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ПЕРЕДМОВА  

Шановні читачі! У попередній своїй книзі про закарпатського 
вченого – історика, етнографа і перекладача, – греко-католицького 
священика Юрія Калмана Жатковича (1855-1920) я, підсумовуючи 
свою майже сорокалітню роботу з дослідження наукової спадщини 
Жатковича, зазначив, що цією публікацією певною мірою завершую 
ряд досліджень із історії, історіографії та етнографії Закарпаття, які 
розпочав 1968 р., і хотів би зосередитися на дослідженні проблеми ет-
носоціального та економічного розвитку міст регіону Українських 
Карпат другої половини ХІХ – початку ХХ століть1.  

Але склалося так, що я не дотримав своєї обіцянки і знову по-
вернувся до постаті Юрія Жатковича, до історії, етнографії та культу-
ри Угорської Русі взагалі і Закарпаття зокрема. І не шкодую, і не каю-
ся у зв'язку з цим.  

А причина цьому така: ще у 1913 р., тобто сто років тому, в Бу-
дапешті вийшла книга Ореста Сабова "A magyar oroszokról (ruthének)" 
(300 с.), у передмові до якої він писав, що вона – компіляція із праць 
Ю. Жатковича, Т. Легоцького, А. Годинки і С.Семана. Я ж, працюючи 
над спадщиною Ю. Жатковича з кінця 1960-х років, зокрема готуючи 
до публікації його листи до В. Гнатюка, які я виявив в архівах Львова, 
з'ясував, що О. Сабов, знайомий Ю. Жатковича, мав намір опублікува-
ти його "Етнографическій очерк угро-русских" у Будапешті. (Про іс-
торію написання та публікацію цього дослідження я докладно розпо-
вім згодом – у сюжеті про Ю. Жатковича). Зокрема, в листі до В. Гна-
тюка від 22 лютого 1912 р. наш славний земляк писав: "Теперь пере-
клав я из мадьярского на русский язык мою "Етнографію угорских ру-
синов", котру издати гощет др. Ераст Сабов, секретарь при министеріи 
внутренних діл и сын русского священника, разом со мадьярским ори-
гиналом"2.  

                                           
1 Мазурок Олег. "…Найбільш учений і найбільш компетентний в 

етнографічних справах священик-русин у цілій Угорщині". – Ужгород, 2010. 
– С. 213.  

2 Жаткович Юрій. Праці з історії Угорської Русі // Упорядкування і 
передмова О. С. Мазурка. – Ужгород, 2008. – С. 419.  
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Зрозуміла річ, що цей факт мене дуже зацікавив, і я, готуючи до 
публікації рукопис "Очерка" Ю. Жатковича, намагався придбати або 
хоч ознайомитися із цією книгою О. Сабова. Але мої намагання протя-
гом десятків років були марними. Ні в Ужгороді, ні в Угорщині (через 
знайомих) мені не вдалося виявити цю книгу. І от уже після виходу в 
світ моєї книги про Ю. Жатковича, в якій я обіцяв переключитися на 
інші проблеми, мій колишній дипломник, а нині аспірант УжНУ Ар-
тур Ковач, котрий знав про мої пошуки, "надибав" через Інтернет 
предмет мого інтересу – книгу О. Сабова – аж у бібліотеці університе-
ту м. Торонто (Канада), куди вона потрапила ще у 1971 р. Диск з її 
текстом передав мені. Тому, користуючись нагодою, висловлюю йому 
щиру подяку за такий подарунок.  

То який дослідник, що "полював" на цю "здобич" майже 40 ро-
ків, вистояв би перед такою спокусою – опублікувати її текст, врахо-
вуючи, що, по-перше, це бібліографічна рідкість, а по-друге – в її ос-
нову в першу чергу лягла праця Ю. Жатковича з етнографії Закарпат-
тя, яку я опублікував на основі скороченого авторського варіанту.  

Отож, маючи у своєму розпорядженні факсиміле книги О. Сабо-
ва, я, природно, зацікавився особою Автора: хто ж він – Орест Сабов? 
Скажу відразу, що відомості про нього надзвичайно скупі (якщо не 
сказати більше), хоч я намагався залучити максимальну кількість пуб-
лікацій про нього, навіть – через Інтернет. Тому, щоб не переказувати 
одне й те саме (чого в публікаціях про нього – хоч відбавляй!), почну з 
головного – довідки про нього в "Энциклопедии Подкарпатской Руси" 
І. Попа, де сказано буквально таке.  

Сабов Орест (1867, Драгово, Мараморош [Австро-Угорщина], 
Україна – 194?), юрист, високопосадовий чиновник в Угорщині, руси-
нофіл проугорського спрямування. Закінчив факультет права Буда-
пештського університету. Працював суддею в комітаті Бестерце-
Насод. Був головою Спілки угорських греко-католиків (1902), пропові-
дував ідею угорського державного патріотизму та асиміляції неугор-
ських народів королівства. З 1913 р. секретар міністерства внутріш-
ніх справ. Написав велику книгу інформативного характеру про руси-
нів "A magyar oroszokról (ruthének)" (1913). Власне, ця книга, як при-
знавав сам автор, була компіляцією з праць трьох авторів:  
Ю. Жатковича "Опис угорських русинів", Т. Легоцького "Історія Му-
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качівської греко-католицької єпархії" і І. Семана, в якого запозичив 
матеріали про русинів Шариша, Земплина і Спіша. З початком війни 
Сабов – представник уряду у верховному штабі армії. Після розпаду 
Австро-Угорщини і проголошення незалежної Угорщини всіляко нама-
гався втримати русинів і Підкарпатську Русь у її складі. У грудні 
1918 р. він був призначений міністром у справах новоствореної "Русь-
кой Краины". Скликав у Будапешті "Руський конгресс", який через від-
сутність конкретної і реальної програми не мав успіху. Після комуні-
стичного перевороту в Угорщині в березні 1919 р. відмовився від по-
сади міністра у справах "Руськой Краины". З русинського питання ос-
танній раз виступив у 1939 р., видавши книгу про русинську автоно-
мію "A Ruszinföld autonómiajárol" 1.  

Нічого нового я не знайшов про О. Сабова і в П. Магочі. Тим не 
менше, передаю дослівно весь текст. (Роки життя і місце народження 
– ті ж, що і в І. Попа).  

О. Сабо – один з тих не багатьох русинів, хто зробив успішну 
кар'єру на угорській громадській службі. На початку сторіччя працю-
вав суддею Яадського повіту округу Бестерце-Насод, а після 1913 р. – 
секретарем міністерства внутрішніх справ. Під час Першої світової 
війни був представником уряду при верховному штабі армії. За цивіль-
ну і державну службу мав урядові нагороди.  

Сабо був обізнаний з руськими справами як голова асиміляційно-
го союзу угорських греко-католиків (1902), написав чималу книжку 
про русинів (1913). У грудні 1918 р. його призначили урядовим пред-
ставником у новоствореній Руській країні. Цього ж місяця він скликав 
Руський конгрес у Будапешті і намагався зберегти Прикарпаття у 
складі Угорщини. Коли до влади прийшов комуністичний режим (бере-
зень 1919 р.), Сабо відмовився від своєї посади в Руській країні 2.  

                                           
1 Поп Иван. Энциклопедия Подкарпатской Руси. – Ужгород, 2001. – 

С.335. У тексті – неточність. Автором праці "Історія Мукачівської греко-
католицької єпархії" є А. Годинка, а Т. Легоцький написав "Історію Березько-
го комітату" (О.М.)  

