445, с. 402]. Окрім них, в управлінні спіл-

кою брали участь В. Гаджега, К. Невицький, І. Якович, що, у свою чергу, означало 

відсутність у її складі як представників москвофільського напряму, так і ренегатів-

мадяронів [445, с. 402]. Новостворене товариство стало суто народовською 

організацією, що було великим успіхом у розвитку українського національного 

руху. Воно відіграло важливе значення у видавництві та розповсюдженні 

друкованої продукції і поширенні української національної свідомості [284, с. 12].  

Ю. Жаткович на сторінках угорськомовної газети «Схід» («Kelet») принципово 

поставив питання про те, що мова русинів – українська, а самі русини – це 

автохтонне населення Закарпаття, яке належить до малоруського (українського) 

народу [445, с. 534]. На підставі наукових аргументів він доводив, що існує окрема 

українська нація і українська літературна мова, відмінні від російської нації й 

російської літературної мови [395, с. 464]. А. Волошин на шпальтах «Науки», 

відповідаючи мукачівському дописувачу газети на закид, за яким українську мову 

нібито вигадали, щоб зробити з руського народу польський, стверджував, що назва 

«українці» не придумана – це давній етнонім руського народу, який нараховує 

більше 25 млн. осіб. А йменується цей народ так, бо земля, на якій живе його 

найбільша частина, називається «Україна». Українці – це «малорусини», а не 

росіяни («великороси»), між ними існує велика різниця і це вже давно довела 

історія, – підкреслювалося у статті [209]. Належність русинів Закарпаття до 

українського народу визнавав і І. Бращайко, котрий 1908 р. писав в альманасі 

«Січ»: Угорська Русь – це «мала частиця українсько-руського народу» [57, с. 186]. 

Поширення народовцями історичних знань про минуле України та українсько-

го народу стало одним із визначальних факторів формування у місцевих жителів 

високого рівня національної свідомості. Сприяло цьому й добре розвинена у 

русинів етнічна ідентичність – основна складова національної свідомості. Утім, 

були й фактори, що гальмували поширення історичних знань. Зокрема, на Закар-

патті, на відміну від Галичини, Буковини та Наддніпрянської України, не було 

жодного вищого навчального закладу, який би готував національну інтелігенцію, 

майбутню проукраїнську еліту. У зв’язку з цим виникла проблема з написанням 
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ученими краю достатньої кількості відповідної наукової літератури, яка б сприяла 

розвитку в закарпатських русинів загальноукраїнської національної ідентичності. 

Газети і журнали, як україно-, так і угорськомовні, почали активніше пропагу-

вати твори української класики. З українських письменників у періодиці найпопу-

лярнішими були М. Вовчок, Л. Глібов, М. Коцюбинський, І. Нечуй-Левицький, 

С. Руданський, В. Стефаник, Ю. Федькович, І. Франко, Т. Шевченко та інші, твори 

яких позитивно впливали на зростання національної свідомості українців [437, 

с. 353; 482, с. 457]. Публікація їхніх художніх праць не лише сприяла відкриттю 

інтеліген-ції та селянам кращих здобутків тогочасної української літератури, але й 

утвердженню у них думки про існування самостійного українського народу (в ме-

жах Австро-Угорської і Російської імперій) з розвинутою культурою [481, с. 457]. 

На початку ХХ ст. культурно-освітні діячі почали більше уваги надавали 

дослідженню історії, фольклору та етнографії краю. У 1901 р. М. Врабель видав 

перший том збірника «Угороруські народні співанки». На сторінках газет, зокрема 

«Науки», календарів друкувалися народні пісні, подані Ю. Жатковичем, В. Гадже-

ґою, П. Бігуном, Ф. Бачинським, С. Горничаком, М. Скубеничем та іншими, 

матеріали про весільні та інші звичаї і обряди авторства П. Несуха, М. Немеша, 

І. Гранчака, В. Горвата, В. Анталовського, М. Пінколі та інших, статті про 

румунізацію українців Мараморош-Сиготу І. Гощука тощо [437, с. 355; 504, с. 8]. 

Усе це сприяло поширенню серед закарпатців не лише місцевих віршів і пісень («Я 

русин був, є і буду»), але й галицьких і наддніпрянських («Мир вам, браття», «Не 

ходи, Грицю, на вечірницю», «За горою високою голуби літають» та ін.) [182; 210]. 

Із 1911 р. зусиллями редакції «Науки» розмовною мовою почали друкувати 

щомісячний ілюстрований додаток «Село», який де-факто був часописом і виходив 

десять разів на рік [437, с. 355]. Для народних шкіл видавали навчальні книги 

(«Азбука», «Читанка», «Граматика» тощо), велику кількість молитовників, 

богослужбових книг, календарів, словників тощо [46-47; 189; 193]. На початку 

ХХ ст. на сторінках «Науки» богослов М. Мейгеш виступив з ініціативою 

створення читалень, де б була можливість почитати різноманітну літературу, а 

народний учитель або хтось з освічених селян займався поширенням освіти серед 
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місцевих жителів [179]. Порушення цієї проблеми мало дуже важливе значення, 

адже на той час українці Угорщини мали лише дві читальні: в Куцурі (селище в 

сучасній Сербії), засновану селянами 1878 р. [337, с. 4; 441, с. 245], та в 

Скотарському, організовану в 1890-х рр. священиком, громадським діячем 

О. Штефаном [69, с. 185]. 

Вагомий вплив на зміну суспільно-політичної ситуації на Закарпатті та 

розвиток національного руху здійснила Перша світова війна, яка загострила 

національні проблеми в країнах Європи. Разом з тим вона перевела національно-

політичні питання до розряду пріоритетних у міжнародній політиці, а для 

національних меншин стала історичною нагодою не лише оголосити про свої 

національні права, але й можливістю боротися за незалежність власної державності 

[364, с. 173]. Отримання державно-політичної самостійності представниками 

різних націй, зокрема чехами, слугувало для українців Закарпаття прикладом у 

боротьбі за незалежність своєї держави [160, с. 97]. У той же час участь 

закарпатців воєнних діях для більшості з них (С. Клочурака та ін.) була першою 

можливістю виїхати за межі рідного краю, де вони змогли ознайомитися з творами 

таких українських письменників, як І. Котляревський, Леся Українка, І. Франко, 

Т. Шевченко та багатьох інших, у результаті чого значно збагатили свої знання з 

української історії та літератури, а це, в свою чергу, впливало на розвиток їх 

національної самосвідомості [87, с. 344; 160, с. 84]. Позитивний вплив на 

формування останньої і становлення загальноукраїнської національної 

ідентичності серед великої частини русинів здійснили підрозділи Українських 

січових стрільців з Галичини, які, перебуваючи на території Закарпаття, активно 

здійснювали серед місцевого населення українську національну пропаганду [52; 

155; 283, с. 296; 435, с. 6-7; 519, с. 45]. 

Корінні зміни у розвитку українського національного руху відбулися у 1918-

1919 рр. Річ у тому, що військова поразка Австро-Угорської імперії і піднесення 

національно-визвольної боротьби на всій території держави призвели до розпаду 

монархії Габсбургів і виникнення на її теренах нових незалежних державних 

утворень: Польщі, Чехословаччини, Австрії, Угорщини та ЗУНР, що охоплювала 
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Галичину, Буковину і Закарпаття (проголошення незалежності відбулося 9 листо-

пада 1918 р.) [424, с. 370]. За таких обставин і під впливом українських визвольних 

змагань у Галичині, Буковині та Наддніпрянщині, на території Закарпаття 

активізувалася національно-визвольна боротьба українського населення, а в 

громадській думці чітко утвердилася ідея його відокремлення від Угорщини та 

об’єднання з Україною [26]. Найбільше значення у процесі її поширення відіграли 

місцеві РНР, які після розпаду монархії стали новими органами влади в регіоні. 

Вони активно пропагували серед населення українську національно-політичну 

орієнтацію і боролися проти угорської пропаганди, що прагнула схилити 

закарпатців на бік Угорщини [101, с. 109-110; 160, с. 138-140]. Незважаючи на 

активну діяльність Будапешту й українських ренегатів-мадярофілів, більшість 

населення, шляхом видання різних петицій, протоколів, заяв та резолюцій, чітко й 

однозначно висловила своє бажання приєднатися до України. 

Активізація діяльності патріотично налаштованої інтелігенції припадає на 

кінець жовтня – початок листопада 1918 р., коли на території краю були створені 

перші РНР: 28 жовтня місцеві українські організації постали у Спиському окрузі 

[169, с. 24], 2 листопада – у Хусті [284, с. 197], 8 листопада – у Старій Любовні [26, 

арк. 28; 445, с. 613] та Ясіні [160, с. 103-105], 9 листопада – в Ужгороді [58, с. 12]. 

Однією з перших за об’єднання Закарпаття з Україною виступила РНР у Хусті, 

створена за ініціативою Ю. Бращайка й М. Бращайка [284, с. 197]. Такої ж позиції 

дотримувалися і РНР у Старій Любовні та Ясіні. Так, рада в Любовні, яка увійшла 

в громадське життя Закарпаття як Пряшівська РНР, на чолі з о. О. Невицьким 8 

листопада прийняла Маніфест, у якому зазначала, що українці Закарпаття 

«об’єднуються з Київською Українською Державою». Наприкінці Маніфесту лунав 

заклик: «Руський народе Прикарпаття! Тріумфуй у день нашого возз’єднання з 

великою Україною!» [445, с. 613-614; 518, с. 19]. У той же день жителі Ясіня 

одностайно прийняли аналогічне рішення та створили місцеву Народну раду, 

очолювану С. Клочураком. Останній під час свого виступу закликав закарпатців 

брати приклад з інших поневолених народів: румунів, поляків, чехів, а особливо 

від братів українців Галичини, які розпочали боротьбу за своє визволення й 



128 

об’єднання з Україною. У результаті голосування учасники віча одностайно 

прийняли рішення про об'єднання з Україною, після чого голова Ясінської РНР 

заявив: «Ми є зрілі і достойні своєї свободи, своєї держави України» [160, с. 104]. 

Як зазначав у своїх спогадах С. Клочурак, тоді на всій території Закарпаття 

українці почали чітко виявляти своє «прагнення вирватися з довголітньої неволі» 

[160, с. 99]. Молоді члени «Ужгородської п’ятки»: А. Штефан, В. Желтвай та 

Й. Бокшай, об’їздивши у листопаді 1918 р. значну її частину, констатували, що 

українці не хочуть залишатися у складі Угорщини. Населення Хустщини, 

Севлющини і Мукачівщини виступило за об’єднання з Україною, і лише 

Трембішовщина, з відвіданих ними околиць, виявилася байдужою до свого 

політичного майбутнього [284, с. 205-206]. У грудні 1918 р. Рада с. Синевир 

Міжгірського району у своєму протоколі проголосила: «Ми, народ Синевира, 

одноголосно заявляємо, що ми хочемо до України приєднатися і з ними воєдино 

жити» [26, арк. 4]. Такі ж рішення приймали й мешканці інших сіл і міст краю: 

Велятина [26, арк. 23], Новоселиці [26, арк. 1], Сваляви [284, с. 212], Синевирської 

Поляни [282, с. 77], Тересви, Потокоша [26, арк. 12-13] та багатьох ін.  

Український напрям національно-політичної орієнтації на Закарпатті став 

домінуючим. Однак, окрім нього в краї існували й інші: проугорський [160, с. 117-

118; 438, с. 257], прочеський [101, с. 111; 190; 438, с. 258], проросійський [282, 

с. 69], прорумунський та самостійницький, прибічники якого стояли на позиції 

створення окремої держави, обмеженої кордонами тих українських земель, які 

входили до складу Угорщини [438, с. 258]. Ці напрями відображали настрої 

невеликої частини населення, як правило, – лише окремих представників 

інтелігенції, й зрідка селян. 

Усвідомлюючи, що добитися об’єднання всіх українських земель в одну 

незалежну державу можна лише разом, закарпатці намагалися встановити контакти 

з національними діячами Галичини й Буковини. Наприкінці 1918 р. С. Клочурак і 

І. Климпуш здійснили поїздку до Станіславова, де передали прем’єр-міністру 

ЗУНР С. Голубовичу рішення РНР Ясіня від 8 листопада 1918 р. про приєднання 

краю до України. С. Клочурак заявив прем’єр-міністру, що таким є бажання всіх 
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українців Закарпаття. Вислухавши делегацію, С. Голубович сказав, що ЗУНР поки 

що не може надати Закарпаттю військову допомогу, оскільки веде важку боротьбу 

з поляками і не має зайвих військових сил. Він радив делегації, щоб закарпатці 

робили все так, як робило українське населення в Ясіні: обирало свої Ради, поши-

рювало національну свідомість, плекало приязнь до своїх братів в Україні [160, с. 

109-110]. Наступна зустріч делегатів Закарпаття з представниками ЗУНР (зокрема 

президентом Є. Петрушевичем) відбулася у Станіславові 2 січня 1919 р. У цей день 

проходило урочисте засідання Національної Ради ЗУНР на якому С. Клочураком 

заявив про бажання закарпатців приєднатися до України. Він також попросив уряд 

ЗУНР передати цю заяву уряду УНР у Києві [160, с. 127-129; 327, с. 253]. 

Важливою подією у національно-визвольній боротьбі українців краю стало 

утворення на території східної частини Закарпаття 8 січня 1919 р. Гуцульської 

республіки (центр Ясіня) [438, с. 260], українське населення якої відзначалося 

найвищим рівнем національної самосвідомості та найбільш радикальними 

настроями в усьому закарпатському регіоні. Її особливість полягала в тому, що 

вона, по-перше, охоплювала не всю етнічну українську територію Угорщини (як 

Українська Народна Республіка, котра постала на українських землях Російської 

імперії), а тільки її невеликий простір – Ясіня та найближчі до нього околиці; по-

друге, була республікою у республіці, адже на той час Закарпаття входило до 

складу значно більшого державного утворення – ЗУНР. Незважаючи на те, що 

Гуцульська республіка проіснувала лише п’ять місяців (11 червня 1919 р. 

румунське військо обложило Ясіня й заарештувало С. Клочурака та інших 

провідників національного руху [284, с. 215]), саме вона розгорнула найбільш 

широку пропагандистську діяльність за об’єднання Закарпаття з Україною на 

початку 1919 р. [160, с. 138-139]. 

Кульмінаційним моментом в українському національному русі, починаючи від 

славнозвісного періоду «Весни народів» 1848-1849 рр. до 1919 р., стало 

проведення 21 січня 1919 р. Всенародного конгресу (з’їзду, зборів) у Хусті, 

очолюваного М. Бращайком [160, с. 119]. У ньому взяло участь 420 делегатів від 

175 (з понад 400) населених пунктів Березького, Марамороського, Угочанського й 
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Ужанського комітатів, а також близько тисячі гостей із навколишніх сіл [438, с. 

262]. Головне завдання з’їзду полягало у розв’язанні питання державно-політичної 

орієнтації Закарпаття за участі всіх представників українського населення краю 

[160, с. 140]. Попри те, що на збори, внаслідок воєнних дій (чехи тоді вже 

окупували Пряшівщину, Ужанський комітат і північну Земплинщину, а румуни – 

Тячів, Сигіт, Рахів і Кваси [284, с. 221]), не змогли прибути делегати зі всіх районів 

краю, він репрезентував думку, якої дотримувалася абсолютна більшість 

закарпатців. Зважаючи на єдність позиції всіх делегатів Всенародних зборів, було 

прийнято резолюцію про об’єднання Марамороського, Угочського, Березького, 

Ужанського, Земпинського, Шариського, Списького та Абауй-Торнянського 

комітатів із соборною Україною [225, с. 97; 518, с. 33]. Як зауважив В. Шандор, це 

прагнення не мало коріння у «якійсь виплеканій національно-політичній 

свідомості народу в нинішньому розумінні, бо такої тоді в загальному не могло 

бути. Був це радше вияв великого державницького відчуття, який є властивий 

нашому народові, як рівно ж був стихійним вибухом увільненого голосу рідної 

крови, довгими віками глибоко приховуваного в душі народу… В очах наших 

русинів Київ був і досі є святим містом, столицею давньої Руси – величної імперії, 

яка була і їхньою державою» [524, с. 189-190]. Окремим пунктом у резолюції 

зафіксовано створення ЦРНР, яку очолив М. Бращайко [284, с. 225]. 

Однак, незважаючи на прийняте конгресом рішенням про об’єднання краю з 

Україною, йому так і не судилося реалізуватися. Пов’язано це було із загостренням 

військово-політичної ситуації на території всіх українських земель і діяльністю 

уряду ЧСР, його українських прибічників і АРНР, яку в липні 1918 р. у м. 

Гоумстед створили закарпатські емігранти в США. На початку 1919 р. у регіоні 

спостерігалося посилення прочехословацької орієнтації. 15 березня 1919 р. 

Ужгород відвідав голова АРНР Г. Жаткович [58, с. 23], який повідомив 

закарпатським діячам про те, що українські емігранти в США виступили за 

об’єднання Закарпаття з ЧСР і «Велика четвірка» (В. Вільсон, Ж. Клемансо, 

Д. Ллойд-Джорс і В. Орландо) вважає недостатнім лише на основі Меморандуму 

українців Америки приєднати край до ЧСР [284, с. 244]. 
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На розв’язання питання політичного майбутнього Закарпаття, окрім 

українських емігрантів у США та уряду ЧСР, вплинули події в Угорщині, де в 

результаті політичної кризи 21 березня 1919 р. було проголошено Угорську 

радянську республіку. Протягом кількох днів влада Соціалістичної партії була 

встановлена по всій країні, у тому числі Закарпатті (за винятком земель, 

окупованих військами ЧСР і Румунії), яке отримало статус територіальної крайової 

автономії («Руська Крайна»). Масово створювалися «революційні органи влади» – 

сільські, міські, районні та жупні (пізніше окружні) ради робітників, солдатів і 

селян і їхні виконавчі органи – директоріуми. Та радянська влада протрималася на 

Закарпатті недовго – 40 днів (21 березня – 29 квітня 1919 р.). У результаті 

антикомуністичних виступів і військових дій Антанти вона була ліквідована [363, 

с. 52-53; 438, с. 264-266]. 

Для вирішення подальшої долі Закарпаття А. Волошин на прохання 

Г. Жатковича скликав представників закарпатських РНР з метою на спільній нараді 

створити загальну ЦРНР [284, с. 244]. Незважаючи на те, що така Рада уже 

існувала, 8 травня в Ужгороді формується нова ЦРНР (А. Бескид – голова; 

А. Волошин, М. Бращайко та М. Стрипський – його заступники), збори якої 

одностайно прийняли резолюцію про об’єднання Закарпаття з ЧСР на засадах 

національно автономії. До його складу мали ввійти комітати, про які голова АРНР 

домовився з президентом Т. Масариком під час переговорів у Філадельфії 25 

жовтня 1918 р.: Спиш, Шариш, Абауй, Гемер, Земплин, Боршод, Уж, Угоча, Берег і 

Мараморош [58, с. 7; 190; 284, с. 244-246]. Присутній на зборах М. Бращайко у 

своїй промові підкреслив: «420 делегатів із всіх частин Карпатської України 

рішили приєднати Угорську Русь до України. Цю злуку не було можна здійснити 

внаслідок несприятливих воєнних подій. Але це серце і душу народу не змінило. 

Наш народ з подякою приймає обіцянку, що в демократичній ЧСР будемо мати 

автономну державу і вільне народне життя» [284, с. 245]. Очевидно, М. Бращайко, 

як і інші закарпатські діячі, бачив у приєднанні Закарпаття до Чехословаччини 

оптимальний варіант виходу з тодішнього скрутного становища [430, с. 95]. 
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На Паризькій мирній конференції за активної дипломатичної діяльності 

чехословацької делегації від самого початку роботи конференції утвердилася 

думка, що Закарпаття має приєднатися до ЧСР [438, с. 263-264]. За згодою держав 

Антанти у січні-березні 1919 р. його розділили на чотири частини: одна разом з 

Пряшівщиною мала утворити автономну частину Чехословаччини; східна з 

багатьма українськими селами й Сиготом відійшла до Румунії, південна частина 

Ниру залишалася у складі Угорщини, а західну (Пряшівщина) приєднали до 

Словаччини [438, с. 264; 445, с. 627]. Включення Пряшівщини до Словаччини було 

не випадковим, адже Т. Масарик добре усвідомлював, що Закарпаття рано чи пізно 

вийде зі складу республіки, а так хоч якась його частина все ж залишиться у складі 

Чехословаччини. Остаточно входження Закарпаття на правах автономії до складу 

ЧСР закріпили 10 вересня 1919 р. Сен-Жерменським мирним договором [160, 

с. 181; 363, с. 54]. 

Українці Земплина, Шариша, Спиша та Марамороша негативно відреагували 

на виключення їхніх комітатів зі складу Підкарпатської Русі (офіційна назва 

Закарпаття у складі ЧСР) [192]. Так, 28 серпня 1919 р. у Гуменному відбулися 

збори селян Земплинського комітату (близько 1000 осіб), які заявили присутньому 

на зборах делегату ЦРНР з Ужгорода, що вони хочуть належати до Карпатської 

Русі: «Ми не хочемо Братислави, ми хочемо до Ужгорода… Ми не словаки, а 

русняки…» [85], – наголошували учасники зборів. Аналогічне рішення про 

бажання приєднати західноукраїнські землі з Підкарпатською Руссю прийняли у 

вересні на зборах у Миньковцях Земплинського комітату [74]. Українці 

Мараморощини, землі яких анексувала Румунія, на більш як 5-тисячному вічі у 

с. Довге 14 вересня також виступили за те, аби їх територія відійшла до Закарпаття 

[188]. Великі народні збори (за участі близько 5 тисяч осіб) в Мукачеві 22 вересня 

1919 р. прийняли Резолюцію з вимогою об’єднати Мараморощину, Земплин, 

Шариш і Спиш з Підкарпатською Руссю [62]. Отже, українці, які були незаконно 

приєднані до ЧСР і Румунії, не бажали залишатися у їх складі, однак, 

найвпливовіші європейські політики того часу вирішили інакше. 
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Аналізуючи ідеологію та розвиток народовського руху на Закарпатті 

зазначимо, що він мав свої особливості порівняно з таким же рухом на інших 

західноукраїнських землях. По-перше, закарпатські народовці, на відміну від 

галицьких і буковинських, до 1918 р. були цілком аполітичні й обмежували свою 

діяльність мовно-літературними та культурно-освітніми питаннями. Вони не 

виступали за створення незалежної Української держави і навіть не порушували 

питання про надання Закарпаттю статусу автономії у складі Австро-Угорщини. У 

той же час в Галичині й Наддніпрянщині значна частина суспільно-політичних 

діячів відстоювала й поширювала серед населення ідею здобуття державної 

незалежності України. На Буковині її підтримав лише невеликий відсоток 

студентства й учнівської молоді. В ідеології основної частини народовців краю 

ідея незалежності України розглядалася як віддалена, така, що немає жодної 

практичної значимості [358, с. 257]. Як слушно зауважив І. Лисяк-Рудницький, 

брак самостійної політичної платформи у закарпатських народовців був очевидним 

кроком назад навіть порівняно з русофілами [395, с. 465]. Окрім цього, якщо в 

Закарпатті народовці до 1918 р. не створили жодної політичної газети, організації 

чи партії, то галицькі представники даного напряму ще 1880 р. заснували 

політичний часопис «Діло», 1885 р. – політичну організацію «Народна Рада» [535, 

с. 16, 18], а 1890 р. – першу в Україні політичну партію: «Русько-українську 

радикальну партію» [172, с. 234]. Вагомим досягненням галицьких народовців 

стало проведення з 1880 р. всенародних, повітових і громадських віч, що стало 

невід’ємним елементом політичної культури галичан кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

та зумовили значну активізацію населення, їх участь у політичному та громадсько-

культурному житті краю [533, с. 94-95]. На Буковині ж перша українська політична 

партія, очолювана народовцями, – «Національна Рада русинів на Буковині» – 

постала 1905 р. [358, с. 294-295]. На теренах Наддніпрянської України творення 

українських політичних партій розпочалося на початку ХХ ст. У 1900 р. утворено 

Революційну українську партію, 1902 р. – Народну українську партію, 1904 р. – 

Українську демократичну партію [424, с. 276-277; 473, с. 260]. Таким чином, на 

зламі ХІХ-ХХ ст. національний рух на всій території України, окрім Закарпаття, 
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виразно політизувався. Його керівництво поступово перейшло до політичних 

партій, що виступали за запровадження цивілізованих основ суспільно-

політичного життя українського народу на демократичних засадах автономії, 

федерації, конфедерації чи державної самостійності [473, с. 205]. 

По-друге, в культурно-освітній галузі закарпатські народовці також не досягли 

тих успіхів, що народовці Галичини та Буковини. Наприклад, у Галичині 

напередодні Першої світової війни нараховувалося 77 філій освітнього товариства 

«Просвіта» (36500 членів) та майже 3 тис. читалень (197 тис. членів) [372, с. 108], а 

це говорить про те, що національний рух тут набув масовості: до нього 

приєдналася велика кількість селян, об’єднаних навколо читалень. На Буковині ж 

1912 р. існувало 9 філій «Руської Бесіди» (908 членів) й близько 150 читалень [357, 

с. 508]. На початку ХХ ст. українські читальні функціонували майже в кожному 

другому (з 361-го) населеному пункті Буковини [311, с. 512]. У той же час на 

Закарпатті до 1918 р. відкрили лише 2 читальні, а першу «Просвіта» створили 

лише у 1920 р. [374, с. 133]. Не було на Закарпатті й наукової інституції на зразок 

тієї, що існувала у Львові, – «Наукове товариство ім. Шевченка» (у 1873-1892 рр. 

літературне, а з 1892 р. – наукове товариство) [183, с. 42]. Значно слабше, 

порівняно з Галичиною і Буковиною, була розвинена періодика [183, с. 42; 259, 

с. 267; 358, с. 54; 525, с. 16-17]. 

По-третє, народовський рух на Закарпатті, порівняно з Галичиною і 

Буковиною, до 1918 р. залишався нечисленним, охоплював «жменьку людей», 

оскільки основна частина духовної та світської інтелігенції була в більшій чи 

меншій мірі змадяризована [395, с. 465]. Як зазначав у 1915 р. В. Гнатюк, тут були 

лише поодинокі особи, які йшли за національним напрямом більш «інстинктивно, 

ніж свідомо» [80]. Однак, саме ця «жменька людей» – нечисленна група 

національно свідомих патріотів – започаткувала новий суспільно-політичний 

напрям у національному русі. 

По-четверте, національно-визвольний рух на Закарпатті у 1918-1919 рр., 

очолюваний народовцями, розпочався пізніше і не мав такого потужного 

характеру, як на інших українських землях. Це зумовлювалося відсутністю у 
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регіоні власного багатотисячного війська, політичних партій тощо. Специфіка 

національного руху в краї полягала у відсутності його єдиного центру. 

Незважаючи на те, що на початку 1919 р. створили ЦРНР, якій надавалася роль 

головного органу влади в регіоні, одночасно продовжували діяти кілька центрів 

національного руху: Пряшів, Ужгород, Хуст і Ясіня. 

Підсумовуючи, зазначимо, що народовці відіграли важливу (в 1918-1919 рр. – 

ключову) роль у розвитку українського національного руху. Упродовж 1860-х – 

1919 рр. народовська течія пройшла три етапи розвитку. Перший – 1860-ті – 

початок 1890-х рр. – зародження та ідейно-світоглядне становлення руху. Другий – 

середина 1890-х – 1918 рр. – інституційне становлення течії, здійснення активної 

культурно-громадської діяльності. Найважливішою рисою даного етапу стало те, 

що народовці очолили провід в українському рухові. Третій – 1918-1919 рр. – 

трансформація народовства у потужну суспільно-політичну течію, яка поставила 

перед собою політичну ціль – добитися об’єднання Закарпаття з Україною; зміна й 

розширення соціальної бази руху – серед народовців зростає кількість 

представників світської інтелігенції.  

Ідеологія народовців Закарпаття була така ж, як і в Галичині та на Буковині. 

Вона складалася з двох стрижневих постулатів – визнання самостійності 

української нації і української мови. Відмінність полягала лише у тому, що 

закарпатці у мовному питанні дотримувалися етимологічного правопису, а 

галичани й буковинці – фонетичного. Суттєвими були розбіжності між 

представниками даного руху в практичній сфері діяльності. На відміну від 

галицьких і буковинських народовців, закарпатські тривалий період (до 1918 р.) 

залишалися аполітичною і нечисленною течією, яка обмежувала свою діяльність 

лише мовно-літературними та культурно-освітніми питаннями. Та попри це, їм 

вдалося перехопити ініціативу у москвофілів і мадярофілів у культурно-

громадській сфері діяльності, а підвалини їх ідеології визначили майбутній напрям 

розвитку національного руху. 

Висновки до розділу 3 
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Дослідження русофільської і народовської суспільно-політичних течій дає 

підстави зробити такі висновки: по-перше, русофільство на Закарпатті зародилося і 

сформувалося як суспільно-політична течія раніше, ніж народовство. По-друге, 

їхня соціальна база упродовж майже всього досліджуваного періоду була однакова, 

а ідеологія – суттєво відрізнялася. По-третє, до 1918 р. народовці, на відміну від 

русофілів, які розробили кілька політичних проектів розв’язання «українського 

питання» у Габсбурзькій монархії і брали участь у роботі парламенту, були 

повністю аполітичними. У результаті, якщо на зламі ХІХ-ХХ ст. керівництво 

національним рухом на всій території України поступово перейшло до політичних 

партій, а сам національний рух чітко політизувався, на Закарпатті розвиток цих 

процесів затримався на кілька десятиліть. Відновлення політизації національного 

руху (після 1848–1880-х рр.) та його трансформація у національно-визвольний 

відбулася лише у 1918-1919 рр. Саме тоді еволюційний шлях розвитку 

національного руху поступився революційному, а політичні питання стали 

головними в українському русі. Уперше поставилася ціль об’єднати Закарпаття з 

Україною та велася рішуча боротьба за її реалізацію. По-четверте, серйозної 

конфронтації між представниками двох течій не було, тому що на час 

організаційного становлення народовства русофіли вже не відігравали важливої 

ролі в суспільно-політичному житті регіону.  

Загалом закарпатським русофілам і народовцям не вдалося досягнути таких 

успіхів у культурно-освітній та політичній сферах діяльності, як галицьким і 

буковинським. Не було створено жодної політичної організації чи партії, видано 

політичну газету, найпізніше запроваджено фонетичний правопис тощо. Однак, в 

окремих питаннях закарпатські діячі все-таки досягли більших успіхів чи 

випередили буковинських (у видавництві першої української періодики, відкритті 

товариства клубного типу «Руська бесіда») або західноукраїнських загалом (у 

розробці політичних програм розв’язання «українського питання»). 
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РОЗДІЛ 4 

ПОЛІТИКА МАДЯРИЗАЦІЇ. ХАРАКТЕРНІ РИСИ ФОРМУВАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ 

 

4.1. Мадяризація українського населення: сфери, шляхи та наслідки 

Найважливішим чинником, що впливав на розвиток національного руху, була 

політика мадяризації, яку здійснював угорський уряд. Її суть полягала у тому, щоб 

знищити національну ідентичність українців, їх культуру, мову, історію тощо, а 

натомість нав’язати угорську ідентичність, мову, культуру, католицизм, «перетво-

ривши» їх, таким чином, на угорців. У результаті денаціоналізація українців мала 

призвести не лише до формування єдиної мадярської політичної нації, але й 

сприяти зміцненню політичної позиції мадярів у Габсбурзькій монархії. 

Асиміляція національних меншин була лейтмотивом діяльності угорського 

уряду в сфері національної (внутрішньої) політики, особливо у період після 

1867 р., коли Угорщина отримала рівні права з Австрією [413, с. 176]. Показово, 

що уряд і не приховував шовіністичну мету своєї політики. Прем’єр Д. Банффі 

відкрито заявляв: «Публічно визнаю, що мадяризація є головною великою метою, 

для якої мають працювати всі вірні мадярські патріоти. Без шовінізму не можна 

заснувати цілісну мадярську державу. Майбутнє Мадярщини залежить від того, чи 

вдасться нам поглинути немадярські національності» [445, с. 362]. При цьому 

висловлювання окремих представників угорської влади не були голослівними, 

підтвердженням чого є хоча б той факт, що при одному з міністерств за ініціативи 

Д. Банффі заснували спеціальне відділення, яке стежило за національним рухом 

українців і мало вживати оперативні заходи від імені влади для його придушення 

[445, с. 362]. 

Одними з основних сфер, у яких здійснювалася мадяризація, були освітня і 

мовна. Відповідно до закону 1879 р. угорська мова визначалася обов’язковим 

предметом вивчення у всіх народних школах, а з 1883 р. – у гімназіях і реальних 

училищах [100, с. 13-15; 413, с. 179; 547, с. 171]. Тоді ж скасували вивчення 

руської мови як обов’язкової у гімназіях, народних і греко-католицьких школах. З 
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1881 р. її перестали складати на випускних іспитах у школі [413, с. 179]. 

Посилення процесу асиміляції відбувалося після прийняття шкільного закону 

1893 р., за яким на угорську мову навчання переводилися всі школи, де не менше 

20% учнів вважали її рідною. У результаті цього з кінця ХІХ ст. сотні українських 

народних шкіл, утримуваних коштами місцевих громад, перетворилися на змішані 

двомовні, у яких процес навчання здійснювався угорською мовою і за угорськими 

підручниками, а рідну мову викладали лише як окрему дисципліну [364, с. 162; 

413, с. 180]. Систематичне і цілеспрямоване знищення українського шкільництва 

призвело до того, що на початку Першої світової війни на Закарпатті вже не 

існувало жодної, навіть народної школи з українською мовою навчання [524, с. 93]. 

Із 1874 по 1907 рр. кількість українських шкіл зменшилася з 571 до 23, а 1912 р. 

закриваються й останні. Також істотно зменшилася кількість змішаних шкіл. Їх 

нараховувалося лише 61, тоді як 1882 р. функціонували 246 [413, с. 180]. 

Така ситуація призвела до того, що неписьменність серед українців складала 

85,5% [437, с. 404]. Часто рідну мову досконало не знали навіть священики, які 

виконували роль учителів [254]. У школи нерідко направляли педагогів за фахом, 

які ні читати, ні писати українською мовою не вміли [57, с. 181], а за успіхи учнів у 

вивченні угорської вони щорічно отримували доплату-нагороду в розмірі 20-

30 гульденів. У багатьох випадках у народних урядових школах учителями 

призначали угорців, які взагалі не володіли українською. Через це система 

викладання у школі мала оригінальний характер: «Учні не розуміють по-угорськи, 

а вчителі – по-руськи» [531, с. 73]. Сучасники розповідали: «Зайдеш у таку 

школу – нібито потрапив до школи глухонімих. Учитель спочатку й не говорить, а 

лише вказує на предмети рукою і називає їх по-мадярському; за ним 

проголошують назву предмета по-мадярському учні. Призначення таких шкіл не 

просвіщать, а мадярити народ» [473, с. 190]. Зрозуміло, що результат такого 

навчального процесу був нульовим або близьким до того, з точки зору отримання 

українцями освіти, та, водночас, чималим досягненням угорців у здійсненні 

політики мадяризації. На початку ХХ ст. більшість закарпатців не вміла читати й 

писати ні українською, ні угорською [26, арк. 6]. А. Волошин 1906 р. на сторінках 
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«Науки» зазначав, що в одному із сіл Марамороша із 2000 жителів лише 6 вміють 

писати і читати [71]. 

Політика угорського уряду спрямовувалася на культивування у дітей та молоді, 

незалежно від їх національності, почуття належності до «мадярської батьківщини і 

мадярської нації», відданості Угорській державі [364, с. 163]. Засобами реалізації 

цієї мети слугували навчальні заклади – починаючи від народних шкіл і 

завершуючи гімназіями [227, с. 630; 245]. Львівська газета «Слово» 1861 р. на 

своїх шпальтах зазначила, що в школах і семінаріях «русинів роблять мадярами» 

[254]. І. Петрушевич підкреслював, що мета угорської шкільної освіти полягала у 

виховуванні угорських патріотів [220, с. 56]. Завданням науки в школі «було 

калічення наших дитячих душ і виховання з нас ренегатів-мадяронів», – писав у 

спогадах С. Клочурак [160, с. 28]. Однак, така політика, незважаючи на те, що її 

підтримувала переважна частина закарпатського духівництва [22; 101, с. 95; 261, с. 

50-51], мала здебільшого зворотній результат і призводила не до формування 

любові до всього угорського, а до появи в українців ненависті до своїх вчителів, 

священиків, будителів, які виступали активними мадяризаторами [245] та отриму-

вали за свою «просвітницьку» й «патріотичну» діяльність грошові премії [54]. 

Отже, освіта перетворювалася Будапештом в один із інструментів здійснення 

мадяризації українців, який, з одного боку, сприяв асиміляції русинів, а, з іншого, 

призводив до низького рівня грамотності та знань учнів, відсутності взаємозв’язку 

між угорськомовним учителем та україномовним учнем. 

У ХІХ – на початку ХХ ст., як і в попередній період, найважливіше значення у 

збереженні українцями своєї національної ідентичності відігравали релігія 

(«руська віра») і мова. У зв’язку з цим уряд прагнув максимально зменшити, 

знівелювати відмінності між русинами й угорцями в релігійно-церковній і мовній 

сферах. Увага влади щодо духовної сфери була не випадковою, адже між 

релігійною й національною ідентичністю існував тісний взаємозв’язок. Про це, 

зокрема, свідчить те, що десь до кінця ХІХ – початку ХХ ст. релігійна належність 

виконувала роль і «національного» критерію. Католик був синонімом поляка у 
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Російській імперії, а православний – росіянина. На території Галичини греко-

католик – це національно українець, а католик – неодмінно поляк [312, с. 253]. 

Релігійна ситуація у Галичині та Закарпатті (українці – уніати, поляки – 

католики, угорці – католики, рідше протестанти) загострювала в українців почуття 

національної окремішності. Східний обряд чітко відрізняв українців від поляків і 

угорців, чого не було в Російській імперії, де як українці, так і росіяни сповідували 

православ’я, що, у свою чергу, не сприяло чи ускладнювало диференціацію між 

представниками двох націй, як це було на Закарпатті та Галичині [345, с. 14; 396, 

с. 476]. Таким чином, віросповідання слугувало надійним засобом 

самоідентифікації руського населення, бо інші етнічні групи – поляки, мадяри, 

німці – належали переважно (у польському випадку виключно) до католицької 

церкви. Подолати межу між греко-католиками та католиками було надзвичайно 

складно. Належність до східного обряду успадковувалася – уніати не могли 

хрестити свою дитину в латинському обряді. Тому релігійна ідентичність при 

збереженні національної ідентифікації була важливою тим, що вона зберігалася 

навіть у разі мовної та культурної асиміляції [345, с. 45]. 

Розуміючи, що перетворити українців з уніатів на католиків завдання досить 

складне, влада намагалася поступово нівелювати відмінності між ними шляхом 

насадження українцям тих чи інших елементів католицизму. Починаючи з 

1860-х рр., активно здійснювалися спроби ввести у церковному богослужінні 

угорську мову й створити окреме мадярське єпископство [70, с. 18-20; 445, с. 493; 

447, с. 96-112]. Крім того, Будапешт неодноразово намагався запровадити у 

церковних книгах і молитовниках замість кириличної абетки латинську (на основі 

угорської фонетики) [194], проти чого гостро виступали такі громадські діячі, як 

А. Волошин, П. Гебей, С. Сабов, Ю. Шуба та ін. [70, с. 46-48]. Однак, значна части-

на уніатського духівництва, зокрема пряшівський єпископ С. Новак і його прибіч-

ники [70, с. 50], схвалювала політику угорського уряду й добровільно погоджува-

лася проводити богослужіння і церковні обряди, в тому числі й католицькі, угорсь-

кою мовою [101, с. 48, 95; 163; 261, с. 21, 48-49; 447, с. 104-105]. Як справедливо 

зауважував В. Гнатюк, мадяризація здійснювалася згори, від консисторії [97]. На 
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кращі парафії призначалися священики-мадярофіли, у храмах примушували вжива-

ти угорську мову, навіть там, де угорців не було й де ніхто мадярську не розумів 

[445, с. 360]. В Угорщині навіть був створений спеціальний мадяризаційний фонд, 

з якого виплачували гроші священикам, котрі вели літургію мадярською мовою (за 

проведення однієї служби угорською священик міг вимагати виплатити йому з 

мадяризаційного фонду 10-15 гульденів) [97; 227, с. 632; 425, с. 19]. Грошову вина-

городу від Міністерства культів і освіти священики Мукачівської греко-католиць-

кої єпархії отримували і за виконання функцій таємних агентів [1; 101, с. 92-93]. 

Заміна кириличної абетки на латинську не обмежувалася церковно-релігійною 

сферою. Будапешт розглядав латиницю як універсальний інструмент здійснення 

мадяризації у писемній мові. У 1870–1880-х рр. влада зробила дві невдалі спроби 

запровадити латиницю та угорську транскрипцію в українському правописі у всіх 

сферах життєдіяльності, а насамперед – школі [70, с. 45; 364, с. 162], звідки 

кирилиця була повністю витіснена лише в 1916-1917 рр. Та успіхи цієї кампанії 

були недовгими, оскільки вже влітку 1918 р. Ординаріат Мукачівської єпархії 

відкликав розпорядження проти кирилиці, а уряд графа М. Каролія визнав права 

використання української мови у всіх школах [70, с. 52]. 

Проведення духівництвом літургії угорською мовою викликало протест з боку 

українців, головно селян, котрі, як зазначав С. Клочурак, «одним фронтом» стали 

проти запровадження угорської мови в літургії [160, с. 54]. Священик вишківської 

парафії Є. Ференчик із жалем констатував, що його парафіяни «найрішучіше 

тримаються старослов’янських обрядів і відмовитись від них ні за яких обставин 

не згодні» [101, с. 51]. Супротив мадяризації у церковно-релігійній сфері найяскра-

віше виявився у переході великої кількості українців з уніатства в православ’я. Цей 

рух розпочався ще у 1860-х рр. [242], але масового характеру набрав лише з почат-

ку ХХ ст. [445, с. 535]. 1919 р. третина парафій уже була православними [454, 

с. 616-617]. Рух у православ’я – це передусім селянський рух, адже його соціальну 

базу складали селяни, а не інтелігенція. Остання ж, а головно її змадяризована 

духовна частина (уніатське духівництво), стала власне основною причиною 

переходу селян з греко-католицької церви в православну [445, с. 535-560]. 
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У період тотальної мадяризації греко-католицька церква, будучи «одиноким 

національним бастіоном», як її називав В. Шандор [524, с. 97], уже не могла, як 

раніше, повноцінно виконувати функції захисту української ідентичності, оскільки 

сама ставала інструментом здійснення політики асиміляції. Рух у православ’я, хоч і 

мав релігійне забарвлення, був спрямований проти окатоличення і денаціоналізації 

українців [437, с. 348]. Недарма М. Бращайко наголошував, що «православ’я 

оригінально було майже чисто національним рухом» [284, с. 12]. Розуміючи це, 

угорська влада, використовуючи поліцію, жандармерію та військо, здійснювала 

репресії проти українців, котрі переходили у православ’я, насильно заганяла людей 

до уніатських храмів, а тих, хто відмовлявся, жорстоко били, не жаліючи і дітей, 

вішали, саджали до в’язниці, звинувачували у «державній зраді», організовуючи 

сфальсифіковані судові справи на зразок Мараморош-Сиготських судових процесів 

тощо [160, с. 53-55; 284, с. 12; 364, с. 169; 483, с. 151-152].  