2 Магочій Павло Роберт. Формування національної самосвідомості: 
Підкарпатська Русь (1848-1948). – Ужгород, 1994. – С. 187.  
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І тут мене заінтригувала не ця загадкова дата смерті – "194?", 
яка є і в І. Попа. Мене дуже здивувало ось що: у книзі П. Магочі, ок-
рім біографії О. Сабова, яку я подав вище, – ніде більше ні словечка 
про нього! Ніде!!! Тим більше, що у "Додатку 2" – "Порівняльні біо-
графії" – автор зазначає, що у книзі подано 81 біографію "найвідомі-
ших діячів Підкарпатської Русі, що брали активну участь у гро-
мадському житті після 1918 р."1 (Виділено мною. –  
О. М.).  

Там містяться біографії діячів, починаючи від Алиськевича Анд-
рія до Штефана Августина (с. 171-191). Прізвище Ореста Сабова – під 
№ 66: між Росохою Стефаном та Сабовим Євменом.  

То як же ж це так, подумав я, автор відносить О. Сабова до 
"найвідоміших діячів Підкарпатської Русі", які брали активну 
участь у громадському житті краю після 1918 р., але в книзі про нього 
– жодної згадки, окрім скупих біографічних даних. Напрошується пи-
тання: на підставі чого П. Магочі вважає О. Сабова "найвідомішим 
діячем"? То чи не парадокс? То чи не загадка?  

Найповніші й певною мірою несподівані дані про О. Сабова як 
громадсько-політичного діяча Закарпаття містяться у дослідженні Ан-
дрія Пушкаша ("Цивилизация или варварство. Закарпатье 1918-1945". 
– Москва: Издательство "Европа", 2006. – 557 с.). Тут прізвище О. Са-
бова згадується 12 разів. Перший раз – на стор. 10 у "Вступі", де Ав-
тор аналізує працю О. Сабова про угорських русинів. До цього сюже-
ту я повернуся після того, як ознайомлю читачів із політичною діяль-
ністю О. Сабова у тлумаченні А. Пушкаша. Останній раз прізвище 
О.Сабова згадується на стор. 347-348. Розглядатиму це питання в тій 
же послідовності, що й у книзі. Відразу скажу, що А. Пушкаш ніде не 
подав біографічних відомостей про О. Сабова. Як випливає з тексту 
книги, останній для нього – не ключова фігура.  

Тепер – кілька штрихів до біографії Андрія Пушкаша, щоб були 
краще зрозумілими його обізнаність із проблемами, порушеними в йо-
го дослідженні, науковий рівень книги, політичні орієнтації й т. д.  

                                           
1 Магочій Павло Роберт. Формування національної самосвідомості: 

Підкарпатська Русь (1848-1948). – Ужгород, 1994. – С. 169.  
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Пушкаш Андрій (1923-2010) народився в с. Великі Ком'яти Ви-
ноградівського району в селянській сім'ї. Народну школу закінчив у 
рідному селі, а гімназію – в м. Мукачеві. З молодих років вступив у 
молодіжну підпільну організацію "Юнацтво ОУН", був заарештова-
ний угорською розвідкою і направлений у тимчасову в'язницю "Ков-
нер" у Мукачеві. Визволення зустрів на Закарпатті. Брав участь в орга-
нізації молоді Закарпатської України. У 1951 р. з відзнакою закінчив 
історичний факультет УжДУ. Згодом став аспірантом Інституту 
слов'янознавства і балканістики АН СРСР. Кандидатська дисертація 
на тему: "Боротьба за аграрні перетворення в Угорщині в 1944-1948 
рр."; докторська: "Угорщина в роки Другої світової війни" (1966). 
Працюючи в Інституті історії АН СРСР і володіючи угорською мо-
вою, був направлений в історико-дипломатичне управління МЗС 
СРСР, де тривалий час працював над трофейними угорськими архіва-
ми. Основну увагу у своїх дослідженнях А. Пушкаш зосередив на опи-
санні зовнішньої політики ґортіївської Угорщини1.  

В анотації до названої книги А. Пушкаша зазначено, що моно-
графію присвячено одному з найбільш складних і заплутаних періодів 
в історії Закарпаття, боротьбі європейських держав за контроль над 
цим краєм. Розкрито багато раніше невідомих або по-різному тлума-
чених епізодів внутрішньої та зовнішньої політики сусідніх держав у 
досліджуваний період. Чимало уваги приділено долі численного насе-
лення, яке проживало на Закарпатті за різних режимів. При написанні 
книги використано неопубліковані документи з архівів Угорщини, 
Польщі, Німеччини, Чехії, Словаччини, Росії. Багато з цих документів 
сьогодні вже недоступні.  

Отож, у частині першій "Закарпатье в революционной буре 
1918-1919 годов" ідеться про політичну ситуацію на Закарпатті після 
розпаду Австро-Угорщини і майбутню долю Підкарпатської Русі. Далі 
я майже дослівно передаю текст Автора книги. 6 листопада 1918 р. в 
Ужгороді на пропозицію єпископа Антала Паппа було створено На-
родну раду угро-русинів (рутенів) Угорщини у складі 35 осіб (Йосип 
Камінський, Петро Гебей, Євмен Сабов та інші). Ініціаторами її ство-

                                           
1 Енциклопедія Закарпаття. Визначні особи ХХ ст. – Ужгород, 2007. – 

С. 265-266.  
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рення були прихильники збереження краю у складі Угорщини – пере-
важно представники кліра греко-католицької церкви. Головою ради 
обрано Шимона Сабова, а секретарем – Августина Волошина. 19 лис-
топада рада передала уряду вже Народної республіки Угорщини свої 
більш ніж скромні побажання: поставити на чолі комітатів (жуп) Ма-
раморош, Берег, Унг і Угоча нових осіб, які були би "пов'язані з ру-
синським населенням"; створити рутенський відділ у міністерстві 
культури; заснувати кафедру русинської мови при університеті. Уряд 
(в його ситуації) з готовністю пообіцяв це зробити і навіть призначив 
колишнього урядового комісара комітату Унг Ореста Сабова уповно-
важеним угорського уряду з Підкарпатського краю. З ініціативи уря-
дового уповноваженого вживалося заходів для збереження краю у 
складі Угорщини (с. 29).  

Угорський уряд Карої вів переговори з проугорськи налаштова-
ними представниками національних меншин Угорщини, яка розпада-
лася; уряд намагався зберегти її навіть ціною перетворення країни на 
федеративну республіку, але безрезультатно. Для торгу залишилося 
одне Підкарпаття. В цих умовах Орест Сабов скликав на 10 грудня 
1918 р. в Будапешті нараду для обговорення майбутньої долі українців 
(русинів). Спеціальним поїздом із Підкарпаття прибуло 200 осіб. Ор-
ганізатори розраховували на беззастережне схвалення їхніх планів, і 
розрахунки ці не були позбавлені підстав. Серед них були Орест Са-
бов, Агошт (Августин) Штефан та інші прихильники збереження Під-
карпаття у складі Угорщини (с. 30).  

У першій же день (10 грудня) відбулася зустріч делегації з пред-
ставниками столичної інтелігенції, яких репрезентували угорські при-
хильники; це були вихідці із русинського середовища, які вивчали в 
Угорщині історію, літературу і культуру підкарпатських русинів і які 
стали майже угорцями – Антал Годинка, Олександр (Шандор) Бонкал, 
Гіядор Стрипський та інші. Орест Сабов зачитав маніфест, в якому 
стверджувалося, що населення Підкарпаття бажає залишитися у складі 
Угорщини як її автономна частина. Але представники регіонів вимага-
ли, щоб це питання обговорювалося на території Підкарпаття. В уряду 
не було іншого виходу як погодитися. На з'їзді в Будапешті вирішили 
провести Збори в Хусті. Орест Сабов, щоб ослабити позицію против-
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ників орієнтації на Угорщину, запропонував Клочураку посаду секре-
таря в міністерстві, але той відмовився (с. 31).  

25 грудня 1918 р. угорський уряд опублікував народний закон 
про автономію русинської (рутенської) нації, яка проживала в Угор-
щині. Після цього були створені органи управління Руської Країни. На 
чолі Руської автономної області з центром у Мукачеві вводився пост 
правителя (регента) – губернатора. Ним був призначений адвокат із 
Рахова Агоштон Штефан. Інспекцію і контроль над ним здійснював 
призначений міністром в угорському уряді у справах Руської Країни 
(колишній уповноважений уряду) Орест Сабов. Він підпорядковував-
ся Угорським державним зборам, а у справах автономії – і Руським на-
ціональним зборам. Місце його перебування – Будапешт (с. 32).  

Далі події розгорталися так. 21 січня 1919 р. у спортзалі горо-
жанської школи Хуста відбувся з'їзд, на якому виступив голова Хуст-
ської народної ради Михайло Бращайко і сказав, що настав час самим 
вирішувати свою долю. Його обрали головою з'їзду. Одним із перших 
на з'їзді виступив міністр угорського уряду у справах Руської Країни 
Орест Сабов, який всіляко вихваляв нову політику угорського уряду, 
його закон 1918 р. про надання русинам автономії, який нібито вирі-
шує всі проблеми життя місцевого населення. Його пропагандист-
ський виступ, метою якого було втримати хоча б останню частину 
слов'янської землі під угорським пануванням, не міг похитнути волі 
делегатів (с. 38).  

У главі третій "Советская власть в Руськой Краине" автор пи-
ше, що назва краю – Руська Країна – збереглася й за радянської влади, 
як і особовий склад службовців (окрім одіозних фігур). Ще за кілька 
днів до проголошення радянської влади в Угорщині міністр у справах 
Руської Країни Орест Сабов, переконавшись у неможливості втрима-
ти Закарпаття у складі Угорщини, подав у відставку (с. 58).  

У частині четвертій "Подкарпатье под властью хортистов" 
ідеться про те, що після окупації Закарпаття угорцями державним сек-
ретарем прем'єр-міністра Пала Телекі став Тібор Патакі, уродженець 
Нижніх Воріт. Він здійснив ознайомчу поїздку Закарпаттям, за резуль-
татами якої доповів 23 березня 1939 р. П. Телекі по телефону про жор-
стокість угорських військових і просив негайно припинити ці безчин-
ства, оскільки, на його думку, рутенське населення можна прихилити 



 12

на свій бік лише взаємопорозумінням та європейськими засобами. Цій 
меті мали слугувати зауваження, які він зробив 29 березня на підгото-
влену Орестом Сабовим статтю, про наміри надати Підкарпаттю ав-
тономію, про що заявив П. Телекі в парламенті та обіцяв у маніфесті 
регент М. Ґорті (с. 296).  

Таким чином, ті місця тексту книги А. Пушкаша, де мовилося 
про О. Сабова і які я, повторюся, передав практично дослівно, дозво-
ляють зробити однозначні висновки: Орест Сабов, уродженець с. Дра-
гова, що на Хустщині, був щирим русинофілом проугорської орієнта-
ції. Так було до весни 1939 р. (до стор. 296 названої книги).  

Але далі у книзі (це – період Другої світової війни, напад Німеч-
чини на СРСР) постать Ореста Сабова подана в зовсім іншому ракур-
сі, цілком несподіваному для мене, після того що було про нього ска-
зано вище: тепер його діяльність, як побачить читач, тісно пов'язана з 
діяльністю комуністичної організації Закарпаття.  

Так от, у тій же четвертій частині книги "Подкарпатье под вла-
стью хортистов" на сторінках 344-347 ідеться про невдалий десант 
групи О. Борканюка 5 січня 1942 р. в районі Ясіня, арешти її учасни-
ків, допити їх тощо. І щоб уникнути будь-яких непорозумінь, невірних 
тлумачень тексту, я надаю слово Авторові книги без найменших ско-
рочень.  

Эти материалы сохранились и приложены к делу Борканюка – 
так выяснилась личность руководителя группы десантников, кото-
рый пока не попал в руки карательных органов Венгрии. Как у бывше-
го первого секретаря краевой организации Компартии, у него была 
возможность надежно скрыться в любой части родной земли. Но он 
сначала решил найти убежище у близких родственников и поселился в 
Ясиню у Евдохи Передарук, вдовы умершего брата Дмитрия. У нее 
был тогда 18-летний сын, который достал А. А. Борканюку писто-
лет и в первые дни снабжал его информацией об остальных членах 
десантной группы.  

Как только жандармерии и военной разведке стало известно о 
местонахождении Борканюка, те стали арестовывать и пытать его 
близких родственников. Один из них, брат Василий, не выдержал по-
боев и пыток и согласился пойти с жандармами уговорить его 
сдаться, поверив обещаниям властей. Так был арестован и шестой 
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член десантной группы. Начались повальные аресты и в восточной 
части Закарпатья, особенно пострадали коммунисты В. Бычкова.     
В донесении начальника полиции Ужгорода министру внутренних дел 
за первый квартал 1942 года сообщалось, что по этому делу уже аре-
стовано 160 человек и следствие продолжается.  

Перед эмиграцией в СССР бывший сенатор чехословацкого пар-
ламента Иван Локота в июне 1940 года поручил своему брату Нико-
лаю восстановить деятельность коммунистической организации в 
Великом Бычкове в подполье. Так на собрании на квартире Филиппа 
Мошковича под руководством Николая Локоты была создана терри-
ториальная партийная организация. На собрании Николай Локота го-
ворил: положение рабочего класса в Советском Союзе значительно 
лучше, чем у нас, советская система заботится обо всех рабочих.     
В противоположность этому рабочие в Венгрии обречены на мизер-
ную плату, на которую только прозябают со своими семьями. Для 
того чтобы улучшить жизнь здесь, в Бычкове, необходимо создать 
организацию и подготовиться к тому, чтобы мы могли в случае рево-
люции взять власть и упразднить существующий строй. Руково-
дство окружной организации от Ясиня до Хуста возглавил Николай 
Локота, а членами его стали Филипп Мошкович и Алексей Ашкенази 
Ашиаш.  

Собирались раз в месяц. Для начала решили вести пропаганду 
среди населения. В организации были сведения о прибытии парашю-
тистов из-за линии фронта. На заседании в октябре 1941 года гово-
рили, что они пока не прибудут, потому что фронт отодвинулся на 
восток. В создавшейся ситуации, заявил Локота, саботаж нужно 
осуществлять самим, чтобы помочь победе Советского Союза.  

В В. Бычкове в то время действовали в подполье две коммуни-
стические украинские организации, второй руководил Алексей Яцука. 
Кроме того, одно время отдельно собирались и коммунисты-евреи. 
Николай Локота в августе 1940 года поручил Сабо пойти к Николаю 
Гучканюку и восстановить связь украинских и еврейской коммунисти-
ческих линий. Это совпало и с решением еврейской линии – на собра-
нии коммунисты-евреи решили установить связь с "русинской лини-
ей" коммунистической организации. Гучканюк заявил, что на следую-
щих коммунистических сходках должен присутствовать в качестве 
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представителя один человек от еврейской организации. Положение 
усугубилось в конце августа 1940 года, когда Локота заявил, что по 
конспиративным соображениям русинская коммунистическая линия 
не желает присутствия на своих собраниях ни одного представителя 
еврейской организации.  