Отже, політика мадяризації спрямовувалася на максимальне витіснення з 

культурної сфери української мови як символу ідентичності, який відмежовував 

українську етнічну спільноту від угорської, а тому відігравав етнодиференціюючу 

роль у соціумі. По суті вона мала характер лінгвоциту, кінцева мета якого полягала 

в остаточній асиміляції українців. Така ж ситуація була характерна і для 

Наддніпрянщини, де нищення української мови систематично й цілеспрямовано 

здійснювала російська влада, схвалюючи різні документи, на зразок Валуєвського 

циркуляра 1863 р. та Емського указу 1876 р., спрямованих на витіснення мови 

українців з культурної сфери та її обмеження побутовим ужитком. Дійшло навіть 

до того, що вона взагалі заперечувала сам факт її існування [472, с. 183-226; 473, 

с. 46]. У Російській імперії створення повноцінної української культури 

(формування української літературної мови, літератури тощо) розглядали як пряму 

загрозу єдності держави [485, с. 20], а тому про їх розвиток не могло й мови бути. 

Зазнавала дискримінації українська мова і на території Галичини, однак уже з боку 

австрійської влади [33] та польської адміністрації, що, як і російська влада, не 

сприймали саму ідею існування окремої української нації [396, с. 476; 473, с. 58, 

190]. 
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 Та незважаючи на тотальні заходи Будапешту щодо насадження угорської 

мови, дана кампанія не дала очікуваного результату. За статистичними даними, 

1880 р. в Австро-Угорщині рідну мову вживали 92% румунів, 89,5 % українців, 

62% німців і т. д. [256]. Якщо ж окремо розглядати питання розмовної мови серед 

інтелігенції, у тому числі духовної, то ситуація тут докорінно відрізнялася від 

вищенаведених статистичних даних. Так, 1900 р. лише 23% усіх священиків греко-

католиків, а отже, в більшості українців за національністю, вживали українську 

мову. 1910 р. питома вага містян, що розмовляли українською, складала 23% [116, 

с. 12-13]. 

Велику увагу угорські шовіністи звертали на мадяризацію системи апарату 

державного управління. У центральних державних установах – 95%, у 

комітатському управлінні – 93%, серед суддів і прокурорів – 97%, державних 

учителів – 82% складали угорці [417, с. 115]. Будапешт намагався всіма методами 

не допустити на провідні державні посади представників національних меншин. 

Угорці переважали в жупних зборах навіть тих дистриктів, де вони не складали й 

однієї сотої відсотка населення [413, с. 183]. Якщо ж на державні посади і 

допускали українців, то це, як правило (бо були й винятки), були уже асимільовані 

представники української спільноти [160, с. 126] або безпринципні особи, які 

нічого не робили для захисту власного народу [123, с. 529; 229]. Провідних 

українських чиновників уряд часто позбавляв займаної ними посади, направляв на 

інше місце роботи, віддалене від українських міст чи сіл [134; 407, с. 227; 445, 

с. 367] або ж відкрито переслідував і ставив клеймо «зрадника батьківщини» [204]. 

Внаслідок такої маргіналізації українських чиновників Будапешт позбавляв 

закарпатців своїх представників у місцевих і вищих органах влади, що 

автоматично призводило до обмеження легальних методів здійснення захисту їх 

національних, політичних та культурних прав. 

Окрім закладів освіти, центрами проведення мадяризації від середини 1880-х 

рр. до 1918 р. стали спеціально створені у середовищі проживання нацменшин 

угорські культурно-просвітницькі товариства, які мали підтримку держави, 

опікувалися десятками, а то й сотнями дитячих притулків, бібліотек, займалися 
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насадженням угорської культури та мови тощо. На території краю діяли 

«Мадярський шкільний гурток», «Усеугорське шкільне товариство», «Товариство 

поширення мадярської мови», Верховинське мадярське товариство «Femka», 

«Мадярське просвітницьке товариство» [25; 177; 364, с. 166; 418, с. 180; 425, с. 19]. 

При цьому активну участь у їх діяльності брали українці. Коли в Березькому 

комітаті місцеві мадярські патріоти заснували товариство, покликане здійснювати 

мадяризацію українців, то зі 100 його членів 50 складали русини, 44 – мадяри, 6 – 

німці [399, с. 24]. 

Паралельно з розширенням мережі угорських організацій, Будапешт заборонив 

національним меншинам створювати власні політичні товариства та об’єднання, 

дозволяв мати лише літературні та культурні спілки [364, с. 156]. Але й ті з часом, 

як це спіткало «Товариство св. Василія Великого» та «Руську Бесіду», закривалися 

владою або ж їх очолювали мадярони, під керівництвом яких вони припиняли 

свою культурно-просвітницьку діяльність [112; 271, с. 116; 356, с. 98-100]. 

У різні періоди своєї діяльності сприяла процесу мадяризації й ужгородська 

угорськомовна преса: «Унг» («Ung»), «Схід» («Kelet»), «Греко-католицька хроні-

ка» («Görög Katholikus szemple»), «Ужгородський вісник» («Ungvari Közlöny»), що 

отримувала за це відповідні дотації від уряду [2-3; 483, с. 69]. Ті газети, які різко 

виступали троти політики денаціоналізації, так чи інакше сприяли розвитку 

національної свідомості українців, чи їхні публікації, на думку влади, мали небез-

печний для держави характер, закривалися або ж з продажу вилучалися їх окремі 

номери [7; 14; 23]. Така доля, зокрема, спіткала ужгородську сатиричну газету 

«Сова», яка викривала та висміювала зрадників-мадяронів, а головно, мукачівсько-

го єпископа С. Панковича та його прихильників [187; 246-249; 284, с. 172]. 

Для пришвидшення асиміляції українців і утвердження «єдиної мадярської 

нації» Будапешт активно провадив політику мадяризації топоніміки, прізвищ та 

імен [9; 12; 24; 154, с. 6; 174-175; 284, с. 26]. Для цього з кінця ХІХ ст. навіть 

почали створюватися спеціальні культурні товариства та гуртки із мадяризації 

українських прізвищ. Чиновників, інтелігенцію, заможних осіб змушували 

змінювати свої прізвища на угорські. Той, хто без вагань виконував таке 
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розпорядження, отримував пільги й однакові права з угорцями, а інших називали 

неблагонадійними й всіляко переслідували. Однак, кампанія мадяризації 

українських прізвищ не мала великого успіху. Такі акції, як правило, підтримала 

лише певна частина інтелігенція, чиновники та заможне населення, а більшість 

українців рішуче відмовилася виконувати дане розпорядження уряду [483, с. 66]. 

Для того, щоб стерти зі свідомості закарпатців руську (українську) національну 

ідентичність, влада намагалася витіснити з їх свідомості саме слово «руський», 

«руське», «русини». Із цією метою ще в 1860-х рр. [202] вона почала називати 

українців «мадярами греко-католицького обряду», «мадярами греко-католицької 

віри», «мадярами, що розмовляють по-руськи», «греко-католицьким народом» 

[445, с. 368], «сполученими католиками», «греко-католиками» [202], «східними 

об’єднаними католиками» [13, арк. 3-4]. В офіційному діловодстві вилучався 

термін «Ruthenen», яким самі угорці завжди називали українців, оскільки бачили в 

ньому «руський корінь» [364, с. 183]. Частина закарпатської інтелігенції активно 

підтримала політику Будапешта із витіснення і заміни етноніму українців [89; 101, 

с. 51; 214; 268; 364, с. 184; 483, с. 70-71]. Аналогічні методи асиміляції 

використовувала і російська влада у Наддніпрянській Україні. Назву «Україна» 

імперська цензура замінила на «Малоросія», а на початку ХХ ст. було заборонено 

вживати слова «Україна» й «український народ» у будь-яких публікаціях [473, 

с. 190, 284]. 

Одночасно з витісненням зі вжитку етнонімів «руснак», «русняк», «русин», 

«руський» угорці намагалися довести, що «греко-католицькі мадяри» – це не 

змадяризовані русини, а нащадки угорців, які, переселившись на територію 

Закарпаття, прийняли східний обряд [445, с. 368-369]. А громадськості 

нав’язувалася думка про те, що в Королівстві св. Стефана не існує інших 

національностей, окрім угорської. Для цього активно використовували пресу, 

особливо в період Першої світової війни [364, с. 190; 413, с. 185; 524, с. 180].  

Справжню небезпеку у провадженні політики мадяризації Будапешт бачив в 

українському націоналізмі, розвитку якого сприяли зв’язки між українською 

громадськістю Закарпаття і Галичини. Влада боялася, щоб закарпатці «не 
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заразилися українством», яке вона вважала далеко небезпечнішим за русофільство 

[160, с. 57]. У зв’язку з цим наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., а особливо 

напередодні Першої світової війни, прикордонна поліція і жандармерія ретельно 

охороняла кордон з Галичиною, дбала про те, щоб звідти не пересилали українську 

літературу, зокрема часописи [15; 87, с. 344; 160, с. 30, 57], здійснювала домашні 

обшуки в пошуках галицьких газет і журналів [445, с. 473], конфісковувала книги й 

все те, що могло будити національну свідомість між закарпатцями [19; 23; 160, 

с. 31], звинувачувала у зраді тих, хто мав з галичанами будь-які відносини [445, 

с. 473]. Усе це мало на меті розірвати зв’язок між українцями, щоб не допустити їх 

консолідації у межах Габсбурзької монархії, ліквідувати будь-які шляхи і 

можливості, що сприяли розвиткові українського національного руху, який міг 

перешкодити створенню єдиної політичної угорської нації. 

Особливо помітним виявився результат політики мадяризації у середовищі 

інтелігенції, бо, на відміну від селян, вона могла отримати від асиміляції з 

титульною нацією (без огляду на її фіктивність чи щирість) конкретні матеріальні 

чи інші (посаду тощо) вигоди. Водночас інтелігенція була значно ближчою до 

угорського соціокультурного середовища, ніж селянство, внаслідок чого мимоволі 

сприймала й засвоювала угорські атрибути й цінності – мову, релігію, культуру, 

національну ідентичність тощо. Важливий вплив на пришвидшення її 

денаціоналізації мали й такі соціально-психологічні чинники, як психологічна 

потреба особи бути афілійованою (прийнятою до спільноти та визнаною нею) з 

угорським соціумом і комплекс меншовартості, характерний для інтелігенції, який, 

проте, і сам значною мірою був наслідком політики мадяризації, що говорить про 

взаємообумовленість і взаємовплив цих двох явищ. 

Зважаючи на перераховані й деякі інші фактори, більша частина інтелігенції 

вдома й публічному житті розмовляла угорською мовою, її вживали в приватному 

й урядовому листуванні, читали майже винятково угорські газети і книги, а руську 

мову вживали лише під час розмови з селянами. Народну розмовну мову вони 

вважали некультурною, соромилися її і рідного народу [51; 67, с. 265-266; 97; 102, 

с. 276; 133; 146; 154, с. 4-6; 155; 161, с. 75; 210; 224; 227, с. 631; 338, с. 54]. Із 
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різних причин інтелігенція відрікалася не лише рідної мови, а й національної 

ідентичності, визнаючи себе представниками мадярської нації [111; 123, с. 536; 

162; 271, с. 102; 445, с. 436]. І. Петрушевич, характеризуючи закарпатську 

інтелігенцію, коротко і чітко підкреслював, що вона «відчужена від народу, вдає 

кепсько мадярів…» [220, с. 55]. Відступництво й безпринципність духівництва 

виразно ілюструє позиція єпископа С. Панковича, котрий під час приватної 

розмови з письменником о. І. Сильваєм заявив: «Якщо ми (українці Закарпаття – 

Р. М.) живемо тепер під владою мадяр, то ми повинні стати мадярами; якщо 

стануть панувати німці, то будемо німцями…» [271, с. 102]. У 1850 – на початку 

1860-х рр. О. Духнович із жалем констатував: «у нас все завмерло, егоїзм і 

мадяризм панують всюди…» [161, с. 369], українському чиновництву «руська 

народність неможлива. Йому руське слово бридке; він соромиться руського. 

Сущий поміж мадярами, він уже мондокає, шукаючи тим схильності у чужих… 

Так істинно єсть моє слово: русин (угорський) чим-небудь буде тільки не 

русином» [123, с. 529]. З гіркотою та сарказмом, а заразом з огидою, він зазначав, 

що у вирішальний історичний момент мукачівські та ужгородські русини в умовах 

величезного асиміляторського тиску проголошували, що з мадярами вони, мовляв, 

творять один неподільний народ, що зі своїми гнобителями вони «жити й померти 

хочуть» і не бажають для себе ніякої «народної автономії» [123, с. 536]. 

За В. Охримовичем, на середину 1890-х рр. закарпатська інтелігенція вже була 

«цілковито змадяризована і відчужена від простого народу» [210]. І. Франко, 

М. Павлик, Ю. Романчук і інші під час святкування угорцями тисячоліття своєї 

держави 1896 р. опублікували протест у формі брошури під назвою «І ми в 

Європі», де дали гостру критичну оцінку закарпатській світській інтелігенції, 

особливо сільським учителям: «З дуже малими виїмками ся інтелігенція, – зазна-

чалося у «Протесті», – наскрізь змадярщена, встидається руської мови, цурається 

рідного люду. Мадяризація зробила їх не тільки перевертнями і ворогами власного 

народу, але рівночасно здеградувала їх морально, поробила їх сибаритами, 

підляками, лизунами, прислужниками панськими, загасила в їх душах всяке 

ідеальне змагання, всяке етичне почуття» [154, с. 5]. На тотальне змадярщення 
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інтелігенції на сторінках львівського часопису «Житє і слово» вказував і 

В. Гнатюк. Учений, окрім того, зазначав, що такий ступінь мадяризації 

характерний для інтелігенції, не зважаючи на те, що вона ще «має якесь неясне 

почуття руськості» [338, с. 61]. У свою чергу, відомий закарпатський діяч і вчений 

Г. Стрипський на початку ХХ ст. з іронією підкреслював, що «за руснацьку 

інтелігенцію не треба боятися. Вона на сьогодні настільки угорська, що з неї не 

буде вже ніколи, якщо б вона того і хотіла – ні руснацька, ні москальська» [259, 

с. 272]. Політика мадяризації і безпринципність інтелігенції призвели до того, що 

напередодні Першої світової війни «число явних інтелігентних русинів, – як 

зазначав А. Штефан, – наближалося до зера» [284, с. 26]. 

У межах Західної і Наддніпрянської України мадярофільський напрямок 

національної ідентичності – визнання українцями своєї належності до угорської 

нації – був притаманний винятково Закарпаттю. Але він ніколи не домінував серед 

української громадськості. Зумовлене це тим, що його соціальну базу складали 

головно інтелігенція і чиновники, а для селян, котрі становили більшість населення 

і дотримувалися української ідентичності, він, переважно, був не характерним. За 

кількістю прихильників мадярофільська національно-ідентифікуюча орієнтація 

безумовно перевищувала мізерну русинофільську (представники якого трактували 

русинів Закарпаття окремим народом), а з 1870-х рр. – і колись домінуючу серед 

інтелігенції русофільську. По суті, представники даного напряму наприкінці 1860-

х – на початку 1870-х рр. сформували в українському русі нову суспільну течію – 

мадярофільську [267; 444, с. 11]. Сучасники називали її «мадяронською», «єпис-

копською», «утилітаристською», «поміркованою», «партією» єпископа С. Панко-

вича, «єпископатів» чи «опортуністів» [112; 214; 444, с. 11; 531, с. 69]. Лідером цієї 

суспільної течії, що складалася зі змадяризованої інтелігенції, став мукачівський 

єпископ С. Панкович. Її представники співпрацювали з угорською владою, а 

основна мета діяльності найбільш агресивно налаштованих мадярофілів полягала у 

мадяризації українців та максимальному послабленні позицій русофілів [93; 214].  

У ХІХ – на початку ХХ ст. репрезентаторів мадярофільської орієнтації назива-

ли переважно мадяронами. Така ж назва використовувалася і щодо представників 
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промадярського напряму в інших народах [310, с. 150-151; 388, с. 203]. Саме ж 

мадяронство – це не лише суспільна течія, як русофільство чи народовство, але й 

один із видів комплексу етнічної меншовартості українців, відомий у 

Наддніпрянщині як малоросійство, а в Галичині – малопольськість. Отже, як 

зазначалося вище, для змадяризованої частини інтелігенції Закарпаття було 

притаманне відречення від свого народу, його культури, мови та віросповідання. 

Ці процеси призводили до двох украй невтішних наслідків: по-перше, інтелігенція 

досить швидко почала засвоювати систему цінностей титульної угорської нації й 

тим самим вступала у конфлікт із попередньою системою своїх цінностей, з одного 

боку, та з селянами, які залишалися носіями української етнокультурної 

ідентичності, з іншого; по-друге, з пасивних об’єктів мадяризації, вона, прагнучи 

вислужитися перед владою, перетворювалася на її активних суб’єктів і задля 

мадяризації свого народу інколи докладали більше зусиль, ніж самі угорці. Як 

зазначав О. Духнович, «настала боротьба русинів проти русинів! Змадяризовані 

русини подібно дияволом пекельним стають проти русинів, їх знищити бажають, 

тобто: мадяризувати, і стерти в Угорщині руське плем’я…» [121, с. 369]. Підтвер-

дженням цих слів є й те, що українська інтелігенція ненавиділи «простонароддя» 

[148] й інколи сама пропонували владі програми мадяризації сіл [227, с. 632]. 

Отже, несвідоме й значно перебільшене почуття власної неповноцінності 

проявлялося в інтелігенції у компенсуючій це відчуття поведінці – агресії, 

негативному ставленні до всього руського (українського), що було яскравим 

проявом комплексу неповноцінності. Вищенаведені факти підтверджують думку 

відомого антрополога та культуролога О. Грабович, яка, розглядаючи питання 

колоніальної спадщини у сьогоднішній Україні, підкреслювала: засвоюючи 

погляди й цінності «колонізаторів», значна частина українського суспільства стає 

на шлях руйнування української культури власними руками [344, с. 16]. У свою 

чергу, один із найвідоміших дослідників колоніалізму, зокрема психопатології 

колонізації, Ф. Фенон, відмічав, що людина, яка прийняла систему цінностей 

«колонізаторів», починає ненавидіти й зневажати себе, чим поглиблює власне 

приниження і поневолення [344, с. 15]. 
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Зрозуміло, що така ситуація (коли частина українців негативно сприймала все 

українське, намагалася його викорінити) не лише не сприяла розвиткові 

національного руху, але й стала однією з основних перешкод його розвитку. Адже 

та частина суспільства, яка мала відіграти роль його основної рушійної сили, своєї 

функції здебільшого (тут не йдеться про всю інтелігенцію) не виконувала й мала 

діаметрально протилежну позицію. Дистанція між двома соціальними групами: 

інтелігенцією, з одного боку, та селянами, які зберегли свої етнічні риси, з іншого, 

постійно зростала, а з часом призвела до майже цілковитої відчуженості між ними 

[67, с. 266]. Відповіддю на байдужість, егоїстичність, кар’єризм, зрадництво та 

ненависть інтелігенції до селян стало формування в останніх почуття ненависті до 

священства та влади [82; 240; 245; 261, с. 59, 61-62]. 

Усередині держави Будапешт створював такі умови життя і психологічний 

клімат для національних меншин, які змушували останніх, часто всупереч 

особистим принципам та переконанням, адаптуватися до нових умов життя 

шляхом відречення від власних національних атрибутів (культури, мови тощо), 

політичних, релігійних та інших поглядів. Базовий інстинкт самозбереження брав 

верх над вільним вибором окремої людини та її ціннісними орієнтаціями. Як 

справедливо зауважували історики П. Сміян, І. Поп і В. Шандор, в угорському 

соціумі, якому притаманний високий рівень нетерпимості щодо немадярських 

народів, лише відмова від своєї народності, визнання себе мадяром і «патріотична» 

діяльність здебільшого давали можливість отримати освіту, зберегти чи зайняти 

високу посаду й просуватися по кар’єрній драбині, або просто мати засоби для 

існування [455, с. 35; 483, с. 67; 524, с. 97]. Зауважимо, що досить часто відречення 

русинів від рідної мови, віри чи національної ідентичності, особливо напередодні 

та в період Першої світової війни, мало лише формальний характер. У багатьох 

випадках це була чи не єдина можливість зберегти власне життя за умов 

проведення угорською владою жорстоких репресій проти закарпатців. За своєю 

сутнісною характеристикою така модель поведінки українців була мімікрією-

захистом, абсолютно не пов’язаною зі зрадництвом. 



151 

Наголосимо й на тому, що серед українців, підданих процесу асиміляції, 

знаходилося чимало таких, котрі, всупереч тиску з боку держави та різним 

несприятливим обставинам життя, не зріклися свого народу, культури й мови [118; 

161, с. 496]. А це свідчить про існування у той час (однак не завжди, бо інколи 

вибору не було) двох можливих діаметрально протилежних варіантів поведінки. 

Більша частина інтелігенції зайняла промадярську позицію за відсутності вагомого 

(тут не йдеться про те, що, по-перше, його не було взагалі, а, по-друге, про період 

Першої світової війни, коли він був надзвичайно сильним) тиску на неї з боку 

влади, громадськості чи конкретних обставин життя, коли це не загрожувало їй ні 

втратою робочого місця, ні арештом чи вбивством. Не маючи твердої 

проукраїнської позиції, будучи слабохарактерною, безпринципною і боязкою, 

піддавшись страху, а часто й через особисті егоїстичні амбіції, вона самостійно 

обрала шлях ренегатства, всупереч можливості вибрати іншу позицію. Недарма 

О. Духнович підкреслював, що «все лихо» від «вишнурованих русинів», котрі «в 

доломанах (угорський національний одяг – Р. М.) вбрані, відносячись до 

аристократії, по руськи не знають, і вчитися не хочуть… Скажіть правду, чи не 

більше шкодять народності нашій самі руські демагоги, ніж мадяри? Хто 

протестував проти правильного вибору на сейм краєвий п. Адольфа Добрянського? 

Чи не самі русини? І то ще священики, отці і покровителі руського народу (як вони 

себе називати люблять)!... Так, браття, не приписуймо же мадярам наші утиски, але 

приписуймо нам чи собі! Скаржимося, що інші нас утискають, але протидії не 

робимо – ми завжди малодушні і, сказати правду, ми самі не хочемо рухатися!… 

Так, браття! Не нарікаймо на чужих… але берімося і ми до справи, шануймо наше 

письмо і народність, і церкву, і легко відійдуть наші перепони, зрівняємося з 

іншими сусідніми народами…» [111; 464, с. 161]. 

Відсутність у частини русинів патріотизму, їх пасивність, малодушність, 

продажність бачив також М. Драгоманов [102, с. 276-277]. На його переконання, 

«Угорська Русь – країна з усіх боків занедбана й задавлена мадярством – не тілько 

національним, але й соціальним, шляхоцтвом, котре живе в головах навіть 

тамтешніх руських патріотів, найпротивніших мадярству» [102, 281]. Дорікав 
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українцям Закарпаття і один із дописувачів «Слова». У статті «Мадяризація і 

латинізація» він підкреслював, що закарпатці самі вчили своїх дітей молитися 

угорською мовою, хоча ніхто їм не забороняв молитися по-руськи. «Лиш ми самі 

своїм обрядом соромимося навіть перехреститися!» – зазначав автор на сторінках 

львівської газети [176]. У той же час закарпатські євреї, хоч і піддались процесу 

асиміляції, молилися вдома і в синагозі єврейською мовою, а не угорською [283, 

с. 231]. Зважаючи на таку поведінку українців, слушними є зауваження відомого 

українського письменника, культуролога та публіциста Є. Маланюка, котрий 

наголошував, що «малоросійство (додамо, й мадяронство – Р. М.) – це не політика 

і навіть не тактика, лише завжди апріорна і тотальна капітуляція. Капітуляція ще 

перед боєм» [415, с. 13]. 

У той час, як більшість представників закарпатської інтелігенції відцуралася 

від власного народу, значна частина галицької, буковинської чи румунської 

інтелігенції зайняла іншу позицію. Як писав 1916 р. історик Д. Дорошенко, між 

українською інтелігенцією у Галичині та Закарпатті існує «ціла безодня в настроях 

і поняттях»: перша була свідома своєї української національності та потребою 

праці серед населення, а друга – «замкнена у своїм егоїстичнім відчуженні від 

народу, змадяризована у своїм приватнім та громадськім житті» [359, с. 44]. 

С. Клочурак у своїх спогадах, порівнюючи румунську інтелігенцію з українською 

(на прикладі міста Мараморош-Сигот), акцентує на істотній різниці між ними: 

румунська інтелігенція здебільшого залишилася вірною своєму народові, тоді як 

національно свідомої української інтелігенції в Сиготі було мало. При цьому, 

румуни всюди і при кожній можливості демонстрували належність до свого народу 

[160, с. 53], що зрідка можна було побачити серед закарпатської інтелігенції. 

Аналізуючи різні аспекти комплексу меншовартості українців Закарпаття, 

виокремимо кілька важливих моментів. По-перше, особливість мадяронства 

полягала у тому, що на відміну від малоросійства, яке, за Є. Маланюком, «було 

завжди хворобою не лише півінтелігентською, але й – передовсім – інтелігент-

ською…» [415, с. 9], воно було «захворюванням» притаманним, у першу чергу, 

духовенству, а вже потім – світській інтелігенції. Зумовлене це тим, що на 
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Закарпатті провідне місце в громадському житті належало духівництву як 

найбільш освіченій верстві населення, а не світській інтелігенції, питома вага якої 

у суспільстві була тоді нечисленною порівняно з представниками кліру. 

По-друге, комплекс меншовартості по-різному проявився серед інтелігенції, з 

одного боку, та селян, з іншого. Останніх він, як на Закарпатті, так і в 

Наддніпрянщині, торкнувся найменше [415, с. 9]. Для освіченої частини населення 

був притаманний спектр характеристик, вказаний вище у визначенні феномену 

комплексу неповноцінності. Для селян же не були властиві ренегатство, відмова 

від рідної мови та релігії, сліпе підкорення й служіння угорській владі тощо. 

Однак, досить часто для них було характерне свідоме чи несвідоме відчуття своєї 

неповноцінності, нижчості порівняно з угорцями, безхарактерність, нестача 

почуття національної гідності, самоповаги й гордості, приниженості перед 

представниками домінуючої нації [98; 359, с. 10]. 

Зауважимо, що комплекс меншовартості серед селян мав переважно 

особистісно-психологічний зміст, а не культурний, оскільки у закарпатському селі 

єдиною мовою була руська, у культурі переважали руські елементи і не існувало 

ніякого синдрому вищості угорської культури супроти нижчості руської – 

синдрому, з яким молода інтелігенція зіштовхувалася у містах [401, с. 18]. У той 

же час на території Наддніпрянщини ситуація була дещо іншою, тому що селяни 

часто соромилися говорити українською мовою і, спілкуючись з представниками 

«вищих кляс», намагалися вставити стільки російських слів, скільки могли [525, 

с. 13]. Описуючи навчальний процес у реальній школі, відомий громадський діяч 

Є. Чикаленко у своїх спогадах стверджував, що там панувала «натурально 

московська» атмосфера, як і по всіх школах Росії, однак з тією різницею, що тут 

учнів ніхто не переслідував за розмову між собою українською мовою, як це 

робилося у державних школах. А згадуючи про своїх шкільних товаришів, він 

підкреслював, що «найменше говорили українською мовою і найменше цікавились 

українським рухом селянські хлопці…; вони одні й соромилися рідної мови і не 

признавалися до неї, за рідкими виїмками, мабуть, бажаючи швидше позбутися 

отого тавра – «мужицтва»» [280, с. 86-87]. Та загалом, як на Закарпатті, так і 
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Наддніпрянщині, комплекс меншовартості у селян був розвинений слабше і не 

включав усього спектру тих негативних рис, які були притаманні для інтелігенції.  

Причина цього, на нашу думку, полягала у тому, що процес асиміляції 

торкнувся селян, внаслідок їх значної відстороненості від угорського 

соціокультурного середовища і низки інших факторів (зокрема, низький рівень 

освіти селян, їхню неписьменність, внаслідок чого через школу, літературу 

асимілювати їх було дуже важко), меншою мірою, ніж представників освіченої 

верстви. 

Формуванню в українців комплексу меншовартості сприяла не лише 

шовіністична політика угорської влади, але й поведінка самих угорських громадян, 

які на побутовому рівні у спілкуванні з українцями постійно намагалися показати 

свою вищість (зокрема культури, мови тощо.), підкреслити простакуватість, 

неосвіченість закарпатців, обзивали їх «дикунами-рушняками» [160, с. 147], 

«дурними русинами» [119], «смердючими рутенами» [480, с. 102], «свинями» [445, 

с. 313], а то й взагалі не вважали за людей [338, с. 54]. Таке зверхнє ставлення 

мадярів було характерне не лише до українців, але й інших слов’янських народів, а 

також німців [173, с. 85-86; 399, с. 11; 450, с. 19; 547, с. 59]. О. Духнович зазначав, 

що «у них (мадярів – Р. М.) усі народи – бидло, скоти, тільки один мадяр був 

людиною», «хто не мадяр, той і не людина» [445, с. 316-317]. Його твердження 

доповнюють спогади М. Драгоманова, який, їдучи в одному вагоні з угорськими 

студентами, під час бесіди з ними сказав, що серби – такі самі люди, як і мадяри. У 

відповідь на ці слова він почув гучний гомеричний сміх студентів, а невдовзі й 

«скажений регіт» усього вагону, заповненого угорцями [102, с. 275]. Як зазначав 

відомий англійський вчений Р. У. Сетон-Уотсон, «природна мадярська гордови-

тість придумала термін докору для кожної з рас, які жили на території Угорщини. 

Німців зневажливо називали «шваб», сербів – «дикими рацами» або «злодійськими 

нікчемами», румунів – «олагами», при зустрічі зі словаками використовували 

сумнозвісне прислів’я «словак не людина»» [547, с. 397]. Дрібні угорські 

чиновники, економи та інші часто говорили, що «цивілізують» слов’ян, оскільки 

вважали їх народом грубим, неосвіченим й аморальним [173, с. 86]. Український 
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вчений В. Шандор підкреслював, що мадяри навіть на початку ХХ ст., коли 

посилилася загроза розпаду Австро-Угорщини, а надання національним меншинам 

імперії рівних прав з угорцями та німцями могло би уповільнити цей процес, не 

змогли «позбутися своєї національної пихи та хоробливої амбіції панування». 

Підтвердженням цього є слова угорського державного діяча А. Аппонія, котрий 

зазначав: «Якщо мадяри є панами-господарями, то інші раси мусять бути слугами, 

і поки ці відносини існують, є абсурдом говорити про рівність» [524, с. 184]. Така 

абсолютизація угорської культури та почуття зверхності мадярської аристократії 

(яке перейняла інтелігенція і середній клас) відносно немадярських 

національностей стали однією з причин конфлікту з націоналізмом (українським, 

словацьким, сербським) інших народів, що проживали в Угорщині [388, с. 204]. 

Отже, комплекс меншовартості свідомо чи несвідомо нав’язувався не лише 

владою, але й самим угорським суспільством. Така ситуація призводила до того, 

що нація, яка ставала об’єктом приниження і глузування, з часом починала до 

цього звикати й, відповідно, сприймати себе як щось справді неповноцінне, 

меншовартісне. Недарма дослідники постколоніалізму стверджували, що 

колонізований народ поступово засвоює негативний образ самого себе, який йому 

нав’язують колонізатори, переймає зневагу та зверхність колонізаторів на себе, як 

свою внутрішню ознаку, чужа негативна оцінка стає самооцінкою, ненависть до 

гнобителів обертається ненавистю до самого себе та представників свого народу 

[487, с. 301]. Провадження угорцями політики мадяризації призводило до 

формування нових і загострення вже існуючих негативних рис характеру 

українців – комплексу меншовартості, безініціативності, пасивності, зрадництва, 

конформізму, мімікрії, призводив до нищення внутрішнього національного 

стержня українців, деформації їх національної свідомості та пам’яті, що стало 

важливою перешкодою розвитку національного руху. Комплекс неповноцінності з 

його «рабською» психологією гальмував активність окремої особистості, 

соціального стану та соціуму загалом, робив їх пасивними, нездатними до 

розвитку, позбавляв волі до покращення власної долі, внаслідок чого нацією 

ставилися мізерні устремління у політичній, культурній і громадській галузях 
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життя. Проте, нав’язування українцям даного комплексу давало двобічний резуль-

тат і часто призводило до появи гострої реакції спротиву з боку об’єкта прини-

ження, загострення його національної самосвідомості, гордості та самоповаги, 

штовхало на захист власних національних цінностей, мови, релігії (віри), культури. 

Не зважаючи на те, що більша частина інтелігенції була змадяризована, це ні в 

якому випадку не означало суцільної асиміляції української спільноти з угорською. 

Адже політика тотальної мадяризації викликала протест з боку українського 

населення, головно селян і невеликої частини інтелігенції. Як вже зазначалося, 

найбільш яскраво це проявилося у переході українців з уніатства в православ’я. 

Іншими формами протесту були: самостійне закриття селянами церков, де 

богослужіння священиками-мадяронами здійснювалося угорською мовою [261, с. 

30; 483, с. 148], виступ проти проведення календарної реформи, яка мала на меті 

ввести замість юліанського календаря григоріанський, відмова вести дітей до 

школи, де все було угорське тощо [261, с. 54-56, 59-60; 483, с. 74]. 

Важливо те, що протести проти мадяризації та окатоличення не були 

поодинокими, вони мали масовий характер, особливо наприкінці Першої світової 

війни, яка ще більше загострила міжнаціональний антагонізм у краї. В 

українському середовищі посилювалися й радикалізувалися антиугорські настрої. 

Свідченням цього є лист тереблянського священика І. Яцька до єпископа 

Мукачівської уніатської єпархії, у якому зазначалося, що «народ ненавидить 

угорців та католицизм і цурається всього, що є угорським, католицьким» [261, 

с. 60]. Закарпатські будителі в основному літературно-просвітницькими засобами 

намагалися протидіяти угорській національній та мовній експансії, зберегти 

ідентичність та самодостатність місцевого населення [413, с. 182]. Зокрема, 

О. Духнович писав вірші для того, щоб поезією «вливати в душу народу почуття 

патріотизму» [445, с. 315]. Його вірш «Я русин був, є і буду!» – яскравий приклад 

такої патріотичної поезії, у ньому лунає протест проти мадяризації, заклик до 

пробудження національної свідомості. Цей вірш став гімном для українців 

Закарпаття. Його знало напам’ять майже все населення: діти, молодь, старше 

покоління. На Пряшівщині ще в 1918-1939 рр. у багатьох селах після літургії у 
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неділю та свята співали гімн: «Я русин був, є і буду!» [39; 445, с. 318]. 

На політичній арені права українців відстоював А. Добрянський. Він розробив 

чимало політичних проектів, метою яких було забезпечення національно-

культурної і політичної автономії для українських земель у Габсбурзькій монархії, 

захищав права закарпатців в угорському парламенті [100, с. 11-12; 288, с. 3]. 

Однак, його діяльність на цій ниві, на жаль, лише зрідка давала бажані результати. 

Такий перебіг подій був ще одним підтвердженням того, що наскільки б 

талановитою чи геніальною не була та чи інша особистість, політичний діяч чи 

національний лідер, самотужки подолати державний режим, який базувався на 

шовінізмі, йому буде не під силу.  

Та, всупереч прагненням угорців створити одну політичну мадярську націю, 

асимілювавши всі національні меншини Угорщини, ця ідея загалом зазнала краху, 

хоча й мала окремі, фрагментарні успіхи. Незважаючи на жорстку мадяризацію, 

більшість українців не відріклася і не відцуралася рідної мови, релігії, народності й 

тим самим зберегла свою національну, релігійну, мовну ідентичність, свій 

національний характер [67, с. 265; 133; 160, с. 46; 284, с. 30; 483, с. 73; 531, с. 72]. 

Так, чернівецька газета «Буковина» писала, що українці Закарпаття дуже бережуть 

свою віру та народність і не хочуть вивчати ніякої мови, окрім своєї. У часописі 

зазначалося, як русини деяких сіл принципово не купували товар на ярмарку у тих, 

хто не знав руської мови, а іноді відверто глузували з високопосадовців, які не 

розуміли їхньої мови: «Та який то пан, тілько років учився, а не научився рускої 

мови?» – відповідали зустрічним питанням селяни в суді, коли їх запитували по-

угорськи [286]. А О. Духнович у листі до Я. Головацького підкреслював: є ще 

русини, хоч їх і не багато, «таких, що за ребро дадуться повісити за русчизну. 

Читають книги, розмовляють публічно, і не соромляться виступити де-небудь по-

руськи» [161, с. 496]. У тому, що українці (за винятком інтелігенції, яка вже була 

змадяризована – Р. М.) не асимілюються з угорцями були переконані В. Гнатюк і 

І. Петрушевич [220, с. 55; 445, с. 473]. Останній, зокрема, зазначав: «Розпитуючи 

про люд, я набрав пересвідчення, що він не змадяризується і за сто літ» [220, с. 55]. 
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На початку ХХ ст. на Закарпатті існувала лише невелика частина сіл, де 

українське населення було змадяризоване настільки, що у них лише старше 

покоління добре розмовляло українською, а молодь знала по-українськи лише 

«Отче Наш» і «Вірую». Зі своїми батьками вони спілкувалися лише угорською і 

тільки віра вказувала на їх походження [160, с. 45]. Така ситуація спостерігалася 

переважно в населених пунктах, які межували з етнічними угорськими землями, й 

менше виявлялася у віддалених від етнічного пограниччя українських поселеннях. 

Загалом, упродовж ХІХ – початку ХХ ст. село, зважаючи на неукраїнський за 

етнічною ознакою характер міст та низку інших чинників, залишалося єдиним 

масовим соціальним хранителем і носієм етнонаціональної, мовно-культурної та 

релігійної ідентичності українства. Це не була специфічна риса українського 

національного руху чи етнонаціональних і соціокультурних процесів загалом на 

Закарпатті чи навіть у Галичині та Буковині, де сільське населення також зберігало 

риси традиціоналізму, консерватизму й архаїчності (саме вони й відіграли, на нашу 

думку, найбільшу роль у захисті українців від асиміляції), і де він (національний 

рух) розвивався за схожою моделлю. Адже, за дослідженням Ю. Присяжнюка, на 

території Наддніпрянщини, де упродовж ХІХ ст. російська влада провадила 

політику зросійщення, лише село так само було єдиним масовим соціальним 

носієм української етнокультурної ідентичності [456, с. 31]. У даному контексті 

цілком справедливими є зауваження І. Франка, що «ми, русини, особливо в 

Галичині, здавен-давна були хлопська нація. Майже все, що піднеслося понад 

хлопа, – чи то шляхта, чи міщани, – все те за польських часів зробилося поляком; 

за Австрії зразу німцем, а пізніше знов поляком. При руській мові, при руській 

народності лишалися тільки прості чорні хлопи і вбогі та маловчені сільські 

священики» [515, с. 108]. 

Процес мадяризації охопив майже усі сфери життя українського населення, а 

особливо освітню, мовну й церковно-релігійну. В освіті він проявився насамперед 

у закритті українських шкіл, запровадженні угорської мови викладовою у 

навчальних закладах, культивуванні в учнів почуття належності до мадярської 

нації. У церковно-релігійній сфері виражався у прагненні запровадити в 
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богослужінні угорську мову, а в церковних книгах і молитовниках – латинську 

абетку. Мадяризація у мовній галузі полягала в максимальному витісненні зі 

вжитку української мови та її заміні угорською (у школі, церкві, друкованій 

продукції тощо.). Встановлено, що угорська та російська влада використовували 

подібні методи здійснення політики асиміляції українців: заборона вживання 

української мови у різних сферах життєдіяльності людини, етнонімів руський, 

українці тощо. 

З’ясовано, що політика тотальної мадяризації викликала протест з боку 

українського населення, головно селян і невеликої частини інтелігенції. Найбільш 

яскраво це проявилося у переході українців з уніатства в православ’я, закритті 

церков, де богослужіння велося угорською, виступ проти проведення календарної 

реформи, відмова посилати дітей до угорських шкіл. 

Наслідками проведення політики денаціоналізації стало закриття усіх 

українських шкіл, зниження рівня освіти, відречення від рідної мови та етнічної 

ідентичності майже всієї інтелігенції, постійне збільшення дистанції та зростання 

мовного бар’єру між асимільованою частиною населення (інтелігенцією) й 

неасимільованою (головно селянами), деформації структури менталітету українців, 

формування у частини з них комплексу етнічної меншовартості. Доведено, що: 

мадяризація стала основним гальмівним чинником розвитку українського 

національного руху; об’єкти її здійснення часто перетворювалися на активних 

суб’єктів; село (а це було характерним для всіх регіонів України – Закарпаття, 

Галичини, Буковини і Наддніпрянщини) було єдиним масовим соціальним носієм 

української етнокультурної ідентичності. 

Встановлено, що стратегічної мети мадяризації угорцям досягти так і не 

вдалося. Всупереч прагненню створити єдину «політичну мадярську націю», ця 

ідея загалом зазнала невдачі, хоч і мала певні успіхи. Не зважаючи на те, що 

переважна частина інтелігенції змадяризувалася, абсолютна більшість українців не 

асимілювалася й зберегла свою етнічну ідентичність, мову, релігію, свій 

національний стрижень. 
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4.2. Формування загальноукраїнської національної ідентичності русинів: 

проблеми та етапи 

Формування національної свідомості є тривалим і непростим, а часто й досить 

суперечливим процесом, етапи якого проходить кожна нація. Затяжним і складним 

він був і в українців Закарпаття. На межі ХІХ-ХХ ст. рівень їх національної 

самосвідомості був невисоким. Головно це зумовлювалось тривалою відсутністю 

Української держави та політичної єдності української нації, політикою 

денаціоналізації (мадяризації, зросійщення, полонізації), яку здійснювали 

угорська, російська й польська влада. Перебування тої чи тої частини українських 

земель упродовж тривалого періоду у складі різних держав – Речі Посполитої 

(середина ХVІ – кінець ХVІІІ ст.), Угорщини (ХІІ-ХІІІ ст. – початок ХХ ст.), 

Російської (ХVІІІ – початок ХХ ст.) та Австрійської імперій (кінець ХVІІІ – 

початок ХХ ст.) – стало однією з основних причин відсутності серед українців 

почуття національної єдності та загальноукраїнської національної ідентичності, 

високого рівня національної самосвідомості. 

Найважливішим фактором при визначенні національної належності людей є їх 

етнонім. Корінні жителі Закарпаття у ХІХ – першій половині ХХ ст. у 

повсякденно-му житті називали себе «руснаками», «русняками», «русинами», 

«руськими», «українцями» (цей етнонім вживався з початку ХХ ст.) або викорис-

товували для ідентифікації релігійну належність, говорячи, що вони «руської віри» 

[26; 36, арк. 10-10 зв.; 52; 82; 85; 154, с. 6; 173, с. 37, 48, 57-59; 210; 281, с. 261; 319, 

с. 1-3; 542, с. 110]. Російський офіцер і військовий письменник В. Броневський на 

початку ХІХ ст. зауважував, що від Мішкольца до кордону з польськими етнічни-

ми землями більша частина населення сіл і міст – «руснаки». Цим етнонімом 

називали себе не лише вони, але й так їх найменували представники сусідніх 

народів [59, с. 137, 149, 151, 159, 192]. Український учений-славіст І. Срезневський 

у «Подорожніх листах» 1842 р. писав, що в Унгварському, Угочанському, 

Березькому, Марамороському та Земплинському комітатах живуть «русняки», 

котрі розмовляють «по русняцки», тобто «по малорусски» [255, с. 317]. Російські 

вчені М. Надєждін (1840-ві рр.) і А. Будилович (1870-ті рр.) наголошували, що в 
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північно-східній Угорщині живуть «русняки» [60, с. 159-162; 186, с. 100]. Останній 

навіть подав назви конкретних жуп, які вони заселяють: Мараморош, Угоча, Берег, 

Уж, Земплин, Шариш, Спиш, Абауйвар, Торну й частини Гемерського, 

Боршодського, Забалотського і Сутмарського комітатів [60, с. 159].  