Хотя это "недоразумение" в конце 1940-го и в течение следую-
щего года было изжито, при советской власти в послевоенный период 
на деятельность коммунистов в Бычкове было наложено табу. Меж-
ду тем в декабре 1941 года на заседании в Бычкове была разработана 
серьезная программа с конкретными заданиями для членов партии, 
независимо от их национальной принадлежности, на случай, если со-
ветская армия продвинется к Карпатам.  

Эти серьезные задачи, возникшие с началом войны против Со-
ветского Союза, заключались в помощи и поддержке Красной армии, 
советских парашютистов перечисленными мерами в связи с подго-
товкой взятия власти, организацией партизанских отрядов, которые 
должны были претворить в жизнь эти задачи. Это решение руково-
дства на партийных сходках доводилось до сведения всех членов пар-
тии и было принято единогласно.  

В середине февраля 1942 года были арестованы Николай Ло-
кота и вся его семья, а также многие десятки, даже сотни подозре-
ваемых в принадлежности к движению. Один из арестованных, ак-
тивный участник движения Сабо, на допросе заявил: "Я знал, что 
эта организация в Венгрии занимается антигосударственной дея-
тельностью и венгерские законы за это строго наказывают. Но 
несмотря на это, я принимал в ней участие и тем хотел помочь 
победе Советского Союза над Венгрией и Германией" 1. (Виділено 
мною. – О. М.).  

Алексея Борканюка и его родственников еще долго истязали в 
тюрьмах, его племянник погиб на допросах в хортистских застенках. 

                                           
1 Автор послався на: Magyar Orságos Levéltár. Borkányuk Elek és a 

kárpát-urainai kommunista szervezet tagjai elleni pernek a Kuriai 1944. 2048. – 
Fől. sz 18-19 l. (Державний архів Угорщини і Міністерства юстиції. Борканюк 
Елек і процес вищого суду проти карпато-української комуністичної 
організації).  
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Как писал Алексей в предсмертном письме сестре Досье и брату 
Степану из будапештской тюрьмы Маргит-Керут, с вдовой брата 
Дмитрия и братом Василием он попрощался в тюрьме. Военный три-
бунал начальника Генерального штаба венгерской армии Сомбатхеи 
приговорил Борканюка к смертной казни через повешение. Решение 
суда было приведено в исполнение во дворе той же тюрьмы 3 октяб-
ря 1942 года.  

Так решением военных трибуналов проводились массовые кам-
пании физического истребления неугодных хортистам представите-
лей национальных меньшинств. Была еще масса других судов, кото-
рые заседали почти ежедневно и выносили приговоры по любому по-
воду. В отношении украинского населения особо свирепствовали три-
буналы пяти в Кошицах и Дебрецене.  

Можна собі уявити, як відреагували на таку заяву О. Сабова на 
допиті після свого арешту, текст якої навів А. Пушкаш, угорські вла-
сті: як то кажуть, по голові не погладили. Це однозначно! Тому напро-
шується логічний висновок: О. Сабова, який фігурував у справі О.Бор-
канюка як обвинувачений, також було страчено. Тобто "справа" 
О.Борканюка і "справа" О. Сабова – це одне ціле, одні й ті самі сталі 
звинувачення, а отже, й одна міра покарання. Правда, якщо дата смер-
ті О. Борканюка відома – 3 жовтня 1942 р., то про покарання О. Сабо-
ва А. Пушкаш не згадує. Я переконаний: ця дата є в документах слід-
ства, але А. Пушкаш про це нічого не сказав, оскільки для нього О.Са-
бов – другорядна фігура. Тим більше, як зазначається в його книзі, – 
арешти і розстріли мали масовий характер. Отож, Ореста Сабова було 
страчено, очевидно, також восени 1942 р.  

З датою смерті О. Сабова більш-менш з'ясовано. А от на інші, 
вельми принципові питання відповіді немає! Коли, під впливом кого 
(чого) відбулася несподівана метаморфоза О. Сабова – від послідовно-
го проугорськи налаштованого русина до відвертого ворога режиму 
Ґорті?!  

Тепер деякі міркування з приводу книги А. Пушкаша. Як випли-
ває з його біографії, він протягом десятків років збирав усі доступні 
йому документи й матеріали, які стосувалися історії Закарпаття 1918-
1945 рр., і спорадично публікував статті, книги, писав дисертації. В 
його особистому архіві накопичилося, таким чином, дуже багато най-



 16

різноманітніших джерел. І ось у 2006 р. він вирішив опублікувати на-
звану мною книгу, прагнучи "втиснути" в неї максимальну кількість 
фактів з історії краю, застосувавши при цьому давно відомий "метод" 
– метод ножиців і клею. В результаті ця книга – нагромадження фактів 
без глибокого їх аналізу, без врахування вимог сучасної історичної на-
уки. Просто дивуєшся: як це так – книга побачила світ у  
2006 р., а оцінка багатьох подій така ж, якою була чи ще не за часів 
Сталіна?!   

На підтвердження цієї думки зроблю наступне. Ознайомлю чи-
тачів із оцінкою наукової спадщини О. Сабова, Ю. Жатковича, Т. Ле-
гоцького, А. Годинки та інших радянським істориком І. Коломійцем, 
який досліджував історію Закарпаття, а потім – з оцінкою книги О.Са-
бова А. Пушкашем, що я обіцяв на початку свого оповідання, говоря-
чи про працю А. Пушкаша. Але насамперед короткі біографічні дані 
про Івана Коломійця (1903-1962).  

Він народився в м. Нікольську (тепер м. Уссурійськ Примор-
ського краю РФ) у родині переселенців із Чернігівщини. Закінчив іс-
торичний факультет Дніпропетровського державного університету 
(1935). У 1936-1937 рр. – заступник директора Дніпропетровського іс-
торичного музею з наукової роботи. У 1937 р. репресований, через два 
роки реабілітований. Під час війни 1941-1945 рр. – у лавах діючої Чер-
воної армії в якості інструктора політвідділу дивізії, комсорга полку, 
замполіта військової частини. У 1945 р. направлений ЦК КП(б)У ди-
ректором Закарпатського обласного історичного музею в Ужгороді. З 
вересня 1946 р. працює в УжДУ, з вересня 1948 р. – у Томському дер-
жавному університеті. У березні 1941 р. захистив кандидатську дисер-
тацію на тему: "Селянська реформа 1861 р. на Катеринославщині". 
Двотомник "Социально-экономические отношения и общественные 
движения в Закарпатье во второй половине XIX столетия" (Томськ, 
1961-1962) планувався як його докторська дисертація1. На це дослі-
дження (том 2) я й посилатимуся.  

Біографія І. Коломійця, як дослідника історії, така ж примітна, 
як і біографія А. Пушкаша, що дозволяє краще зрозуміти позицію 

                                           
1 Олашин М. В. Історичний факультет Ужгородського національного 

університету. – Ужгород, 2010. – С. 142-143.  
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обох в оцінці історичного минулого краю, зокрема особи Ореста Сабо-
ва. Отож, слово І. Коломійцю.  

«В конце XIX столетия в периодической печати Венгрии, Гали-
ции и России была опубликована целая серия мелких статей закар-
патского писателя – монаха ордена василиан А. Кралицкого по исто-
рии монастырей (Краснобродского, Мукачевского, Мария-Повчанско-
го и др.), не представляющих собой оригинальных исследований.  

Одновременно с этим было опубликовано более 20 статей на 
церковно-религиозные темы священника Юрия Калмана Жатковича, 
которого буржуазные закарпатские авторы безосновательно отно-
сили к числу "перворазрядных" историков, а статьи его называли 
трудами, имеющими "постоянную научную ценность". Все писания 
Жатковича представляли собой образец низкопробной клерикально-
исторической литературы, заполненной безудержным восхвалением 
роли Греко-католической церкви, которая изображалась "защитни-
цей" национальных интересов русинов, "учительницей народа", а слу-
жители церкви – "духовными вождями-народолюбцами". Лейтмоти-
вом всех церковно-богословских статей Жатковича являлось стрем-
ление привить народным массам не только рабскую идею безоговоро-
чного подчинения церкви, духовенству и господствующим классам 
Венгрии, но и превратить закарпатских украинцев в безымянную мас-
су ассимилированных "греко-католических мадьяр" 1.  