У той же час упорядник підручників для народних шкіл Закарпаття Л. Чопей на 

початку 1880-х рр. зазначав, що українець в Угорщині називає себе «русином, 

руснаком, русняком, а за росіянина ніколи не говорить, як за русина, як за свого, 

але як за москаля» [236, с. ХХ]. Дещо пізніше в чернівецькій газеті «Буковина» 

В. Гнатюк помістив статтю Г. Стрипського, який зауважував, що на питання «Який 

ти чоловік?» українець із Закарпаття відповість «русин», але не «росіянин», 

«москаль», «русский» [82]. Відомий галицький громадсько-політичний діяч 

В. Охримович, подорожуючи Закарпаттям у 1890-х рр., зафіксував, що мешканці 

тутешніх сіл називають себе «руснаками» [210]. На питання до селян: «що ви за 

люди?» він отримав відповідь: «Ми є руснаки, ми є руської віри» [210]. 

Австрійський історик і етнолог кінця ХІХ – початку ХХ ст. Р. Ф. Кайндль, який 

народився на Буковині, зазначав, що «назва «руснак» є єдиною народною для 

українців. Усі українці у низинах і в горах, на Буковині, Галичині й Угорщині 

називають себе руснаками» [379, с. 108]. За словами чеського етнографа Я. Гусека, 

який у 1920-х рр. пройшов пішки усю територію Східної Словаччини від Остурні 

на Спиші до Ужгорода, житель даного регіону, вказуючи на свою національну 

належність, зазначав: «я руснак», іноді – «я руський» («ми руські люди») [542, с. 

15]. При цьому існує велика кількість документальних підтверджень, які вказують 

на те, що русини відрізняли себе від інших національностей (росіян, поляків, угор-

ців та ін.) й добре усвідомлювали, що є окремою народністю [87, с. 340; 95]. 

Професор П. Чучка зазначав, що до кінця Першої світової війни «русинами» на 

Закарпатті називали себе лише гуцули та бойки*, які упродовж ХVІІ-ХVІІІ ст. 

переселилися на Закарпаття із Галичини і «принесли» із собою цей етнонім, а 

                                                           
* Корінні жителі Рахівського, меншою мірою – Тячівського району, а також населення північних 

сіл Міжгірського, Воловецького та Велиоберезнянського районів сучасної Закарпатської області 

(дані отримав у 1960-х рр. П. Чучка та інші в результаті свідчень старожилів усіх сіл Закарпаття). 
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долиняни у повсякденному житті називали себе лише давнім етнонімом «руснаки» 

[523, с. 23-24]. На думку деяких учених, форма «руснак» або «русняк» виникла за 

аналогією до етнонімічних форм «словак», «поляк» на крайньому заході руської 

етнічної території, де її кордони межували зі словацькими та польськими, тобто 

там, де існувала спільна зона проживання русинів, словаків і поляків [436, с. 264]. 

Багато сучасників і українських мовознавців ХІХ ст. були переконані у тому, що 

прикордонна, локальна етнонімічна форма «руснак» («русняк») мала риси зневаги 

та погорди, а вживання цих термінів, як зазначав В. Гнатюк, «не оправдується ані 

наукою, ані традицією, ані нічим іншим» [283, с. 266; 436, с. 264]. На думку 

А. Штефана, ці терміни були дані людям «руської віри» чужовірцями. Так, деякі 

угорці залюбки називали закарпатців «рушняками», бо мадярське слово «рушньо» 

значить «огидний» [283, с. 266]. У зв’язку з вищезазначеними фактами українські 

мовознавці ХІХ – початку ХХ ст. виступали проти вживання термінів «руснак» і 

«русняк» як у повсякденному вжитку, так і в літературі [436, с. 264]. 

Іншою була ситуація щодо вживання українцями етнонімів на тих теренах 

Пряшівщини, де від ХVІІІ ст. тривав процес їх (українців) словакізації. На відміну 

від мадяризації, росіянізації та полонізації вона була більше природною, 

ненасильницькою, обумовленою об’єктивними факторами історичного, етномов-

ного й суспільно-політичного характеру [501, с. 490]. Поступово словакізація 

призвела до того, що частина русняків у Земплинському й Шариському комітатах 

почали називали себе «слов’яками» (Sloviaky) й розмовляли «по-словенськи» (тут: 

не словацька, а мішана русько-словацька мова – Р. М.). Вони чітко усвідомлювали, 

що їхня мова вже не чисто руська, а тому й називали себе частіше «слов’яками», 

ніж «руснаками», «русняками» чи «русинами». Однак, при цьому не стверджували, 

що є словаками, бо чітко відрізняли словаків від русинів («слов’яків») й визнавали, 

що вони тієї ж народності, що й інші русини Північної Угорщини [337, с. 28-29; 

542, с. 7, 11, 110, 170]. По суті, слов’яки – це словакізовані русини греко-

католицького віросповідання [542, с. 170]. Самі словаки-католики ніколи не 

називали себе «слов’яками», а лише «словаками» [542, с. 7]. 
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Як зазначав наприкінці ХІХ ст. богослов Крижевецької єпархії Ю. Биндас, 

слово «слов’як» нове, а не старе, оскільки русини з Бачки та Срему, які в ХVІІІ ст. 

переселилися з комітатів Земплин і Шариш, такого слова відносно себе не вживали 

і взагалі його не знали [337, с. 29]. У Спиському ж комітаті русини (в селах) також 

не називали себе «словаками», а лише «руснаками», і такими їх вважали самі 

словаки. Виняток становили лише мешканці відчутно словакізованих населених 

пунктів Вернара й Тельгарту. У Шариші й Земплині русини наприкінці ХІХ ст. 

були пословачені значно менше, ніж у Спиші, і тут також, як зазначали місцеві 

священики, їх ніхто словаками не вважав [337, с. 57].  

Зауважимо, що українці Закарпаття не використовували відносно себе назви 

«рутени» (латинізована форма етноніма «русини») і свою віру та мову не називали 

«рутенською» [171; 542, с. 16]. Термін «рутени» – це екзонім – назва етнічної гру-

пи, яка була створена іншою етнічною групою чи групами, а не автонім – самоназ-

ва етносу, де ім’я створюється і використовується у самій етнічній групі. Лексеми 

«рутени» й «рутенська мова» використовувалися в офіційному діловодстві, зрідка 

– в публіцистиці, науковій літературі й були незрозумілими більшості населення. 

Ужгородський часопис «Листок» писав: якщо ви скажете першому зустрічному 

русину, який мешкає в Угорщині, що він «рутенець, що жінка його рутенка, що він 

рутенської віри, він тільки витріщить очі, і не буде розуміти, що ви говорите. Якщо 

ж станете питати його про його мову, він скаже вам: що він русин, що жінка його 

руська, що він руської віри, що говорить по-руськи» [171].  

Наведені вище факти та аналіз рівня національної свідомості корінних жителів 

Закарпаття у ХІХ – на початку ХХ ст. дозволяють, по-перше, констатувати їх 

належність до руського (українського) народу; по-друге, заперечити, принаймні 

для даного регіону, твердження Т. Горбаня про те, що на межі ХІХ-ХХ ст. в 

українському суспільстві православно-релігійна (уніатсько-релігійна в Закарпатті – 

Р. М.) самоідентифікація переважала над етнічно-національною [343, с. 295]. Це ж 

саме стосується Т. Філіної, на думку якої національна свідомість русинів 

Пряшівщини у середині ХІХ ст. залишалася конфесійною [514, с. 12]. Українці 

Закарпаття насамперед ідентифікували себе як «руснаки» («русняки», «русини», 
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«руський» чи за допомогою прикордонного, локального терміну «слов’як», 

поширеного серед частини словакізованих українців Пряшівщини) і лише в другу 

чергу, як люди «руської віри» [52; 210], що дозволяє чітко й аргументовано 

зробити висновок про пріоритет і домінування етнічної ідентифікації над 

релігійною. Відзначимо і те, що етнічна ідентифікація переважала й над 

регіональною, оскільки ми не виявили випадків, коли б українці при означенні 

своєї ідентичності (національної) використовували місцеві назви (наприклад, 

долинянин, верховинець, крайняк, ужгородець, хустянин тощо).  

Зважаючи на надзвичайно низький рівень розвитку освіти, місцеве населення 

було погано обізнане з історією українського народу, його культурою, літературою 

тощо, майже нічого не знало навіть про суміжні із Закарпаттям Галичину й 

Буковину. Аналізуючи обрядові відмінності між закарпатцями та галичанами, 

Г. Стрипський вказував, що перші на спроби других налагодити зв’язок закидали 

їм: «Ти за своєю мовою є поляком, а за релігією папішта, а не грек, отже ми не 

маємо жодного відношення один до одного!» [259, с. 270]. Вони називали 

Галичину не інакше як «Польща», а галицьких русинів – «поляками» чи «поляками 

руської віри» [52; 56, с. 3; 155; 210; 220, с. 61]. Причиною цього було те, що 

Галичина упродовж кількох століть входила до складу Польщі, а це призвело до 

формування у суспільній думці закарпатців стереотипу, що по інший бік 

Карпатських гір живуть лише поляки [56, с. 14; 210]. Схожі стереотипні уявлення 

існували не лише в Закарпатті. У ХІХ ст. буковинські селяни-українці називали 

цей регіон «Лядчиною», тобто Польщею [345, с. 13], а частина селян Лівобережної 

України у ХІХ ст. називала Польщею не лише Галичину, а й усі українські землі, 

які розташовані по правий берег від р. Дніпро [94, с. 149]. У той же час русинам 

Галичини також було важко усвідомити свою спільність із населенням, яке 

проживало на українських землях Російської імперії. Для галицьких селян 

Правобережна Україна ще у 1860-х рр. була «Московщиною» [345, с. 13]. На нашу 

думку, основними причинами даного явища як у Західній Україні, так і в 

Наддніпрянщині, були майже повна безграмотність селян, надзвичайно низький 

рівень освіти, відсутність спільного політичного (державного) простору, культурна 



165 

роз’єднаність тощо. Внаслідок цього українці часто нічого не знали про представ-

ників свого народу, котрі жили не лише на території інших країн, але й інших 

губерній чи коронних країв. Адже ті закарпатці, які мешкали в прикордонних з 

Галичиною селах, бували на її території та контактували з галичанами або ж були 

грамотними й читали галицькі видання, не називали українців Галичини поляками, 

оскільки добре розуміли, що вони також русини [53; 160, с. 48]. 

Аналізуючи рівень національної свідомості українців Закарпаття та етнічні 

процеси в краї у XIX ст., П. Чучка стверджував, що чітких ознак загальноукраїн-

ської національної самосвідомості в термінологічному значенні цього виразу на 

означеній території тоді ще не існувало [523, с. 5]. Один із факторів, який зумовив 

таку ситуацію, полягав у відсутності налагодженого й систематичного зв’язку між 

Закарпаттям та іншими частинами українських земель – Галичиною, а особливо 

Буковиною та Наддніпрянщиною. Недарма М. Драгоманов, подорожуючи 

українськими землями в Австро-Угорщині у 1870-х рр., акцентував на тому, що у 

Львові, Станіславові, Чернівцях нічого не можуть сказати про угорську Русь, що 

Галичина відділена від Угорщини гірше, ніж «китайським муром»» [102, с. 263]. За 

слабкого розвитку народовського руху в краї така ситуація призвела до того, що в 

ХІХ – на початку ХХ ст. українці Закарпаття, за винятком невеликої частини 

інтелігенції і селян, у питанні національної самоідентифікації не виходили за межі 

власного регіону. Підтвердженням цього слугують спостереження галицького 

журналіста І. Німчука, який 1914 р. побував у закарпатському регіоні й зауважив, 

що національна свідомість закарпатців «представляється гірше ніж мізерно. 

Нижчого ступня свідомості населення годі собі уявити. В околицях, заселених 

збитою українською масою, почуєте ще доволі часто назву «руснак», зате в 

мішаних околицях люди забули або стидаються уживати цієї назви і уважають себе 

мадярами греко-католицького обряду…» [283, с. 265-266].  

Виділимо тут кілька важливих аспектів: по-перше, у період Першої світової 

війни українці часто приховували свою етнічну належність і визнавали себе 

угорцями, «мадярами греко-католицького обряду» чи іншими подібними за 

змістом термінами для того, щоб уникнути репресій з боку угорської влади; по-
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друге, проблема національного самовизначення у тій чи іншій мірі була 

притаманна не лише для українців Закарпаття, але й Наддніпрянщини, Галичини та 

Буковини. Низький рівень національної самосвідомості українців у ХІХ – на 

початку ХХ ст. неодноразово відзначали представники української інтелектуальної 

еліти [168, с. 235; 275, с. 442-443; 343, с. 294; 456, с. 21, 27]. Відомий письменник і 

вчений П. Куліш у 1850-х рр. писав, що «малоросійські простолюдини» на питання 

«Хто ви? Який народ?» не знайдуть іншої відповіді, як тільки: «Люде так собі 

народ та й годі». При цьому, ніякими «малоросіянами», «русскіми» чи «хохлами» 

себе не називали [168, с. 235].  

Однак ситуація змінилася у наступні десятиріччя. Напередодні Першої світової 

війни Є. Чикаленко підкреслював, що до останнього часу українці Наддніпрянщи-

ни не мали одностайної національної назви (оскільки «загубили» свою історичну 

назву русинів, а нової – українців – поки що не засвоїли) й іменували себе так, як 

називали їх сусіди: «русинами», «русняками», «малоросами», «хохлами» чи 

просто «православними людьми» [281, с. 262]. Це твердження яскраво підтверджує 

той факт, що коли на східноукраїнських землях 1917 р. з українських «дядьків у 

шинелях» формували військову частину, серед натовпу у майже 7000 осіб лише 

300 назвали себе українцями, близько 50% – малоросами, третина – «хахлами» 

[436, с. 321-322]. Як слушно зауважив український історик Є. Наконечний, 

наприкінці ХІХ ст. «селянство Наддніпрянщини, на відміну від селянства 

Наддністрянщини і Закарпаття, втратило (по-перше, не все, а більша чи менша 

(залежно від регіону) його частина; по-друге, це стосувалося не лише селян, а й 

інтелігенції – Р. М.) своє національне ім’я і прийняло за самоназву частково термін 

«малорос», а здебільшого зневажливе російське клеймо душі й тіла – «хахол»» 

[436, с. 320]. Поширення останнього серед українства відзначав і В. Балушок. 

Історик підкреслював, що назва «хохли» («хахли»), яка за походження є 

екзоетнонімом, оскільки дана українцям росіянами, у ХІХ ст. все більше стала 

утверджуватися серед них як самоназва [299, с. 278]. 

                                                           
 Етноніми «русини», «русняки» є автонімами, на відміну від привнесених ззовні термінів 

«малороси» й «хохли». 
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На початку ХХ ст., за словами культурно-громадського діяча та вченого 

Б. Грінченка, до українського народу «доторкнувся тільки перший блідий промінь 

свідомости…» [88]. С. Петлюра тоді ж стверджував, що його (народу) національна 

свідомість ще перебуває на порозі формування й лише починає виходити зі «стадії 

ембріона» [219, с. 49]. За його словами, це був період, коли відбувався процес 

перетворення українського народу з «несвідомої маси, з нації «тутешніх», 

«місцевих людей», або – в кращому разі – з «хахлов» у свідомих своєї належності 

до певного національного колективу одиниць…» [218, с. 87]. У той же час 

М. Міхновський вважав, що українська нація не має національної свідомості серед 

загалу, як її має польська, чеська, хорватська та інші і через те перебуває у 

«найтяжчому рабстві» [181, с. 66]. 

Ці твердження провідних українських інтелектуалів доповнюють іноземні 

свідчення. Зокрема, департамент зовнішньої розвідки Міністерства закордонних 

справ Великої Британії 1918 р. надіслав військовому міністерству меморандум про 

стан справ в Україні, автор якого відобразив рівень національної свідомості 

жителів Наддніпрянщини: «Коли запитати простого селянина в Україні про його 

національність, він відповість, що він є православним; коли ж змусити його 

сказати, чи він є великоросом, поляком чи українцем, він відповість, що він 

селянин; якщо ж наполягати на тому, якою мовою він розмовляє, то він скаже, що 

розмовляє «тутешньою мовою». Можна, звісно, дістати від нього відповідь, що він 

«руський», але ця заява навряд чи визначає питання про його стосунки до 

українства; він попросту не думає про свою національність у тих поняттях, що 

інтелігенція» [485, с. 110]. 

По-третє, Україна була неоднорідною з точки зору рівня розвитку національної 

свідомості української спільноти: в одних регіонах він був вищий, в інших – 

значно нижчий [343, с. 295; 419, с. 110]. Найвищий рівень поширення національної 

свідомості був у тій частині України, яка входила до складу Російської імперії, 

простежувався на Середній Наддніпрянщині (Київська губернія), колишній 

Гетьманщині, Поділлі, дещо менший на Слобожанщині. Менш національно-

свідомими були українці, що заселяли території чорноморського узбережжя і 
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промислового Південного Сходу. У межах Габсбурзької монархії українські землі 

також мали неоднаковий рівень розвитку національної свідомості [419, с. 110]. 

Думку В. Масненка про те, що найбільш невиразною була самосвідомість 

українців Закарпаття [419, с. 111], вважаємо, беручи до уваги рівень національної 

самосвідомості українців південно-східної частини Наддніпрянщини, помилковою. 

Різним був рівень розвитку національної самосвідомості, а також використання 

етнонімів щодо своєї ідентифікації, не лише в різних регіонах України, але й серед 

різних соціальних верств: інтелігенції, з одного боку, та селян, з іншого. 

По-четверте, те, що більшість українців ще на межі ХІХ-ХХ ст. стояла перед 

необхідністю національного самовизначення, не свідчило про їхню «відсталість». 

Адже така проблема була характерна навіть для тих націй Центральної і Східної 

Європи, що у ХІХ ст. мали свою державу або ж, не маючи її, зберегли свою еліту 

[345, с. 13]. На межі ХІХ-ХХ ст. загальними термінами, якими селяни в Росії 

найчастіше називали себе, були: «крестьяне» (назва походить від слова 

«хритиянин»; в українському перекладі «крестьяне» означає «селяни»), 

«землепашцы», «хлеборобы», «хлебопашцы» і «православные» [540, с. 20]. 

Польські селяни-мазури із Західної Галичини в середині ХІХ ст. називали себе 

«цісарськими», а панів – «ляхами» (поляками) [345, с. 13]. 

Більше того, ця проблема мала загальноєвропейський характер [345, с. 13]. 

Формування національної самосвідомості і національної ідентичності – тривалий 

історичний процес, який навіть у «старих» націях – англійців, французів, 

шотландців, угорців, поляків й інших – проходив повільно та спонтанно [481, 

с. 291]. Як зазначає Я. Грицак, на початку ХХ ст. те, що ми могли б назвати 

національною свідомістю, у всій Європі мала здебільшого політична еліта, 

інтелектуали й мешканці великих міст. Переважна частина жителів сіл і малих міст 

аж до Першої світової війни не мала чіткого уявлення, до якої національності 

належить. У 1864 р. ні один учень сільської школи в гірському районі Лозер, що на 

півдні Франції, не міг дати відповідь на питання: «У якій країні розташований 

Лозер?» або «Ви є англійцями, а чи росіянами?» [345, с. 13]. У дослідженні відомо-

го французького історика Ю. Вебера «З селян у французи: модернізація сільської 
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Франції, 1870-1914» є документально аргументована теза про те, що більшість 

жителів сіл і невеликих містечок Франції не вважали себе належними до 

французької нації аж до 1870 р., а багато хто з них – навіть до Першої світової 

війни [348, с. 28; 387, с. 301]. Напередодні світової війни для селян і робітників 

рідною мовою була місцева говірка, а французька мова для них – іноземна. 

Принаймні 25% населення взагалі не розмовляло французькою і приблизно 50% з 

тих, хто досяг повноліття між 1875 та 1900 рр., французьку мову вважало за 

іноземну. Твердження Ю. Вебера виявилося приголомшливим, оскільки, згідно з 

усталеною серед науковців думкою французька нація вважалася однією з 

найдавніших [387, с. 301]. Серед великої кількості селян Європи, котрі у 1880–

1910-х рр. емігрували до США, ті, кого сьогодні називають італійцями, називали 

себе італійцями, неаполітанцями, калабрійцями, поляки – кащубами, гуралями, 

сльонзаками тощо, хорвати – істрійцями, далматійцями, славонцями тощо [345, с. 

13]. Як справедливо констатував В. Коннор, розрив у часі між появою національної 

самосвідомості серед елітарних верств і її поширення на більшість населення, 

подекуди розтягувався на століття, а це підтверджує той факт, що формування 

нації – це не подія, а процес [387, с. 306]. 

У середині ХІХ – на початку ХХ ст. лише незначна частина закарпатської 

інтелігенції, меншою мірою селян, усвідомлювала, що русини Закарпаття належать 

до української нації, тобто їм була притаманна власне загальноукраїнська 

національна ідентичність. До таких постатей належали провідні громадські діячі, 

науковці, вчителі, зокрема І. Бращайко, брати Ю. і М. Бращайки, А. Волошин, 

І. Дулішкович, Ю. Жаткович, С. Клочурак, А. Кралицький, А. Медвецький, 

А. Штефан та ін. [409, с. 185]. Загальна кількість свідомих українців у краї на 

початку ХХ ст. була настільки мізерною, що А. Штефан навіть склав їх поіменний 

список, який, проте, був неповним і, ймовірно, контроверсійним. До нього автор 

вніс прізвища тих священиків і вчителів Мукачівської, а принагідно й Пряшівської 

єпархії, та деяких громадян, які, за його поінформованістю, були «мовчазні або 

явні карпатські українці без огляду на їх мовні переконання, тобто українці, 

народовці, русини, руські чи русскі і які саботували або бодай хотіли саботувати 
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середники мадяризації» [284, с. 35]. За підрахунками автора списку, їх кількість у 

1890-1918 рр. серед закарпатської інтелігенції складала лише 208 осіб [284, с. 39-

40]. Частина з них за допомогою своїх наукових та публіцистичних праць 

стверджувала й поширювала національну свідомість і цим сприяла формуванню у 

закарпатців почуття національної єдності з українцями по інший бік Карпат. 