Накануне первой мировой войны была опубликована книга Оре-
ста Сабова "О мадьярских русских (рутенах)" 2, представляющая со-
бой злобный пасквиль на украинский и русский народы. Это сочинение 
было написано на основе использования неопубликованной рукописи 
Ю. Жатковича "Монография мадьярских русинов" 3, произведений 
Т.Легоцкого ("Beregvármegye monográfiája"), А. Бонкало ("История 

                                           
1 Не случайно одна из статей Ю. Жатковича "Борьба против засилья 

ягерских епископов и за церковный греческий обряд мукачевской епархии" (Az 
egri befolyás és az ez ellen vivott harcz a munkácsi görög szerfartású egyházmegye 
történelmében, Történeti tanulmány, "Századok", XVIII, Bdp., 1884) была 
удостоена премии на конкурсе Венгерского исторического общества.  

2 См. S z a b ó  O r e s t , A magyar oroszokró (ruthének), Bdp., 1913.  
3 "A magyarországi oroszok magánrajza".  
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мукачевской епархии") и собственных домыслов О. Сабова. Выполняя 
социальный заказ своих хозяев – империалистической клики Австро-
Венгрии, подготовлявшей развязывание мировой войны и стремившей-
ся к отторжению Украины от России, О. Сабов тщился доказать су-
ществование усиливающихся "различий" и "противоречий" между ук-
раинским и русским народами. "Малорусский народ, – писал  
О. Сабов, – является наиболее древним славянским племенем, с наибо-
лее чистой славянской кровью, и имя свое ведет от племени "Русь", а 
поэтому малоросс называет великоросса, который издревле смешан с 
кровью татарской и чудской, "москалем", и всячески старается от-
городиться от него". Прикрывая свое прислужничество австро-гер-
манскому империализму сочувствием "угнетенному украинству", 
О.Сабов ратовал за создание "самостоятельного малороссийского го-
сударства" типа "гетманшафт" под эгидой Германии и Австро-Вен-
грии». 

В разделе своего пасквиля "Общая характеристика рутенов" 
О.Сабов возводил клевету на закарпатоукраинский народ, приписывая 
ему и "приверженность к старине", и пьянство, и "неспособность" к 
культурному развитию, восхваляя вместе с тем его "богобойность". 
Религия при помощи мистики греческой церкви, блестящих церемо-
ний, "захватывающих душу и сердце мелодией духовных песен, посто-
янно приковывает к себе этот склонный к поэзии народ", – писал 
О.Сабов. Он поносил закарпатских "будителей" за употребление "не-
понятного" для народа русского языка и осуждал "схизматическое 
движение", выражавшее, как известно, протест масс против окато-
личения и ассимиляции закарпатских украинцев. Так закарпатские 
апологеты австро-германского империализма пытались подорвать 
братство восточно-славянских народов, заглушить в массах закар-
патских украинцев стремление к воссоединению с украинским и рус-
ским народами.  

Т. Легоцкий в своей "Монографии Бережской жупы", которую 
можно отнести к числу лучших и наиболее полных описаний отдель-
ных комитатов, приводит много фактов и цифровых данных, харак-
теризующих землевладение и землепользование, агротехнический уро-
вень сельского хозяйства, состояние промышленных предприятий, ре-
месленного производства, торговли и т. д. Однако автор даже не пы-
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тается анализировать эти данные; он описывает явления, но не рас-
крывает их социального содержания. Так, говоря о хозяйственной 
структуре латифундиальных хозяйств Бережской жупы, Т. Легоцкий 
указывает только, что главным источником доходов их являлась сда-
ча земли в аренду, а не собственное хозяйство, но совершенно обхо-
дит вопрос о крестьянской аренде и положении мелких съемщиков зе-
мли. Характеризуя состояние промышленного и ремесленного произ-
водства, Т. Легоцкий ограничивается только сведениями о количест-
ве изготовленной продукции и числе ремесленников, но ни одним сло-
вом не упоминает о положении рабочих и не раскрывает причины 
упадка ремесленного производства.  

В своей монографии "История мукачевского греко-католическо-
го епископства", удостоенной премии Венгерской академии наук, 
А.Годинка, извращая историческую правду, отрицал автохтонность 
славяно-русского населения в Закарпатье. Он распространял антина-
учный тезис о колонизации Закарпатья "угроруссами" только после 
монголо-татарского нашествия на Киевскую Русь, когда территория 
Закарпатья была уже завоевана венгерскими королями династии Ар-
падов. В другой своей статье "О прошлом южно-карпатских руси-
нов" А. Годинка призывал "братьев своих" возносить благодарность 
венгерским королям за то, что они "ласково предоставили им приют 
и позволили поселиться в Венгрии". Политическая цель этих наукооб-
разных измышлений А. Годинки заключалась в том, чтобы "научно" 
аргументировать "историческое право" господствующих классов 
Венгрии на подчинение и порабощение Закарпатья.  

Все произведения А. Годинки были пронизаны одной глубоко вра-
ждебной своему народу идеей, смысл которой сводился к бездоказа-
тельному утверждению об отсутствии всякой общности между за-
карпатскими русинами и русским народом. Пресловутую "верховин-
скую акцию" он пытался выдать за "отеческую заботу" венгерского 
правительства о "рутенах", а национальное угнетение, преследование 
языка и культуры закарпатских украинцев оправдывал "приобщени-
ем" их к "высокой западной цивилизации".  

Далі цитую А. Пушкаша.  
И. Г. Коломиец дал не только оценку эпохе подкарпатских "бу-

дителей", но и всесторонне рассмотрел позицию выходцев из Подкар-
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патья, ставших мадьяронами: Александра Бонкало, Антала Годинки, 
Гиадора Стрипского, а также показал истинное лицо Ореста Сабо. 
Он тщательно изучил все доступные ему труды по истории края, со-
хранившиеся в библиотеках и музеях России и Центральной Европы.  

Коломиец проанализировал взгляды О. Сабо, который был в 
1918 году, после победы буржуазно-демократической революции в 
Венгрии, министром по делам Руськой Краины (так тогда стали 
именовать Подкарпатье). Он подчеркивал, что Сабо пытался дока-
зать отсутствие генетического единства русского и украинского на-
родов, а закарпатские украинцы не имеют ничего общего с прожива-
ющими на востоке соплеменниками. Коломиец привел высказывания 
из книги Сабо, опубликованной в 1913 году. В ней Сабо утверждал: 
"Малорусский народ является наиболее древним славянским племенем 
с наиболее чистой славянской кровью и имя свое ведет от племени 
"Русь", а потому малорус называет великоросса, который издревле 
смешан с кровью татарской и чудской, "москалем" и всячески стре-
мится отгородиться от него".  

В разделе "Общая характеристика рутенов" Сабо приписывал 
им "приверженность к старине", пьянство и неспособность к куль-
турному развитию, восхваляя вместе с тем их "богобойность". Он 
осуждал "схизматическое движение", выражавшее, как известно, 
протест против окатоличивания и ассимиляции закарпатского укра-
инского населения, отмечал И. Г. Коломиец.  