Однак, як вже зазначалося, навіть на початку ХХ ст. більшість закарпатців 

через низку об’єктивних причин, зокрема через свою неосвіченість, мало що знала 

про Україну та українців, а тому про існування у них на цей час загальноукраїнсь-

кої національної свідомості говорити не доводиться. Дана ситуація змінилася лише 

під впливом подій Першої світової війни та піднесення національно-визвольного 

руху в краї 1918-1919 рр. По-перше, коли на території Закарпаття перебували 

підрозділи Українських січових стрільців, вони здійснювали серед місцевого 

населення національну пропаганду [283, с. 296], що стало важливим імпульсом для 

формування загальноукраїнської національної ідентичності серед значної частини 

русинів краю. Яскравою ілюстрацію цього є бесіда між усусівцем А. Баб’юком і 

семилітнім хлопчиком Васильком з-під Берегового, який уже в цей ранній вік 

добре усвідомлював свою етнічну належність, називав себе руснаком. Після того, 

як А. Баб’юк дав почитати хлопчику гімн «Ще не вмерла Україна», останній 

запитав, що таке «Україна»? Отримавши відповідь, він радісно викрикнув: «То я 

також українець?!... А нам ніхто не казав ніколи за це» [52]. Згодом Василько 

звернувся до своєї матері зі словами: «Мамо! Ви знаєте, що ми руснаки 

називаємося українці, а руснацький великий край називається Україна» [52]. По-

друге, українські вояки, які поверталися з фронту додому, поширювали в краї ідею 

приєднання до України. Вона отримувала широку підтримку серед русинів, котрі 

почали відкрито визнавати свою належність до української нації [282, с. 69-70]. Ці 

фактори прискорили розвиток національної самосвідомості закарпатських русинів 

і сприяли формуванню в них загальноукраїнської національної ідентичності, 

внутрішнього відчуття єдності з українцями, котрі проживали по інший бік Карпат. 

У 1918-1919 рр. серед значної частини українців уже простежувалися виразні 

ознаки загальноукраїнської національної ідентичності [26]. Так, у повідомленні 
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Худлівського дільничого нотаріату за листопад 1918 р. йшлося, зокрема, про те, 

що в результаті пропагандистської діяльності вояків у Худлівському районі «народ 

вважає себе тотожним з українською нацією і бажає об’єднатися з нею» [282, с. 69-

70]. А у відозві Ясінської РНР у січні 1919 р. зазначалося: «Всі ми, діти одної 

матері – України: одна у нас мова, одна у нас віра, одна душа й серце… Най живе 

один великий український народ від Тиси аж по Чорне море і гори Кавказ!» [160, с. 

138-139]. Характеризуючи національне піднесення на початку 1919 р., С. Клочурак 

писав у спогадах, що в народі «розпалилась блимаюча іскра національної 

свідомості», русини «явно й сміло демонстрували свою належність до українського 

народу» [160, с. 120]. 

Отже, 1918 р. став переломним у процесі розвитку національної свідомості 

руснаків – відбувся процес трансформації етнічної ідентичності (ірраціональної, 

часто підсвідомої) в національну (раціональну, глибоко усвідомлену). 

Важливим чинником, який сприяв становленню серед русняків загально-

української національної свідомості та сприяв формуванню почуття національної 

єдності, було поширення в краї етноніма «українець». На думку А. Штефана, 

терміни «українець» і «український» 1914 р. ще не вживалися на Закарпатті [283, с. 

273]. Проте, аналіз мемуарів С. Клочурака засвідчує протилежне: невелика частина 

інтелігенції і селян вживала їх задовго до початку Першої світової війни (1905-

1906 рр.) [160, с. 48]. Так, у м. Ясіня національну свідомість поширював бджоляр 

І. Марусяк-Кучмич (володів українською, польською, німецькою та угорською 

мовами), який організував таємний гурток з гуцулів. Останні з його ініціативи 

навіть почали називати себе українцями [160, с. 57]. Більшого поширення етнонім 

«українці» набув у період піднесення національно-визвольного руху в 1918-

1919 рр. Зазначимо, що лідери національного руху для того, щоб населення 

швидше звикало до раніше практично незнайомого їм етноніму «українці», 

використовували складний термін «русини-українці»/«русько-український» [26, 

арк. 28; 160, с. 103]. Так само робили й галицькі народовці [457, с. 684]. 

Аналогічні процеси, хоча й дещо раніше та швидшими темпами, відбувалися на 

інших українських землях. Заміна архаїчних самоназв «русини», «руський» та 
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екзонімів «малорос», «хохол» на етнонім «українці» відбулася спочатку в 

Наддніпрянщині, пізніше в Галичині й Буковині [299, с. 285; 315, с. 12]. Тобто, 

перехід до нового етноніма активніше відбувався і раніше завершився у регіонах 

України, ближчих до Росії [436, с. 234]. Цей процес тривав не одне десятиліття, і 

навіть не одне століття. Остаточна «перемога» нового етноніма «українці» на 

Наддніпрянщині настала лише після національно-визвольної революції 1917-

1921 рр. [436, с. 260]. У Галичині слово «український» почало поширюватися 

наприкінці 1890-х рр., відтісняючи термін «руський» [362, с. 25]. На Буковині цей 

процес також розпочався наприкінці ХІХ ст. [299, с. 275]. І незважаючи на те, що 

етнонім «українець» набув тут широкого вжитку тільки в 1910-х рр. [485, с. 111] (у 

1890-х рр. багатьом він навіть не був знайомий [485, с. 110]), його знало чи 

сприйняло ще не все українське населення. На гуцульському вічі 1909 р. у 

Путилові, коли якийсь Огородник «називав гуцулів українцями, то тоді настав 

жахливий крик. Посипались слова: ми православний руський народ, тут нема 

українців» [485, с. 110]. Як влучно зауважив В. Старик, процес присвоєння 

русинами Австрійської імперії нового етноніма «українці» не був ані 

безпроблемним, ані безконфліктним явищем. Причини цього вчений бачив не 

лише в інертності людського мислення, а й у відверто ворожій політичній 

пропаганді русофілів і москвофілів [485, с. 109]. 

Загалом же процес заміни старого етноніма «русини» («руснаки», «русняки», 

«руський») на новіший «українці» був досить складним і тривалим. На території 

Закарпаття він тривав найдовше – до середини ХХ ст., а зміна етноніма з 

хронологічно більш старого на новіший не свідчила про те, що формування 

української нації (як і французької, польської та ін.) відбулося тільки у ХІХ-ХХ ст. 

Це була дише зміна національної самоназви. 

У середині ХІХ – на початку ХХ ст. для української спільноти Закарпаття, 

окрім власне української національної ідентичності, якої дотримувалася більшість 

населення, були характерні, головно для інтелігенції, такі напрями національної 

ідентифікації, як русофільська (яка з часом трансформувалася у москвофільську) й 

мадярофільська, про які вже йшлося у попередніх розділах, а також русинофільсь-
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ка («угрорусинство», «карпаторусинство»). Суть русинофільства, яке було 

найслабшим національно-ідентифікаційним напрямом, полягала в тому, що його 

теоретики й прихильники трактували русинів, які населяють Угорщину, не як 

представників української нації, а як окремий східнослов’янський етнос. 

На думку історика К. Шевченка, русинофільський напрям національної 

ідентичності на Закарпатті сформувався у рамках русофільського руху і був 

представлений русинським греко-католицьким духівництвом Східної Словаччини. 

Перші подібні тенденції проявилися у другій половині ХІХ ст., коли угорська 

влада, прагнучи створити противагу русофільству, всіляко культивувала локальний 

патріотизм і місцеві етнічні особливості закарпатців [526, с. 297-298]. Учений 

вважав, що поступове усвідомлення відмінності між власне «русскими» і русинами 

з боку русофілів виявлялося у тому, що частина русофільської інтелігенції стала 

все послідовніше відокремлювати росіян у Росії від «русских» на Закарпатті та в 

Східній Словаччині (Пряшівщині). Так, один із лідерів русофільського напряму 

С. Фенцик називав росіян «старшими братами», а багато русофілів стала 

використовували термін «карпаторусские» стосовно місцевого населення, маючи 

на увазі перш за все етнокультурну й мовну відмінність між росіянами й 

українцями Закарпаття. Саме орієнтація закарпатських діячів на місцеві 

етнокультурні особливості українців краю, на думку К. Шевченка, й стала 

основною причиною, яка обумовила появу русинофільського напряму [526, с. 296]. 

Однак, зауважимо на тому, що використання закарпатськими громадськими 

діячами та вченими стосовно місцевого населення назв «угроросси», 

«карпатороси», «карпаторусские» та інших, подібних до них за змістом термінів, 

аж ніяк не означало, що вони підтримували ідею національної окремішності 

закарпатців. Адже навіть ті представники інтелігенції, які називали місцевих 

жителів вищезазначеними термінами, цього не стверджували. На думку члена-

кореспондента НАН України О. Мишанича, «карпаторусинство» сформувалося 

серед інтелігенції та духівництва як одне з регіональних відгалужень панславізму 

та москвофільства [428, с. 104]. Учений вважав, що основним ініціатором теорії 

«русинства» виступили не колишні представники русофільського руху, а угорська 
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влада, яка боялася розвитку українського національного руху та піднесення 

національної самосвідомості українців, тому й прагнула нав’язати закарпатцям міф 

про окремий «карпаторусинський» народ, який не має нічого спільного з 

українцями [426, с. 11-12]. Для цього було знайдено й відповідних теоретиків – 

ними стали змадяризовані українці, університетські професори та вчені 

А. Годинка, Ш. Бонкало й Г. Стрипський. Саме вони, на думку вченого, ще до 

Першої світової війни почали «науково» обґрунтовувати етнічну, культурну та 

політичну окремішність українців Закарпаття, пов’язувати їх історично лише з 

Угорщиною [426, с. 12].  

Однак у питанні щодо перелічених О. Мишаничем теоретиків «русинства» 

мусимо висловити кілька міркувань. По-перше, Г. Стрипський, як доводить 

детальний аналіз його праці «Москвофілізм, українізм і вітчизняні руснаки» 

(1913 р.) [259], до початку Першої світової війни не належав до числа теоретиків 

«русинства», а дотримувався українофільської позиції у питанні національної 

належності русинів Закарпаття. Це також підтверджують дані А. Штефана, який, 

наводячи у своїх спогадах неповний список представників закарпатської 

національно свідомої інтелігенції у 1890-1918 рр. назвав у ньому й Г. Стрипського 

[284, с. 40]. Та й сам О. Мишанич у пізнішій своїй публікації уже стверджував, що 

Г. Стрипський лише після 1919 р. відійшов від українства й, пройшовши через 

русофільство, «зробився одним із стовпів карпаторусинства» [427, с. 134]. 

По-друге, автору не вдалося віднайти матеріали, які б підтверджували, що 

будапештський україніст, філолог за освітою, українець за походженням 

Ш. Бонкало до 1919 р. входив до числа теоретиків «русинства». Натомість точно 

відомо, що в повоєнний період він уже належав до їх числа. Так, у статті «Угорські 

русини», опублікованій 1921 р. у часописі «Угорський щорічник» («Ungarische 

Jahrbücher»), він зазначав: «підкарпатські русини з бігом часу розвинулися в 

самостійний етнос, який від інших русинів (українців) суттєво відрізняється і 

мовою» [328, с. 105]. 

По-третє, професор А. Годинка, як і Г. Стрипський, у період 1890-1918 рр. 

належав до числа свідомих українців [284, с. 40]. У зв’язку з вищесказаним, а 

https://www.google.com.ua/search?hl=uk&client=firefox&hs=Ann&tbo=d&rls=ru.yandex:ru:official&spell=1&q=Ungarische+Jahrb%C3%BCcher&sa=X&ei=DHkSUcm5Fcm2hQfM5YDQDA&ved=0CCwQBSgA&biw=1366&bih=649
https://www.google.com.ua/search?hl=uk&client=firefox&hs=Ann&tbo=d&rls=ru.yandex:ru:official&spell=1&q=Ungarische+Jahrb%C3%BCcher&sa=X&ei=DHkSUcm5Fcm2hQfM5YDQDA&ved=0CCwQBSgA&biw=1366&bih=649


175 

також з тим, що в праці О. Мишанича відсутні посилання на джерела, які б 

підтверджували його думку про теоретиків «русинізму», можна зробити висновок, 

що висловлене ним твердження про те, що А. Годинка, Ш. Бонкало й 

Г. Стрипський ще до 1914 р. належали до числа теоретиків русинства й 

обґрунтовували ідею етнічної окремішності русинів Закарпаття, є неточними.  

Звичайно, не йдеться про відсутність русинофільської національної орієнтації у 

цей час загалом. Джерела переконують, що таке явище існувало. Коли в 

Ужгородській духовній семінарії на початку ХХ ст. відбулася дискусія навколо 

питання національної належності русинів Закарпаття, частина богословів прямо 

твердила, що вони є окремою нацією, яка ні з українцями, ні з росіянами не має 

нічого спільного [160, с. 47]. Про існування русинофільської національної 

ідентичності в регіоні 1901 р. писала львівська газета «Діло». Зокрема, на її 

шпальтах зазначалося, що русини вагаються між «панрусизмом, українсько-

руськістю і локальним угро-руським рутенством» [43]. 

Повертаючись до питання ініціаторів теорії «русинства» зазначимо, що 

висловлену О. Мишаничем думку про те, що саме угорська влада, щоб не 

допустити втрати території Закарпаття, почала активно поширювати міф про 

окремий «карпаторуський» народ, підтримували також історики С. Пап [445, с. 

368] і Н. Макаренко [413, с. 177]. Як зауважує С. Пап, така політика угорських 

чиновників була тимчасовим явищем, оскільки вони не мали на меті «створити» 

окремий русинський народ. Це був лише дочасний засіб, який мав посприяти 

відокремленню українців Закарпаття від української нації та пришвидшити його 

мадяризацію. Досить швидко угорці відмовилися від розробленої ними теорії й 

поставили собі за мету ліквідувати все те, що називається руським (українським) 

[445, с. 368]. Думка С. Папа є цілком слушною, адже політика стосовно поширення 

міфу про національну окремішність закарпатців не могла бути тривалою, оскільки 

Будапешт наполегливо і цілеспрямовано намагався втілити в життя ідею створення 

на території Угорщини єдиної угорської політичної нації, а тому й не міг довго 

пропагувати відрубність «карпаторусинів», оскільки тим самим суперечив собі. 
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Витворення міфу про окремий русинський народ не було чимось новим й 

оригінальним в угорській національній політиці. Це був досить поширений метод, 

за допомогою якого мадярська влада намагалася покласти край розвитку 

національних рухів різних національних меншин Угорщини. Зокрема для того, 

щоб послабити національний рух і національну єдність словаків угорський уряд 

намагався, як і у випадку з українцями, деформувати національну свідомість 

словацького народу. З цією метою Будапешт за допомогою преси активно 

пропагував у східнословацькому регіоні ідею окремішності східних словаків від 

словацької нації й формував у них переконання, що вони, за походженням, 

розмовною та літературною мовою, свідомістю, є окремим етносом – слов’яками 

[548, с. 115]. Застосовуючи таку тактику, угорська влада прагнула не лише 

послабити розвиток словацького національного руху, але й втілювала в життя свій 

план щодо мадяризації словаків. 

Отже, русинофільство, як напрям національної ідентичності українців 

Закарпаття, що акцентував на місцевих регіональних етнокультурних 

особливостях населення краю й трактував його як окремий народ, на думку 

більшості істориків, було міфом, основним творцем якого виступила угорська 

влада. При цьому таке явище як замкнена в межах одного регіону провінційна 

національна ідентичність не було чимось новим в українській історії. Прийняття 

населенням окремого краю (переважно мізерною його частиною) національної 

ідентичності, яка характеризується локалізацією етносу територією одного, 

відносно невеликого регіону, який, у свою чергу, є частиною етнічної території 

українського народу, було притаманним не лише для закарпатців, але й для 

галичан і буковинців. 

Ще напередодні 1848 р. група місцевих патріотів у Галичині, яка зібралася 

навколо митрополита М. Левицького та цензора українських книг В. Левицького, 

висловлювала думку про те, що вони – не українці і не росіяни, а окремий 

галицький народ. Наголошуючи на локальних особливостях галичан, вона не 

                                                           
 Джерел, які б підтверджували який-небудь зв’язок вигаданого угорською владою етносу 

слов’яків з аналогічним найменуванням частини українського населення Пряшівщини, не 

виявлено, а тому підстав їх пов’язувати чи класифікувати як одне явище, на нашу думку, немає. 
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визнавала єдності з українцями поза межами Галичини й виступала за окрему для 

галичан мову, літературу й абетку [335, с. 31; 386, с. 76]. На Буковині аналогічний 

за формою напрям у 1890-х рр. представляли В. Волян і І. Тимінський. Ці діячі 

пропагували окремішність вигаданого ними «буковинського православного 

народу» та духовну близькість з Росією. На думку О. Добржанського, вони 

представляли один з кількох напрямів усередині неоднорідної москвофільської 

течії на Буковині [358, с. 221, 258].  

Підбиваючи підсумки, виокремимо кілька важливих аспектів. По-перше, 

найбільш поширеними етнонімами корінного населення краю були «руснаки», 

«русняки», «русини», «руський», а локальний термін «слов’як» використовувався 

лише частиною словакізованих українців Пряшівщини. Лексема «рутени» не 

вживалася закарпатцями як самоназва. Вона використовувалася в офіційному 

діловодстві, зрідка – в публіцистиці, науковій літературі й була незрозумілою для 

абсолютної більшості населення. Етнонім «українці» почав вживатися у першому 

десятилітті ХХ ст. (головно на сході краю), а значного поширення набув у період 

національно-визвольного руху 1918-1919 рр. Тоді серед значної частини руснаків 

уже простежувалися виразні ознаки загальноукраїнської національної свідомості, 

вони відкрито демонстрували свою належність до українського народу. Загалом же 

процес заміни старого етноніма «русини» («руснаки», «русняки», «руський») на 

модерніший «українці» був досить складним і тривалим. На Закарпатті він тривав 

найдовше з усіх регіонів України – до середини ХХ ст. 

По-друге, серед української спільноти етнічна ідентичність домінувала над 

релігійною і регіональною (локальною).  

По-третє, українці Закарпаття відрізняли себе від інших національностей і 

добре усвідомлювали, що є окремою народністю, а рівень розвитку їх національної 

самосвідомості був вищий, ніж у значної частини жителів Наддніпрянщини 

(особливо її південно-східному регіоні), де головним критерієм самоідентифікації 

часто слугувала релігійно-конфесійна чи станово-соціальна належність, а місце 

етноніма «русин» («руський», «українець») у значній мірі зайняли невластиві для 

українців, привнесені ззовні назви «хохол», «малоросіянин», «малорос», що 



178 

говорить про деформацію національної самосвідомості місцевого населення. До 

того ж, етнічна ідентичність русняків Закарпаття була краще розвинена, ніж у 

деяких європейських країнах (Франції, Італії та ін.), де серед сільського населення 

місцева регіональна ідентичність домінувала над національною. Разом з тим до 

1918 р. рівень розвитку загальноукраїнської національної ідентичності у 

закарпатському регіоні був низьким внаслідок постійного впливу угорської 

культури, політики тотальної мадяризації і низки інших факторів.  

По-четверте, у розвитку національної свідомості русняків можна виділити два 

етапи: перший тривав до 1917 р. (його нижня хронологічна межа суттєво виходить 

за рамки дослідження), а другий розпочався 1918 р. й тривав, щонайменше до 

середини ХХ ст., коли відбулася заміна старого етноніму «руснаки» («русняки», 

«русини», «руський») на модерніший «українці». Для першого етапу характерний 

низький (часто підсвідомий, ірраціональний, інтуїтивний) рівень національної 

свідомості. Особистість усвідомлює й за допомогою етноніму ідентифікує свою 

етнічну належність, однак її знання про народи – свій та чужі, їх історію, культуру, 

мову є поверхневими. Натомість на другому етапі формувався високий рівень 

національної свідомості. Тут ідеться не лише про відокремлення «ми» від «не ми», 

«свій» від «чужий». Підсвідоме, ірраціональне відчуття належності до 

українського народу змінилося на раціональне (підкріплене знаннями про рідну 

національну спільноту, особистим досвідом спілкування з українцями інших 

регіонів тощо), глибоке усвідомлення своєї національної належності, готовність 

брати участь у здійсненні національної ідеї, розбудові держави тощо. 

По-п’яте, замкнена регіонально-провінційна етнічна ідентичність 

(русинофільство) на Закарпатті – явище не унікальне. Вона була притаманна 

Галичині та Буковині і складала найслабший національно-ідентифікаційний 

напрям серед української спільноти Закарпаття у другій половині ХІХ – перших 

десятиліттях ХХ ст. Лише невелика частина інтелігенції дотримувалася поглядів, 

що місцеві українці належать не до української нації, а є окремим 

східнослов’янським етносом. Однак, через брак джерельних матеріалів, які б 

висвітлювали проблему «русинізму», визначити конкретних осіб, котрі 



179 

відстоювали русинофільську національну орієнтацію у період до 1919 р., авторові 

не вдалося, що говорить про необхідність здійснення подальших пошуків у 

розробці даної проблеми. 

Висновки до розділу 4 

Дослідження політики мадяризації та складнощів формування національної 

свідомості українців дозволяє зробити кілька важливих висновків: мадяризація 

була основою внутрішньої, національної політики угорської влади. Її здійснення 

спрямовувалося на асиміляцію українського населення, створення «єдиної 

політичної мадярської нації», ліквідацію загрози появи в державі 

децентралізаторських тенденцій, котрі могли б призвести до її розпаду, збереження 

і зміцнення територіальної та політичної цілісності Угорщини (нехай і в складі 

Габсбурзької монархії), а в майбутньому і побудови незалежної країни.  