Он всесторонне рассмотрел и писания профессора Будапешт-
ского и Братиславского университетов Антала Годинки. Тот опубли-
ковал более 20 трудов по истории Закарпатья в целях оправдания и 
увековечения господства венгерских правящих кругов над закарпат-
скими славянами. Причем он пытался обосновать это "научно". В 
своей монографии "История мукачевского греко-католического епи-
скопства" он "отрицал, – пишет Коломиец, – автохтонность славя-
но-русского населения в Закарпатье" и распространял тезис "о коло-
низации Закарпатья "угрорусами" только после татаро-монгольского  
нашествия на Киевскую Русь, когда территория Закарпатья уже бы-
ла завоевана венгерскими королями".  

"Все произведения А. Годинки были пронизаны… враждебной 
своему народу идеей, смысл которой сводился к бездоказательному 
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утверждению об отсутствии всякой общности между закарпатски-
ми русинами и русским народом", – писал Коломиец. Национальное уг-
нетение, преследование языка и культуры закарпатских украинцев 
Годинка оправдывал "приобщением" их "к высокой западной цивилиза-
ции" 1.  

Після цього дозволю собі висловити кілька міркувань з приводу 
"рецензій" І. Коломійця та А. Пушкаша на праці Ю. Жатковича, О. Са-
бова, Т. Легоцького та інших. По-перше, "Історію мукачівської греко-
католицької єпархії" написав не О. Бонкало, як зазначає І. Коломієць, 
а А. Годинка. Праць О. Бонкала О. Сабов не використовував. По-дру-
ге: І. Коломієць звинувачує О. Сабова в тому, що той нібито вважає 
українців окремим народом, протиставляє українців росіянам і т. п. 
Насправді ця теза належить Ю. Жатковичу; він оприлюднив її у своє-
му "Етнографическом очерке", про що я писав у передмові до цієї пра-
ці2 і про що скажу докладно в сюжеті, присвяченому Ю. Жатковичу, в 
цій книзі. З цього роблю висновок, що І. Коломієць не читав праць 
Ю.Жатковича, на які посилається О. Сабов у передмові до своєї книги.  

Що ж до його звинувачень на адресу самого Ю. Жатковича, то 
тут не доводиться дивуватися, беручи до уваги його біографію: у 1937 
р. репресований, реабілітований у 1939 р.; у 1941-1945 рр. – у лавах 
Червоної армії, інструктор політвідділу дивізії, комісар полку, зампо-
літ військової частини й т. д. Бо в ньому, з одного боку, сидів отой не-
здоланний страх, який панував тоді в СРСР, а з другого – він 
скористався лозунгом, який побутував на фронті: "хто не з нами, той 
проти нас".  

І коли тепер читаєш оцінку І. Коломійцем праць Ю. Жатковича, 
то усвідомлюєш, до якої міри все було заідеологізовано, залякано. Ді-
яв принцип: "Я хоч і не читав, але засуджую…" Тому, повторюся, я 
цьому не дуже дивуюся, не дивуюся його войовничій позиції до всьо-
го, що не вкладалося у прокрустове ложе тодішньої ідеології. Але ніяк 
не можу збагнути позицію А. Пушкаша, уродженця Закарпаття, який 

                                           
1 Пушкаш А. Цивилизация или варварство. Закарпатье 1918-1945. – М.: 

Европа, 2006. – С. 10.  
2 Жаткович Юрій. Етнографическій очерк угро-русских // Упо-

рядкування і передмова О. С. Мазурка. – Ужгород, 2007. – 392 с.  
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досконало володів угорською мовою, знав історію краю, так би мови-
ти, на основі власного життєвого досвіду, і при цьому так сліпо, без-
думно повторив крикливу риторику І. Коломійця. Тим більше, що 
книга І. Коломійця вийшла у 1962 р., а його – у 2006 р., майже через 
п'ятдесят років!  

Додам ще один суттєвий момент: ніхто з них не тільки не читав, 
але й не знав праць Ю. Жатковича з історії Угорської Русі, а тим біль-
ше – його листів до В. Гнатюка, які я вперше опублікував1.  

І ось тепер, коли я знаю про Ореста Сабова відносно багато, і до 
того ж цілком несподіваного для мене, то я б назвав свою публікацію 
так: "Загадковий Орест Сабов та його книга про угорських русинів". А 
його самого – "людиною-невидимкою".  

Коментувати ті місця книги О. Сабова, де він висловлює свої 
власні міркування з приводу минулого чи майбутнього угорських ру-
синів, немає потреби, оскільки вони цілком співзвучні з його громад-
сько-політичною позицією на час виходу у світ книги (1913 р.), про 
що я докладно писав вище, а все інше – це взяте ним із праць Ю. Жат-
ковича, Т. Легоцького, А. Годинки, С. Семана.  

Далі у своїй книзі подаю біографії цих науковців. Свідомо про  
Ю. Жатковича пишу найбільше з таких причин. По-перше, і це голов-
не, О. Сабов в основу своєї книги поклав рукопис праці Ю. Жатковича 
з етнографії угорських русинів, про що він сам зазначає у передмові. 
По-друге, угорськомовний читач дуже мало знає про Ю. Жатковича, 
оскільки про нього як про історика, етнографа і перекладача стало ві-
домо фактично лише на початку ХХІ ст. після публікації його праць та 
листів до В. Гнатюка, тоді як дослідження Т. Легоцького і А. Годинки, 
які писали угорською мовою, були відомі вже з другої половини ХІХ 
ст. не лише на Закарпатті, але й в Угорщині.  

Відомості про Т. Легоцького та А. Годинку я взяв із публікацій:2 

                                           
1 Жаткович Юрій. Праці з історії Угорської Русі // Упорядкування і 

передмова О. С. Мазурка. – Ужгород, 2008. – С. 351-421.  
2 Ткачук О. Закарпаття періоду середньовіччя у висвітленні Тиводара Ле-

гоцького // Молодь – Україні: Наукові записки. – Ужгород, 1995. – Т. 8;   

Проблеми історії середньовічного Закарпаття в науковій спадщині Т. Ле-

гоцького // Acta Hungarica. – 1993-1994. – IV-V рік видання. – Ужгород, 1997;  



 23

Після біографій трьох названих мною дослідників я подаю текст 
статті-рецензії Павла Яцка на книгу О. Сабова, вміщеної в журналі 
"Подкарпатска Русь" за 1926 р., головним редактором якого він був. 
Стаття засвідчує дух епохи – 20-ті роки ХХ ст. Збережено основні 
особливості мови оригіналу. Завершує першу частину моєї публікації 
реферат книги О. Сабова українською мовою. Він призначений для 
українськомовних читачів.  

Висловлюю глибоку вдячність співробітнику Науково-дослідни-
цького інституту карпатознавства Ужгородського національного уні-
верситету Марії Жиленко, яка досконало володіє угорською мовою, за 
реферування книги О. Сабова, яку я вперше після 1913 р. перевидаю 
репринтним способом.  

Перед біографіями Ю. Жатковича, Т. Легоцького та А. Годинки 
– стислий нарис історії Закарпаття другої половини ХІХ – початку ХХ 
століть, на фоні якої жили і творили названі дослідники.  

У другій половині XIX – на початку XX століть (до 1918 р.) За-
карпаття (чотири комітати) займало територію близько 18 тис. км2, 
або 5,5% від усієї площі Угорського Королівства. За офіційними ре-
зультатами переписів населення 1869 р. на Закарпатті проживало 597 
тис. осіб, а 1910 р. – 848 тис. осіб. Таким чином, населення краю за 
цей період зросло на 251 тис. осіб, або на 47%. Відносно до всіх жите-
лів королівства населення Закарпаття становило близько 4%. 