Встановлено, що політика мадяризації стала основним гальмівним чинником 

розвитку українського національного руху. Результат її проведення найбільше 

позначився на освіченій верстві населення – інтелігенції, тобто тому соціальному 

стану, який у ХІХ – на початку ХХ ст. виконував на Закарпатті роль еліти. На 

початку ХХ ст. практично вся інтелігенція змадярщилася. Знищуючи еліту 

української спільноти, влада позбавляла закарпатців національних провідників, 

лідерів національного поступу, які з часом із пасивних об’єктів мадяризації 

ставали її активними суб’єктами, зручним інструментом асиміляції найбільш 

численної верстви українства – селян. Це мало вкрай негативні наслідки для 

розвитку національного руху, оскільки гальмувався не лише процес формування 

національної, зокрема політичної, еліти, але й відбувалася деформація соціальної 

структури українського суспільства, адже воно позбавлялося однієї зі своїх 

складових – інтелігенції. Окрім того, проведення мадяризації призвело до 

негативних змін у структурі менталітету українців, стало основною причиною 

формування у частини з них комплексу етнічної меншовартості – мадяронства, яке 

за своєю суттю було подібним до малоросійства, поширеного в Наддніпрянській 

Україні.  
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Не зважаючи на жорстку шовіністичну політику угорської влади, більшість 

українців (головно селяни і невелика частина інтелігенції) усе ж зберегла свою 

мову, віросповідання, національну ідентичність, свій національний стрижень. 

Власне, упродовж ХІХ – початку ХХ ст. село, зважаючи на неукраїнський за 

етнічною ознакою характер міст та низку інших чинників, залишалося єдиним 

масовим соціальним хранителем і носієм етнонаціональної, мовно-культурної і 

релігійної ідентичності українства. Така ж ситуація була притаманна й для інших 

регіонів України: Галичини, Буковини та Наддніпрянщини, де сільське населення 

теж зберігало риси традиціоналізму, консерватизму й архаїчності (саме вони й 

відіграли найбільшу роль у захисті українців від асиміляції). 

Упродовж досліджуваного періоду на Закарпатті, як і на інших територіях 

України, відбувався непростий, а часто й досить суперечливий процес формування 

національної свідомості. Рівень розвитку етнічної ідентичності більшої частини 

населення краю був високий, однак, реалізація політики тотальної мадяризації 

призвела до деформації національної самосвідомості частини українського 

населення – переважно інтелігенції. Вона втратила свою руську ідентичність і 

прийняла чужу мадярську. Формуванню серед закарпатців власне 

загальноукраїнської національної ідентичності, поширенню етноніма «українець» 

сприяли події Першої світової війни, національно-визвольний рух у 1918-1919 рр. і 

культурно-просвітницька діяльність невеликої частини національно свідомої 

інтелігенції. Однак ці процеси, через менш розвинений національний рух, 

відбувалися повільніше, ніж на території Галичини та Буковини. Етнонім 

«українці» остаточно утвердився в краї лише в середині ХХ ст. 
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ВИСНОВКИ 

Український національний рух на Закарпатті в 1848-1919 рр. був важливою 

складовою як українського націоналізму, так і інших націоналізмів Центрально-

Східної Європи пізньої нової і ранньої новітньої доби. У результаті ґрунтовного 

опрацювання й аналізу історіографії і джерельної бази дисертаційного 

дослідження зроблено такі загальні висновки: 

1. Порушена проблема досі не була ні об’єктом, ні предметом окремого 

дослідження. Аналіз історичної літератури свідчить, що в українській та 

зарубіжній історіографії вивчалися лише окремі аспекти українського 

національного руху на Закарпатті. У той же час використана джерельна база в 

поєднанні з проаналізованим науковим доробком вчених дозволяють досягти 

поставленої у дисертації мети й розв’язати сформульовані завдання. 

2. Рушійною силою національного руху була незмадяризована українська 

інтелігенція (переважно, її духовна частина). Це стало наслідком відсутності в 

регіоні власної політичної еліти. У силу цього інтелігенція займала найвищий 

статус у соціальній ієрархії української спільноти та володіла найбільшими 

можливостями впливу на неї. 

3. У середині ХІХ – перших десятиліттях ХХ ст. на Закарпатті існували різні 

суспільно-політичні, національно-ідентифікаційні течії: русофільська, народовсь-

ка, мадярофільська й русинофільська. 

4. У розвитку/занепаді русофільського руху впродовж 1850-х – 1919 рр. можна 

виокремити чотири етапи. Перший – 1850-1860 рр. – виникнення і організаційний 

розвиток русофільства як мовно-літературної орієнтації. Другий – 1860-1871 рр. – 

становлення інституційної бази руху (створюються культурно-громадські 

організації), розробка національних програм, здійснення політичної діяльності, 

трансформація русофільства в домінуючу в регіоні суспільно-політичну течію. У 

цей час загострилася конфронтація з мадярофілами, що завершилася перемогою 

останніх. Третій – 1871 р. – середина 1890-ті рр. – занепад і стагнація русофільства, 

істотне зменшення соціальної бази руху (більшість русофілів стала мадярофілами). 

Четвертий – середина 1890-х – 1919 рр. – трансформація русофільства в 
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москвофільство, ідеологія якого базувалася на російській національній 

ідентичності (визнання українців росіянами). Загалом для цього етапу притаманні 

ті ж рису, що й для попереднього. 

Соціальну базу русофільства становили духівництво та невелика частина 

світської інтелігенції. У цьому полягала спільна риса з русофільським рухом у 

Галичині та Буковині. Однак, якщо в Закарпатті та Галичині духівництво було 

греко-католицьким, то на Буковині – православним. З’ясовано, що національна 

концепція русофілів характеризувалася двоступеневим рівнем ідентичності: 

перший – регіональний (український, білоруський, російський), другий – 

загальнонаціональний, якому властива панруська (у межах усього 

східнослов’янського простору) національна ідентичність. Основу їх мовної 

концепції складало визнання російської мови літературною мовою українців. 

5. У розвитку народовської течії, що відіграла важливе значення у піднесенні 

національного руху, виокремлено три етапи. Перший – 1860-ті – початок 

1890-х рр. – зародження та ідейно-світоглядне становлення руху. Другий – 

середина 1890-х – 1918 рр. – активізація культурно-освітньої діяльності, 

інституційне становлення течії. Третій – 1918-1919 рр. – трансформація 

народовства в суспільно-політичну течію, розширення соціальної бази руху. 

Ідеологія народовської течії на Закарпатті виявилася подібною до тої, що була 

притаманна народовцям Галичини й Буковини. Вона складалася з двох основних 

постулатів – визнання самостійності української нації та української мови. 

Відмінності полягали в тому, що закарпатці в мовному питанні дотримувалися 

етимологічного правопису, а галичани й буковинці – фонетичного. На відміну від 

галичан і буковинців, вони до 1918 р. відзначалися аполітичністю і обмежували 

свою діяльність винятково мовно-літературними та культурно-освітніми 

питаннями. Їм не вдалося створити політичної партії, заснувати політичної газети, 

розробити програми розв’язання «українського питання» тощо. У культурно-

освітній галузі вони також не досягли таких успіхів, як народовці Галичини та 

Буковини. До 1918 р. основу соціальної бази народовства становило переважно 

духівництво та невелика частина світської інтелігенції (тут простежуємо спільну 
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рису з русофільством). З 1918 р. збільшується кількість представників світської 

інтелігенції. 

6. Найслабшим напрямом національно-ідентифікаційної орієнтації серед 

української спільноти було русинофільство, представники якого трактували 

русинів Закарпаття не як представників української нації, а як окремий 

східнослов’янський етнос. Така замкнена регіонально-провінційна етнічна 

ідентичність була властива й для Галичини з Буковиною. У процесі дослідження 

уперше спростовано твердження, що А. Годинка, Ш. Бонкало та Г. Стрипський ще 

до 1914 р. належали до числа теоретиків «русинізму» й обґрунтовували ідею 

етнічної окремішності русинів Закарпаття. 

7. Серед усіх суспільно-політичних течій найбільш негативно на український 

рух вплинула мадярофільська. Її представники (мадярони), співпрацюючи з 

угорською владою, всіляко сприяли здійсненню мадяризації українців, нищенню їх 

національної ідентичності та культури. Зі всіх національно-ідентифікаційних 

напрямів, які існували в Західній Україні, лише мадярофільський став 

специфічною рисою суспільно-політичного руху в Закарпатті, адже як 

народовський, так і русофільський/москвофільський, русинофільський були 

притаманні Галичині з Буковиною. 

8. Упродовж 1848–1880-х рр. було розроблено більше двох десятків 

національно-політичних програм, які передбачали різні концепції розв’язання 

«українського питання» у Габсбурзькій монархії: від надання Закарпаттю окремих 

національних і політичних прав до його перетворення на автономну 

адміністративно-національну одиницю, об’єднання зі словацькими землями чи 

Галичиною і Буковиною, перетворення Габсбурзької монархії на федеративну 

державу. Більшість з програм мали чимало спільних рис, а відмінність між ними 

полягала в їх формі та змісті. Так, частина з програм оформлена як простий список 

вимог із зазначенням окремих пунктів, а то й без них, у вигляді петиції з 

«бажаннями» тощо. У той же час інша частина була чітко структурована й 

поділена на розділи, кожний з яких стосувався окремої сфери: національності, 

мови, церкви, освіти тощо. Що ж стосується змісту, то він також не був однаковий 
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для всіх програм, адже одні з них складалися з 3-6 пунктів, а інші – 20-24. 

Відповідно і вимоги, які в них ставилися, відрізнялися. Частина програм мала 

досить поміркований характер, а частина – радикальний: у них містилися 

положення про утворення руського конгресу, окремого руського полку (полків) в 

армії, Мукачівської митрополії, формування комітатів за національним принципом 

тощо. Одні програми передбачали розв’язання винятково «українського питання», 

а інші – національного питання в Угорщині загалом. 

За своєю суттю закарпатські програми найбільше схожі до словацьких і 

галицьких, а найменше – до буковинської. Спільними рисами для програм 

чотирьох регіонів є визнання національної рівноправності, надання рідній мові 

статусу офіційної, розвиток освіти тощо. Найбільша схожість закарпатських 

програм зі словацькими зумовлена перебуванням Закарпаття і Словаччини у складі 

Угорщини, приблизно однаково складним суспільно-політичним становищем, 

давньою співпрацею лідерів словацького та українського національного рухів. 

Відмінності у програмах з Галичиною і Буковиною головно зумовлені двома 

чинниками: підпорядкуванням цих регіонів безпосередньо Австрії (Відню, а не 

Будапешту, як Закарпаття) та наявністю у них статусів коронних країв з окремими 

сеймами. Найбільша різниця з буковинською програмою зумовлене в першу чергу 

суттєвим розривом у часі їх створення: на теренах Буковини її розробили майже на 

чотири десятиліття пізніше, ніж у Закарпатті. 

Підкреслено, що основоположником ідеї автономізації західноукраїнських 

земель став А. Добрянський, який розробив проект об’єднання Закарпаття і 

Галичини в окрему адміністративно-територіальну одиницю «Руський коронний 

край» у складі Габсбурзької монархії. Напрацьовані ним національно-політичні 

проекти були політичною платформою українського національного руху й у 1848-

1918 рр. залишалися найбільшим досягненням політичної думки в краї та були 

найрадикальнішими вимогами, які в цей час висувалися лідерами національного 

руху. Їх особливість полягала у тому, що вони обмежувалися рамками 

габсбурзького легітимізму й не передбачали змін існуючих кордонів Австрії, 

об'єднання всіх українських земель і здобуття Україною незалежності. 
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9. Мадяризація стала основним чинником занепаду національного руху. Вона 

охопила майже усі сфери життя українського населення, а, головно, освітню, 

мовну й церковно-релігійну. У галузі освіти денаціоналізація проявилася 

насамперед у закритті українських шкіл, запровадженні угорської мови 

викладовою у навчальних закладах, культивуванні в учнів почуття належності до 

мадярської нації. У церковно-релігійній сфері вона виражалася у прагненні ввести 

в богослужінні угорську мову, а в церковних книгах і молитовниках – латинську 

абетку. Мадяризація у мовній галузі полягала у максимальному витісненні зі 

вжитку української мови та її заміні угорською (у школі, церкві, друкованій 

продукції тощо). Здійснення політики асиміляції викликало протест з боку 

населення, головно селян і невеликої частини інтелігенції. Найбільш яскраво це 

проявлялося у переході українців з уніатства у православ’я, закритті церков, де 

богослужіння велося угорською, виступі проти проведення календарної реформи, 

відмові посилати дітей до угорських шкіл. 

Основними наслідками проведення мадяризації стало відречення від рідної 

мови та етнічної ідентичності більшості інтелігенції, постійне збільшення 

дистанції та зростання мовного та релігійного бар’єру між асимільованим і 

неасимільованим населення, деформація національної самосвідомості 

змадяризованої частини населення і формування у неї комплексу етнічної 

меншовартості. Разом з тим стратегічної мети мадяризації угорцям досягти так і не 

вдалося. Всупереч прагненню створити єдину «політичну мадярську націю», ця 

політика зазнала невдачі, хоча, зрозуміло, й мала певні успіхи. З’ясовано, що 

упродовж ХІХ – початку ХХ ст. село на Закарпатті залишалося єдиним масовим 

соціальним хранителем і носієм етнонаціональної, мовно-культурної та релігійної 

ідентичності українства. 

10. Найбільш поширеними етнонімами корінного населення краю були 

«руснаки», «русняки», «русини», «руський». Локальний термін «слов’як» 

використовувала лише частина словакізованих українців Пряшівщини. Етнонім 

«українці» почав вживатися у першому десятилітті ХХ ст., а набув значного 

поширення у період національно-визвольного руху 1918-1919 рр. Доведено, що 
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етнічна ідентичність серед української спільноти краю переважала над релігійною 

і регіональною (локальною, місцевою). Рівень розвитку національної свідомості 

руснаків був значно вищий, ніж у значної частини жителів Наддніпрянської 

України (особливо її південно-східних регіонів), де головним критерієм 

самоідентифікації часто слугувала релігійно-конфесійна чи станово-соціальна 

належність, а місце етноніму «русин» («руський», «українець») у другій половині 

ХІХ – перших десятиліттях ХХ ст. переважно зайняли невластиві для українців, 

привнесені ззовні назви: «хохол», «малоросіянин», «малорос». 

У розвитку національної свідомості можна виділити два етапи: перший тривав 

до 1917 р. (його нижня хронологічна межа виходить за рамки дослідження), а 

другий розпочався 1918 р. й тривав, щонайменше, до середини ХХ ст., коли 

відбулася заміна старого етноніму на модерніший «українці». Для першого етапу 

характерний низький рівень національної свідомості (етнічна ідентичність), а для 

другого – формування її високого рівня (національної ідентичності). 

11. Узагальнення основних результатів дослідження дозволило виокремити в 

перебігу українського національного руху на Закарпатті шість етапів. Перший – 

1848-1850 рр. – характеризувався зародженням і стрімким піднесенням національ-

ного руху, одночасним поєднанням у ньому культурницьких і політичних 

елементів, розробкою перших національно-політичних програм, утворенням 

«Руського округу», закладенням фундаменту формування світської інтелігенції. 

Другий – 1850-1861 рр. – ознаменувався згасанням національного руху на 

політичному рівні й переорієнтацією діяльності будителів у винятково культурно-

просвітницьку сферу. Схожа ситуація спостерігалася у Словаччині й Галичині. 

При цьому в Закарпатті, на відміну від Буковини, не зважаючи на поразку 

революції 1848-1849 рр. і втрату більшості політичних та культурних досягнень, 

здобутих до 1850 р., не втрачається тяглість українського національного руху. 

Яскравим свідченням цього стала схожість національних програм, розроблених у 

1848-1849 рр. та 1860-х рр. 

 Третій – 1861-1871 рр. – відзначився стрімким піднесенням національного 

руху, особливо на політичному рівня, створенням майже двадцяти національних 
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програм, що передбачали розв’язання чи «українського питання», чи 

національного питання в Угорщині загалом, заснуванням низки легальних 

культурно-громадських товариств, першої газети, відновленням співпраці зі 

словацькими національними діячами, домінуванням русофілів у суспільно-

політичному житті регіону. Спільною рисою українського руху в Західній Україні 

на цьому етапі стало те, що 1861 р. став переломним для всіх регіонів Західної 

України – Галичини, Буковини та Закарпаття. 

Четвертий – 1871 – середина 1890-х рр. – характеризувався занепадом 

національного руху, русофільської суспільно-політичної течії, становленням 

ідеологічної платформи народовського руху, припиненням діяльності товариств, 

посиленням політики мадяризації, зміцненням позицій мадярофілів, на бік яких 

перейшла більшість русофілів 

П’ятий – середина 1890-х – 1918 рр. – ознаменувався піднесенням 

національного руху в культурницькій галузі (у політичній він залишався 

інертним), інституційним становленням народовської течії, трансформацією 

русофільства в москвофільство. 

Шостий – 1918-1919 рр. – позначений найбільшим розмахом (з 1848 року) 

національного руху, що набрав яскраво вираженого визвольного характеру. 

Еволюційний шлях розвитку національного руху поступився революційному. 

Закарпатці уперше порушили питання про політичне об’єднання регіону з 

Україною та вели рішучу боротьбу за реалізацію цієї ідеї. Відбулося швидке 

зростання рівня національної свідомості українців. 

12. Узагальнення та систематизація основних результатів наукового 

дослідження дозволили виявити такі характерні риси українського національного 

руху на території Закарпаття: 

– він зародився раніше, ніж на Буковині (приблизно на 10 років). У 

видавництві першої української періодики (суспільного характеру), відкритті 

товариства «Руська бесіда» й розробці політичних програм розв’язання 

«українського питання» Закарпаття випередило Буковину (щодо останнього 
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пункту, то й Галичину), однак до початку ХХ ст. національний рух тут не набув 

такого розвитку, як на інших теренах України; 

– роль духівництва в національному русі на Закарпатті, внаслідок 

нечисленності світської інтелігенції, була вагомішою ніж у Буковині, Галичині та, 

особливо, Наддніпрянській Україні; 

– на межі ХІХ-ХХ ст. на всій території України, окрім Закарпаття, відбулася 

політизація національного руху. Його керівництво поступово перейшло до 

політичних партій. На території досліджуваного регіону розвиток цього процесу 

затримався на кілька десятиліть (на Закарпатті українська політична партія була 

створена лише 1920 р.); 

– на Закарпатті до 1918 р., на відміну від інших регіонів України, не 

висувалася ідея здобути незалежність Української держави; 

– становлення української літературної мови відбувалося складніше й тривало 

довше, ніж на території інших українських регіонів. Зумовлювалося це слабкішим 

розвитком національного руху, здійсненням тотальної політики мадяризації, 

відсутністю постійної взаємодії закарпатських діячів з галицькими, буковинськими 

та наддніпрянськими; 

– процес заміни старого етноніма «руснаки» («русняки», «русини», «руський») 

на модерніший «українці» відбувався, порівняно з іншими регіонами України, 

повільніше, а відтак і найдовше – до середини ХХ ст. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Статистика кількості українського населення в шести комітатах Угорщини за 

переписами 1890 та 1900 рр. (Вказані дані офіційної статистики та підрахунки 

С. Томашівського) 

 1890 р. 1900 р. 

Офіційно 
По 

поправленню 
Офіційно 

По 

поправленню 

загал. % загал. % загал. % загал. % 

С
л

о
в

а
ц

ь
к

о
-р

у
сь

к
а
 т

ер
и

т
о
р

ія
 Мараморош 122,528 45,7 123,028 45,8 143,379 46,4 143,379 46,4 

Берег 
81,987 45,6 82,607 46,0 95,084 45,8 95,273 45,9 

Угоча 
32,076 42,5 32,076 42,5 32,707 39,3 33,076 39,7 

Уг 
46,521 34,4 47,021 34,7 55,556 36,6 56,671 37,3 

Земплин 
31,036 10,4 34,255 11,4 34,816 10,6 37,685 11,5 

Шариш 
35,019 20,8 39,043 23,2 33,937 19,7 38,347 22,2 

Спиш 
17,518 10,7 17,793 10,9 13,913 8,2 15,591 9,1 

Разом цивільної 

людності 

366,605 28,4 375,823 29,16 409,392 28,8 420,022 29,5 

Ціла Угорщина* 

(цивільна людність) 

379,782 2,5 389,000 2,57 423,159 2,5 434,712 2,6 

Усі краї угорської 

корони 

383,388 2,2 392,606 2,26 427,825 2,2 439,378 2,297 

Всіх русинів 

(цивільних і 

військових) 

    429,447 2,2 441,000 2,29 

 

(Томашівський С. Угорські Русини в сьвітлї мадярської урядової статистики / 

Стефан Томашівський // Записки Наукового товариства імени Шевченка. – 1903. – 

Т. 56. Кн. 6. – С. 22). 

 

                                                           
* З Семигородом, і без Хорватії, Славонії і Фіюме. 
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Додаток Б 

Австрійський перепис населення 1900 р.: Закарпаття – мова 

При визначенні етнічної структури Закарпаття використано перепис населення Австро-

Угорщини 1900 р. У самому переписі визначалася не національність, а рідна мова чи 

віросповідання населення. У межах Австро-Угорщини віровизнання є основним показником при 

визначенні національної структури. 