Незважаючи на економічну відсталість краю, в указаний період 
все більше зростає роль міст і містечок як центрів матеріальної та ду-
ховної культури. У 21 міському поселенні Закарпаття в 1869 р. прожи-
вало близько 79 тис. осіб, а  в 1910 р. – вже понад 142 тис. осіб. У 

                                                                                                  

Проблеми заселення та початковий період історії русинів Закарпаття в на-

уковій спадщині Антонія Годинки (1864-1946) // Науковий вісник Ужгород-

ського університету. Серія: Історія. – Вип. 3. – Ужгород, 1999; 

Історія греко-католицької церкви Закарпаття в науковій спадщині угорсь-

ких вчених краю ХІХ – початку ХХ ст. (до 1918 р.) // Carpatica – Карпатика. – 

Ужгород, 2002. – Вип. 20 та інші. 

Також були використані свої власні матеріали.  
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зв'язку з тим що абсолютна кількість міських жителів зросла більш 
ніж на 80% (проти 47% в усьому регіоні), питома вага міського насе-
лення краю збільшилася з 14% до 17%. 

Щодо господарської структури (структури зайнятості) населен-
ня, то в 1890-1910 рр. у середньому 74% від самодіяльного (працюю-
чого) населення краю було зайнято в сільському господарстві, 9% – у 
промисловості та ремеслах, 4% – у торгівлі й на транспорті, а 13% – в 
інших галузях народного господарства. Цифри красномовні. Аналізу-
ючи дані, що характеризують господарську структуру Закарпаття, до-
ходимо висновку, що за цей період відбулися певні позитивні зміни: 
при збільшенні абсолютної кількості всього самодіяльного населення 
питома вага зайнятих у сільському господарстві скоротилася з 78% у 
1890 р. до 71% у 1910 р., а питома вага промислового населення зрос-
ла з 7,8% до 11%.  

Незважаючи на помітне зростання абсолютної і відносної кіль-
кості населення, зайнятого у промисловості й ремеслах, регіон і надалі 
залишався найвідсталішим кутком Угорщини. Про це переконливо 
свідчать такі дані: в 1900 р. на Закарпатті нараховувалося 12676 про-
мислових підприємств (так їх класифікувала офіційна статистика), а в 
1910 р. – вже 15352 підприємства. На перший погляд – цифри вражаю-
чі. Проте, якщо взяти до уваги, що на всіх цих підприємствах було 
зайнято відповідно 20,3 тис. і 27,2 тис. осіб, то стає зрозумілим, що це 
були переважною більшістю дрібні кустарні й напівкустарні заклади, 
де працювало 1-5 осіб. Більше того, в ті роки в середньому понад 65% 
цих підприємств становили ті, де працювала тільки одна людина. Під-
приємств же фабрично-заводського типу, тобто таких, де було зайнято 
понад 20 осіб, у 1900 р. нараховувалося лише 48, а в 1910 р. – 65, що 
становило менш ніж 0,5% від усіх підприємств Закарпаття, названих 
статистикою промисловими.  

Господарська структура міст помітно відрізнялася від загально-
крайової:  в 1910 р. у промислових містах було зайнято 25,4% самоді-
яльного населення, у сільському господарстві – 28%, у торгівлі й на 
транспорті – 14,2%; решта,  32,4%, була зайнята в інших галузях місь-
кого господарства. Таким чином, питома вага промислового населен-
ня міст була в середньому в 2,5 раза вищою, а сільськогосподарського 
– в 2,5 раза нижчою від загальнокрайового рівня. До цього додам, що з 
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усіх підприємств фабрично-заводського типу Закарпаття в містах роз-
ташовувалося понад 50%. Але й тут не слід перебільшувати рівень 
промислового розвитку міст краю, оскільки лише в небагатьох із них 
домінували промислове виробництво, торгівля і транспорт. Більшість 
із них належали до міських поселень, де основним заняттям жителів 
було сільське господарство (хліборобство, скотарство, бджільництво, 
виноградарство й т. д.).  

Варто зазначити, що в більшості міст Марамороського і Березь-
кого комітатів, тобто комітатів, розташованих у передгір'ях Карпат і в 
самих Карпатах, у сільському господарстві міст (Ясіня, Рахів, Тересва, 
Довге Поле, Вишково та інші) було зайнято в середньому 70% насе-
лення. Навіть у Мараморош-Сігеті, найбільшому за кількістю жителів 
місті краю, де проживало понад 20 тис. осіб, у цій галузі господарства 
було зайнято майже 11% самодіяльного населення. І лише в Ужгороді 
й Мукачеві ці цифри становили відповідно 3,6% і 4,5%.  

Винятково складним є питання про національний склад населен-
ня Угорської Русі взагалі і Закарпаття зокрема. Тут – скільки авторів, 
стільки ж думок. Досить хоч би послатися на працю О. Петрова "За-
метки об Угорской Руси"  (1891). А скільки було публікацій потім 
(В.Гнатюк, С.Томашівський, М.Грушевський та інші). Тому, врахову-
ючи принципову важливість цього питання, буду керуватися золотим 
правилом археографії: краще залишити помилку автора, ніж внести 
свою, тобто максимально використаю матеріали офіційної угорської 
статистики переписів населення 1900 і 1910 рр. 

Під час переписів населення Австро-Угорщини головним крите-
рієм для визначення національної належності слугували не особисте 
волевиявлення того, кого опитували, і навіть не його рідна мова, а так 
звана розмовна мова, а також віросповідання (конфесійна належність). 
Немає сумніву в тому, що визначення національності за розмовною 
мовою дозволяло властям, використовуючи політичні важелі, завищи-
ти питому вагу населення, що розмовляло угорською мовою. Особли-
во це було помітно в містах як культурних і адміністративних центрах 
краю, де зосереджувалася значна частина політико-адміністративного 
апарату, чиновництва, інтелігенції, вищого духовенства. 

На мою думку, статистичні дані, що характеризували релігійну 
структуру населення, точніше відображають реальний стан речей, хоч 
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і вони не можуть вважатися бездоганними, бо частина українців краю, 
змінивши українську (русинську) мову на угорську, нерідко зберігали 
свою етнічну самосвідомість. Окрім того, на Закарпатті не всі греко-
католики були українцями – частина їх належала до угорської та ру-
мунської нації. Вважаю, що при визначенні національного складу на-
селення Закарпаття належить враховувати перш за все його релігійну 
структуру. Однак, для того щоб мати повне уявлення про національ-
ний склад жителів Закарпаття, наведу дані і про вживання населенням 
розмовної мови та порівняю ці показники. 

Згідно з офіційними даними, у 1900-1910 рр. понад 60% усього 
населення Закарпаття становили греко-католики, 11% – римо-католи-
ки, 15% – іудеї, понад 13% – реформати й т. д. Православних було ма-
ло: в 1900 р. у краї їх нараховувалося 202 особи, а в 1910 р. – 1924 осо-
би. Напередодні і в роки Першої світової війни кількість православних 
помітно зросла у зв'язку з переходом певної частини греко-католиків у 
православ'я. Це й стало причиною так званого “Мараморош-Сігетсько-
го процесу” (1913-1914 рр.).  

Дані ж про розмовну мову малюють нам зовсім іншу картину: в 
названі роки українську (русинську) мову вживало трохи більше 42% 
жителів Закарпаття, угорську – 29%, румунську – понад 11%, німець-
ку – 10%, словацьку – понад 5%. Демографічна ситуація для українців 
краю (за розмовною мовою) складалась у це десятиріччя несприятли-
во: незважаючи на те що все населення Закарпаття, яке вживало укра-
їнську мову, збільшилося з 327,4 тис. осіб у 1900 р. до 356,5 тис. осіб у 
1910 р. (або на 9%), їхня питома вага серед етносів краю скоротилась 
із 43,4% до 42%. За цей же період абсолютна кількість населення, що 
розмовляло угорською мовою, збільшилася на 21%, а його питома ва-
га в усьому населенні краю зросла з 28,8% до 31%.  