Повіти / Мова 
Всього 

осіб 

У
к

р
а

їн
сь

к
а
 

у % 

У
г
о

р
сь

к
а
 

у % 

Р
у

м
у

н
сь

к
а
 

у % 

С
л

о
в

а
ц

ь
к

а
 

у % 

Н
ім

ец
ь

к
а

 

у % 

Ін
ш

і 
м

о
в

и
 

у % 

Тисянський 33005 22391 67.84 5566 16.86 159 0.48 36 0.11 4682 14.19 171 0.52 

Вишівський 37572 7859 20.92 1683 4.48 16780 44.66 3 0.0 11241 29.92 6 0.02 

Сигітський 53584 8688 16.21 19297 36.01 17106 31.92 47 0.09 8312 15.51 134 0.25 

Торецький 29294 24265 82.83 899 3.07 40 0.14 1 0.0 4084 13.94 5 0.02 

Волівський 27676 22710 82.06 457 1.65 6 0.02 5 0.02 4483 16.2 15 0.05 

Тячівський 21063 13740 65.23 3861 18.33 107 0.51 15 0.07 3263 15.49 77 0.37 

Довжанський 16866 14542 86.22 359 2.13 2 0.01 374 2.22 1526 9.05 63 0.37 

Хустський 40791 29404 72.08 7410 18.17 25 0.06 9 0.02 3885 9.52 58 0.14 

Шугатазький 25857 13 0.05 2572 9.95 21817 84.38 — — 1443 5.58 12 0.05 

Ізанський 23890 9 0.04 299 1.25 18936 79.26 55 0.23 4530 18.96 61 0.26 

Комітат 
Мармарош 

309598 143621 46.39 42403 13.7 74978 24.22 545 0.18 47449 15.33 602 0.19 

Передтисянський 39969 23450 58.67 13413 33.56 14 0.04 10 0.03 3056 7.65 26 0.07 

Затисянський 43347 9271 21.39 22289 51.42 9256 21.35 6 0.01 2449 5.65 76 0.18 

Комітат Угоча 83316 32721 39.27 35702 42.85 9270 11.13 16 0.02 5505 6.61 102 0.12 

Гірський 27915 24920 89.27 1301 4.66 — — 28 0.1 1613 5.78 53 0.19 

Свалявський 29595 23192 78.36 1536 5.19 5 0.02 334 1.13 4438 15.0 90 0.3 

Латорицький 29637 22096 74.56 3175 10.71 19 0.06 502 1.69 3756 12.67 89 0.3 

Мукачівський 46813 23763 50.76 14236 30.41 41 0.09 70 0.15 8595 18.36 108 0.23 

Надтисянський 47069 1142 2.43 45752 97.2 4 0.0 39 0.08 105 0.22 27 0.06 

Косинський 27560 195 0.71 27198 98.69 3 0.01 18 0.07 132 0.48 14 0.05 

Комітат Берег 208589 95308 45.69 93198 44.68 72 0.03 991 0.48 18639 8.94 381 0.18 

Березнянський 22803 20390 89.42 753 3.3 57 0.25 351 1.54 979 4.29 273 1.2 

Перечинський 20084 17489 87.08 1050 5.23 35 0.17 683 3.4 896 3.47 131 0.65 

Ужгородський 49913 16825 33.71 19472 39.01 14 0.03 10241 20.52 2987 5.98 374 0.75 

Собранецький 28360 962 3.39 1742 6.14 18 0.06 23251 81.99 2173 7.66 214 0.75 

Капушанський 32106 76 0.24 23289 72.54 75 0.23 8350 26.01 264 0.82 52 0.16 

Комітат Унг 153266 55742 36.37 46306 30.21 199 0.13 42876 27.97 7099 4.63 1044 0.68 

Разом по всім 
комітатам 

754769 327392 43.38 217609 28.83 84519 11.2 44428 5.89 78692 10.43 2129 0.28 

В межах 
сучасного 
Закарпаття 

489008 307865 62.96 92785 18.97 17630 3.61 12706 2.6 56355 11.52 1667 0.34 
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Перепис населення 1900 р.: Закарпаття – віросповідання (продовження) 

Повіти / 
Віросповідання 

Всього 
осіб 

Греко-
католики 

у % 
Римо-
католики 

у % Протестанти у % Іудеї у % 
Інші 
релігії 

у % 

Тисянський 33005 23047 69.83 4943 14.98 469 1.42 4541 13.76 5 0.02 

Вишівський 37572 24817 66.05 3103 8.26 83 0.22 9564 25.46 5 0.01 

Сигітський 53584 28592 53.36 7690 14.35 3297 6.15 13963 26.06 42 0.08 

Торецький 29294 22234 75.9 1955 6.67 124 0.42 4979 17.0 2 0.0 

Волівський 27676 22862 82.61 309 1.12 58 0.21 4441 16.05 6 0.02 

Тячівський 21063 14588 69.26 1090 5.17 1910 9.07 3471 16.48 4 0.02 

Довжанський 16866 14265 84.58 778 4.61 95 0.56 1728 10.25 — — 

Хустський 40791 29924 73.36 1864 4.57 3104 7.61 5899 14.46 — — 

Шугатазький 25857 21461 83.0 1405 5.43 51 0.2 2938 11.36 2 0.0 

Ізанський 23890 19027 79.64 293 1.23 37 0.15 4482 18.76 51 0.21 

Комітат 
Мармарош 

309598 220817 71.32 23430 7.57 9228 2.98 56006 18.09 117 0.04 

Передтисянський 39969 27657 69.19 2377 5.95 4606 11.52 5320 13.31 9 0.02 

Затисянський 43347 24760 57.12 4887 11.27 8430 19.45 5246 12.1 24 0.06 

Комітат Угоча 83316 52417 62.91 7264 8.72 13036 15.65 10566 12.68 33 0.04 

Гірський 27915 23135 82.88 473 1.69 176 0.63 4131 14.8 — — 

Свалявський 29595 23202 78.4 1581 5.34 247 0.83 4561 15.41 4 0.01 

Латорицький 29637 22341 75.38 1694 5.72 2254 7.61 3345 11.29 3 0.01 

Мукачівський 46813 26298 56.18 7017 14.99 4844 10.35 8641 18.46 13 0.03 

Надтисянський 47069 6778 14.4 6168 13.1 28254 60.03 5821 12.37 48 0.1 

Косинський 27560 1507 5.47 2195 7.96 21294 77.26 2553 9.26 11 0.04 

Комітат Берег 208589 103261 49.5 19128 9.17 57069 27.36 29052 13.93 79 0.04 

Березнянський 22803 19752 86.62 916 4.02 91 0.4 2012 8.82 32 0.14 

Перечинський 20084 17278 86.03 1474 7.34 187 0.93 1110 5.68 5 0.02 

Ужгородський 49913 24564 49.21 11602 23.24 5659 11.34 8061 16.15 27 0.05 

Собранецький 28360 14202 50.08 8524 30.06 2755 9.71 2879 10.15 — — 

Капушанський 32106 8140 25.35 10388 32.36 10873 33.87 2684 8.36 21 0.07 

Комітат Унг 153266 83936 54.76 32904 21.47 19565 12.77 16776 10.95 85 0.06 

Разом по всім 
комітатам 

754769 460431 61.0 82726 10.96 98898 13.1 112400 14.89 314 0.04 

У межах 
сучасного 
Закарпаття 

489008 339739 69.48 45763 9.36 27121 5.55 76233 15.59 152 0.03 

 

Примітка 1. Головним показником у визначенні кількості українців у комітаті Мармарош є мова, бо греко-католиками були і 

румуни; з решті комітатів цим показником є віросповідання. 

Примітка 2. До складу власне Закарпаття включено такі повіти: Тисянський, Сигітський, Торецький, Волівський, 

Тячівський, Довжанський, Хустський, Передтисянський, Гірський, Свалявський, Латорицький, Мукачівський, Березнянський, 

Перечинський, Ужгородський. 

 (Чорний С. М. Національний склад населення України в XX сторіччі: Довідник [Електронний ресурс] / Сергій Миколайович 

Чорний. – Київ: Картографія, 2001. – 88 с. – Режим доступу: http://etnography.national.org.ua/nsklad/1900-zakarpattia.html) 

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/104977/source:default
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/104977/source:default
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/104977/source:default
http://etnography.national.org.ua/nsklad/1900-zakarpattia.html
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Додаток В 

Етнічна структура населення територій, що нині входять до Закарпатської області, 

за розмовною мовою 

№  

п/п 
Національність  

1900 р. 1910 р. 

Кількість 

у тис. осіб 

% від 

загальної 

кількості 

Кількість 

у тис. осіб 

% від 

загальної 

кількості 

1 Українці 312 860 59,4 334 727 56,2 

2 Угорці 142 216 27 173 914 29,2 

3 Євреї - - - - 

4 Чехи і словаки 8 427 1,6 7 742 1,3 

5 Німці 51 616 9,8 63 729 10,7 

6 Інші  11 587 2,2 15498 2,6 

 Загальна кількість 526 700 100 595 610 100 

 

(Українці-русини: етнолінгвістичні та етнокультурні процеси в історичному 

розвитку / [голов. ред. Г. Скрипник]; НАН України, МАУ, ІМФЕ 

ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2013. – С. 181-182). 
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Додаток Д 

Етнічний склад населення Підкарпатської Русі в 1921 р. 

№  

п/п 
Національність  

1921 р. 

Кількість 

у тис. осіб 

% від 

загальної 

кількості 

1 Українці 374,8 62 

2 Угорці 104,0 17,2 

3 Євреї 81,0 13,4 

4 Чехи і словаки 20,0 3,3 

5 Румуни 11,8 1,9 

6 Німці 10,9 1,8 

7 Інші  2,1 0,4 

8 Загальна кількість 604,6 100 

 

(Українці-русини: етнолінгвістичні та етнокультурні процеси в історичному 

розвитку / [голов. ред. Г. Скрипник]; НАН України, МАУ, ІМФЕ 

ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2013. – С. 184). 
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Додаток Е 

Етнографічна карта «Зарубіжна Русь» (автор Д. Вергун) 

 

(Погодин А. Л. Зарубежная Русь. – Санкт-Петербург: типография П. П. Сойкина, 

1915. – 32 с.). 
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Додаток Ж 

Етнографічні межі розселення русинів у ХІХ ст. (автор П.-Р. Магочій) 

 

Магочій П.-Р. Народ нізвідки: Ілюстрована історія карпаторусинів: пер. с англ. 

/ Павло Роберт Магочій; Пер. Сергій Біленький, Надія Кушко. – Ужгород: 

Видавництво В. Падяка, 2006 . – С. 58. 

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/189569/source:default
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/189569/source:default
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/192175/source:default
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/192176/source:default
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Додаток З 

Олександр Духнович 

«Я русин був, єсьм і буду» 

Я русин був, єсьм і буду, 

Я родився русином; 

Чесний мій рід не забуду, 

Останусь єго сином. 

 

Русин був мій отець, мати, 

Руская вся родина. 

Русини сестри і братя, 

І широка дружина. 

 

Я сьвіт узрів під Бескидом, 

Перший воздух рускій ссав, 

Я кормився руским хлібом, 

Русин мене колисав. 

 

Я перший раз отворив рот, 

Руское слово прорік, 

На азбуці перший мій пот 

З молодого чола тік. 

 

Руским потом я питав був, 

Руским іду розходом 

В широкий сьвіт, но не забув 

З своїм знатися родом. 

 

І тепер питає мя, 

Хто мя любив, хто держить, 

Одно лиш руское плем’я 

Гідність мою содержить. 

 

Прото тобі, о роде мій, 

Кленуся живим Богом, 

За печальний труд і любов 

Повинуюся довгом! 

 

(Галицькі українські народні пісні. – Коломия: Галицька накладня Якова 

Оренштайна, 1900. – С. 19-20). 
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Додаток И 

Пряшівська національна програма (жовтень 1865 р.) 

(оригінальна назва – «Бажання угорських русинів») 

1) визнання на законодавчому рівні окремішності руської народності та 

руської народної мови;  

2) забезпечення пропорційного представництва різних національностей у 

парламенті та комітатському управлінню у відповідності до кількості населення 

тої чи іншої національності (так, якщо українці складали 20% населення 

Угорщини, то і 20% сеймових депутатів мають бути українцями);  

3) формування комітатів, уїздів та виборних повітів за національним 

принципом;  

4) призначення в руському комітаті на посаду наджупана виключно русина за 

національністю;  

5) створення для русинів греко-католиків Угорщини окремого Руського 

архієпископства (єпархії) з центром в Ужгороді, архієпископ якого був би рівний 

сану угорського примаса;  

6) надання для щорічних потреб руських церков і парафій визначену грошову 

допомогу;  

7) надання державою матеріальної допомоги на виховання дітей бідних 

священників (з річним доходом менше 300 флоринів); 

8) відкриття у Будині греко-католицької парафії; 

9) забезпечення перебування при війську греко-католицьких священиків, які 

володіли руською мовою;  

10) уточнення прав і повноваження ктиторів чи церковних патронів;  

11) запровадження руської мови, як офіційної, в руських громадах, повітах, 

майбутньому руському комітаті, парафіяльних і єпископських урядах;  

12) використання угорським примасом у відносинах з руським єпископом 

лише руської мови; 

13) відкриття при Пештському університеті та Кошицькій академії кафедр 

руської мови; викладання історії руською мовою при Пряшівській вищій гімназії; 
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при потребі створення нижчих або реальних шкіл у Мукачеві, Хусті, Сиготі, 

Гуменному та Любовні;  

14) приділення державою більшої уваги питанню створення та покращення 

функціонування уже існуючих народних шкіл;  

15) володіння руською мовою спостерігачами і керівниками шкіл, викладання 

всіх богословських наук в Ужгородській семінарії на руській мові; 

16) видання урядового часопису (якщо такий є) руською мовою;  

17) забезпечення свободи у створенні літературних та виховних товариств, 

закупівлі різних друкованих видань за кордоном;  

18) здійснення перекладу всіх законів руською мовою;  

19) відміна законів, які суперечили принципу рівноправності та національної 

свободи: 1761:16. – 1792:7. – 1805:4. – 1836:3. – 1840:6. – 1844. – 1848:5. § 3 і 16; 

20) зрівняння так званих позоставлених чи реманентних земель з 

урбаріальними. 

 

(Изъ Пряшевской епархіи. (Русь угорска таки бодрствует; – новый програмъ 

народный) // Слово. – Львовъ. – 1865. – Ч. 86). 
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Додаток К 

Березька (Мукачівська) національна програма (1866 р.) 

(оригінальна назва: «Петиція угорських русинів до Пештського сейму») 

І. У справі народній узагалі: 

 1) законне визнання рівноправності руського народу з мадярським; 2) вільне 

використання та розвиток у приватній і публічній сфері рідної народної мови; 3) 

усунення перешкод, що заважали утворенню читалень, літературних товариств, 

закладів, котрі сприяють національному розвитку; 4) відміна розпоряджень, які 

забороняли чи перешкоджали надходженню з-за кордону друкованих видань, 

книг, періодики на руській мові; 5) запровадження в комітатах офіційною мовою 

тієї, якою розмовляє більшість місцевого населення; 6) подання державними 

установами відповідей на петиції, прохання та інші запити населення тою мовою, 

якою подавався запит; 7) використання чиновниками при виконанні посадових 

обов’язків у процесі спілкування з громадою лише тієї мови, яка в громаді має 

статус офіційної; 8) проведення у кримінальних справах слідства, суду, допиту 

свідків лише тією мовою, якою розмовляє підсудний; 9) формування повітів й 

округів комітатів за національним принципом; 10) пропорційне представництво 

чиновників у комітатах, повітах, округах, містах і селах, відповідно до кількості 

населення; на цьому ж принципі мають вибиратися й наступні посадові особи: 

наджупани, піджупани та ін.; 11) обрання повітових чиновників з числа 

представників виключно виборчого повіту; вибори на посади комітатських 

чиновників (піджупанів і т. д.) здійснюються пропорційно до кількості населення; 

12) обов’язкове проживання всіх повітових державних посадовців на території 

повіту, де вони працюють. 

ІІ. У русько-народній шкільній справі: 

1) пропорційне представлення українців відносно їх загальної чисельності у 

Міністерстві справ віросповідання та народного просвітлення; 2) вільне і 

самостійне управління – під державним наглядом – кожним віросповіданням 

(єпархією; зокрема, Мукачівською греко-католицькою єпархією – Р.М.) своїми 

шкільними справами (для цього в кожному комітаті шкільні інспектори 
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вибираються більшістю голосів і через єпархіальне управління призначаються 

державною владою, яка й оплачує їхню зарплату); 3) виплата заробітної плати та 

побудова шкіл у тих громадах, де населення через свою бідність чи інші причини 

не має змоги зробити це самостійно, здійснюється із державного бюджету.  

ІІІ. Щодо церковної ієрархії: 

 1) надання Мукачівській єпархії статусу архієпископства; 2) здійснення 

виплати нагород архідияконам із церковного фонду; 3) нарахування соборним 

намісникам, парохам, намісникам і шкільним інспекторам доплати у розмірі 200 

злр.; 4) утримання церков і парохіальних будинків у бідних місцевостях за 

рахунок церковного фонду.  

 

(Изъ Мукачова (Петиція угорскихъ Русиновъ до Пештянського сойма) // 

Слово. – Львовъ. – 1866. – Ч. 49). 
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Додаток Л 

Угочанська (Севлюська) національна програма (жовтень 1867 р.) 

(оригінальна назва: «Заява народних бажань в Угорській Русі») 

 І. Відносно церкви: 

 1) забезпечення свободи й самоуправління церкви; 2) перетворення 

Мукачівського єпископства на митрополію; 3) створення Угорського греко-

католицького єпископства для угорських вірників східного віросповідання; 

4) відновлення Руського Марамороського єпископства; 5) «суворе дотримання 

умов об’єднання» (очевидно, йшлося про дотримання умов Ужгородської 

церковної унії 1646 р.; 6) створення при Пештському університеті руської церкви 

з руським катехитом. 

 ІІ. Відносно комітатів:  

1) формування комітатів за національним принципом; 2) обрання комітатських 

членів пропорційно до виборчої можливості; 3) позбавлення почесних чиновників 

права голосу на комітатських засіданнях; 4) здійснення підрахунку голосів на 

парламентських виборах по селах представниками виборчої комісії.  

ІІІ. Відносно народності: 

 1) угорський король чи його престолонаслідник, як це було в давні часи, і 

тепер має носити титул «az oroszok vezere» («руський воєвода»); 2) визнання 

руської народності рівноправною політичною народністю в Угорщині та 

забезпечення вільного використання русинами окрім угорського прапору 

власного жовто-синього; 3) запровадження у руських комітатах офіційною мовою 

діловодства руської мови та її вільне використання, включаючи написання нею 

повідомлень королю; 4) отримання русинами посад при вищих судових 

інстанціях; 5) створення із представників руської молоді руських полків, які б 

мали власних руських священиків; управління створеними полками мало 

здійснюватися руською мовою, а при угорському прапорі повинен 

використовуватися жовто-синій стяг. 

ІV. Відносно народного просвітлення: 
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1) самостійне поширення освіти серед народу, в дусі згаданого вище 

церковного самоуправління; 2) забезпечення державного фінансування заробітної 

плати народних вчителів; 3) запровадження руської мови, як мови викладання, в 

руських комітатах у вищих училищах; при цьому, угорська мова повинна мати 

свою кафедру; 4) відкриття при Пештському університеті кафедри руської мови 

та літератури; 5) створення в Марамороському комітаті окремих шкіл для 

землеробства, промисловості, рудокопства, лісівництва та ін., що забезпечило б 

покращення матеріального становища населення; 6) утворення власних народних 

зборів.  

Ліквідації залишків кріпацької системи: регале, десятини, даремщини тощо. 

 

(Изъ Угочи (Заявленіе народных желаній въ угорской Руси ) // Слово. – 

Львовъ. – 1867. – Ч. 89). 
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Додаток М 

Пряшівська національна програма (грудень 1867 р.) 

(оригінальна назва – «Бажання і вимоги угро-руського народу») 

І. Відносно народності: 

 1) законне гарантування рівноправності всіх народностей Угорщини; 

2) вільне використання синьо-жовтого прапору руської народності разом з 

угорським прапором та гербом; 3) забезпечення кожному громадянину Угорщини 

свободу звертатися до будь-яких державних службовців (починаючи від нижчих 

посад, закінчуючи королем) рідною мовою; при цьому, ухвали, постанови і судові 

вироки мають завжди видаватися мовою, якою написане звернення адресанта; 

4) надання населенню руської народності можливості займати управлінські 

посади при королівському міністерстві та інших державних органах; утворення 

при Міністерстві церковних справ і народного просвітлення окремого 

департаменту, який би займався веденням справ греко-католицької церкви; 

5) створення з рекрутів руської народності окремих руських полків. 

 ІІ. Відносно мови: 

1) опублікування й оприлюднення законів не лише угорською мовою, яка є 

дипломатичною, але й мовами всіх національностей Угорщини; 2) вільне 

використання всіма національностями своєї мови в угорському парламенті. 

 ІІІ. Відносно комітатів:  

1) формування органів управління комітатів має відбуватися відповідно до 

принципу пропорційного представлення кількості населення різних народностей в 

дистрикті; 2) запровадження у кожному комітаті в адміністрації, судочинстві та 

різних радах тої мови, народність якої становить більшість у дистрикті; 

3) накладання на виборчі комісії (при контролі довірених від кандидатів 

представників) під час проведення парламентських виборів обов’язків реєстрації 

виборців та підрахунку голосів у кожній місцевості. 

 ІV. Відносно церкви:  

1) забезпечення автономії Руської греко-католицької церкви та впливу 

світських осіб на церковне управління; 2) перетворення Мукачіського 
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єпископства на митрополію; 3) відновлення стародавніх прав Руської греко-

католицької церкви, якими вона давно вільно користувалася: обрання єпископів, 

одруження священиків, носіння священиками бороди, використання обрядів 

греко-католицької церкви; 4) встановлення для потреб греко-католицької церкви 

окремої суми коштів у щорічному бюджеті релігійного фонду; 5) забезпечення 

належного утримання руського духівництва за рахунок державного бюджету; 

6) створення у Пешті церкви та парафії (коштами релігійного фонду) для руських 

єпископів та сеймових депутатів, місцевих чиновницьких осіб, військових, 

університетської молоді та інших громадян греко-католицького віросповідання 

руської народності. 

 V. Відносно народної освіти та просвітлення:  

1) передання справ народної освіти та просвітлення під юрисдикцію 

автономної Руської церкви; 2) запровадження поряд з угорською мовою руської, 

як мови викладання у публічних навчальних закладах комітатів, населених 

руським народом; 3) відкриття землеробських шкіл в деяких місцевостях 

повністю заселених руським народом задля покращення розвитку землеробства й 

промисловості; 4) відкриття у Пряшеві духовної семінарії та педагогічного 

інституту, а при Пряшівській гімназії – кафедри руської мови; 5) утримання 

народних вчителів за рахунок державних коштів; 6) відкриття у Пештському 

університеті кафедри руської мови та словесності; 7) забезпечення вільного 

скликання і проведення народних зборів, що сприятиме покращенню духовного і 

матеріального благополуччя населення. 

 VІ. Відносно феодальних відносин: 

1) Ліквідація державою залишків кріпосницьких відносин: регального права, 

десятини та інших, що скасовувалися ще положеннями Конституції 1848 р.  

 

(Изъ Пряшева (Желанія и требованія угро-русского народа) // Слово. – Львовъ. 

– 1868. – Ч. 10). 