Національний склад населення міст Закарпаття характеризував-
ся більшою строкатістю і динамізмом, що зумовлювалося самою при-
родою міських поселень, а особливо такого регіону, як наш край. Як 
історичні центри ремесла і фабрично-заводської промисловості, сезон-
ної і стаціонарної торгівлі, як політико-адміністративні і культурні 
центри, а наприкінці XIX – на початку XX століть – і залізничні вузли, 
міста Закарпаття, як і, зрештою, інших регіонів, принаджували до себе 
жителів не тільки ближчих районів, а й інших країн. А якщо врахувати 
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географічне положення Закарпаття, про що вже згадувалося, то ситуа-
ція буде цілком зрозумілою. У 1900-1910 рр. у містах Закарпаття гре-
ко-католики становили понад 38% від усіх міських жителів (проти 
60% в усьому регіоні), римо-католики – 21% (проти 11% в усьому 
краї), іудеї – 26% (проти 15% в усьому регіоні), реформати – 13%. 
Православних було дуже мало: в 1910 р. в  містах Закарпаття їх про-
живало 58 осіб, а в 1910 р. – 327 осіб.  

Ще більш показовими є дані про те, якою мовою розмовляли 
жителі міст. Аналіз матеріалів переписів населення дав підстави зро-
бити такі висновки: у вказані роки в середньому близько 60% міських 
жителів вживали угорську мову, 24% – українську (русинську), 11% – 
німецьку. Про тенденції використання тієї чи іншої мови жителями 
міст Закарпаття в 1900-1910 рр. свідчать такі дані: якщо питома вага 
міських жителів, які розмовляли угорською мовою, за це десятиріччя 
збільшилася з 57,3% до 62,5%, то частина тих, хто вживав українську 
мову, скоротилася з 26% до 23%. Якщо ж брати окремі міста, то ситу-
ація була такою: у Берегові в 1910 р. угорською мовою розмовляло 
майже 96% населення, а українською – лише близько 2%, у Марамо-
рош-Сігеті відповідно 82% і 3%, в Ужгороді – 80% і 4%, у Мукачеві – 
93% і 8%, і т. д. Однак у містах, розташованих на території, заселеній 
переважно українцями, обидва показники – релігійний і мовний – пра-
ктично збігалися. Так, наприклад, питома вага греко-католиків і тих, 
хто розмовляв українською, становила в Буштині відповідно 65% і 
63%, в Ясінях – 71% і 70%, у Рахові – 70% і 67%, в Тересві – 68% і 
69%, у Перечині – 56% і 57%.  

Важливим є питання щодо рівня грамотності населення Закар-
паття в той період. На жаль, в історіографії Закарпаття радянської до-
би не було єдиної думки з цього приводу. У деяких публікаціях навіть 
стверджувалося, що кількість неграмотних у краї сягала 80-90%. Зви-
чайно, була відчутна різниця в рівні грамотності населення великих 
міст і верховинських сіл. Проте вважаю, що цей рівень не був таким 
низьким. Як свідчать офіційні дані, в 1900 р. у середньому понад 40%, 
а в 1910 р. – понад 45% населення Закарпаття вміли читати й писати; в 
містах ці показники складали відповідно 55% і 63%. У великих же міс-
тах (Ужгород, Мукачево, Берегово, Мараморош-Сігет та інші) в 1910 
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р. рівень грамотності досяг у середньому 74%. Інша річ – представни-
ками яких національностей були грамотні люди.  

При висвітленні питання про культурний розвиток Закарпаття у 
другій половині XIX – на початку XX століть неможливо обійти ува-
гою й питання про  значення місцевої інтелігенції в культурному і сус-
пільно-політичному житті Угорської Русі. Оцінюючи соціальне стано-
вище та внутрішню структуру закарпатської інтелігенції, належить ви-
ходити, з одного боку, з ознаки, яка її об'єднує, – зайнятості у сфері 
розумової праці, а з другого – соціальної неоднорідності походження. 
До крайової інтелігенції належали представники різних класів і соці-
альних груп: торгово-промислового капіталу, духовенства, селян, ре-
місників, робітників і т. д. 

Про кількість і соціально-професійний склад інтелігенції Закар-
паття можна судити на основі таких даних: у 1900 р. в краї нарахову-
валося близько 5 тис., у 1910 р. – близько 6,7 тис. представників інте-
лігенції, а в містах – відповідно 2,8 тис. і 4,1 тис. осіб. Таким чином, у 
містах в ці роки зосереджувалося в середньому 60% від усієї інтелі-
генції Закарпаття. Професійна структура крайової інтелігенції була та-
кою (1900 р.): з 4963 представників інтелігенції в народній освіті було 
зайнято 1770 осіб, або 36%, в адміністративному апараті та органах 
судочинства – 1648 осіб, або 33%; представників духовенства нарахо-
вувалось 853 особи, або 17%, охорони здоров'я – 571 особа, або 12%, і, 
нарешті, представників науки, літератури і мистецтва – 121 особа, або 
2%.  

Яким же був склад закарпатської інтелігенції за конфесійною 
належністю  того ж таки 1900 р.? З названих 4963 осіб: 1489 осіб 
(30%) були греко-католики, 1428 осіб (21%) – римо-католики, 985 осіб 
(20%) – реформати, 972 особи (20%) – іудеї. Але з усієї кількості інте-
лігенції краю (4963 особи) угорською мовою розмовляли 3920 осіб, 
або 79%, а українською – 339 осіб, або 6,8%. Хіба тут потрібні якісь 
коментарі? 

Красномовним свідченням прояву урядової політики денаціона-
лізації українців Закарпаття слугують такі дані: того ж таки 1900 р. з 
усіх представників народної освіти краю, тобто з 1770 осіб, україн-
ською мовою розмовляло лише 8%, а угорською – 69%; із представни-
ків адміністративного апарату і судочинства – відповідно 1,2% і 95%; 
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духовенства – 12% і 68%; охорони здоров'я – 13% і 76%. Не менш по-
казовим є і той факт, що жоден із представників творчої інтелігенції 
(121 особа) не розмовляв українською; 93% з них вказали, що кори-
стуються угорською мовою, решта 7% – німецькою і румунською.  

І, нарешті, ще один цікавий момент. Як уже вказувалося, в 1900 
р. на Закарпатті нараховувалося 853 представники духовенства, з яких 
447 осіб, або 52,4%, були греко-католиками, а 145 осіб, або 17%, – ри-
мо-католиками. Проте з усіх служителів культу лише 12% (104 особи) 
вживали українську мову, а понад 68% (583 особи) – угорську. Таким 
чином, лише 23% від усіх священиків  греко-католиків вважали своєю 
рідною мовою українську (русинську). Ці цифри, взяті мною з офіцій-
них джерел, говорять самі за себе.  

Можливо, російські вчені не могли знати всіх нюансів соціаль-
но-економічних і політичних відносин в Угорській Русі. Тоді варто 
звернутися до свідчень українських учених, яким були ближчі і зрозу-
міліші місцеві проблеми. Але й вони стверджували: угроруська інтелі-
генція відірвана від народу. Про це писав Михайло Драгоманов, який 
відвідав Закарпаття в 1875 і 1876 рр. З ним погоджувався відомий ук-
раїнський етнограф і фольклорист Володимир Гнатюк, який тричі був 
у нашому краї (1895-1896 рр.), а в Угорській Русі – шість разів. 

Заслуговують у цьому плані на увагу й нотатки відомого гро-
мадського діяча Східної Галичини Івана Петрушевича (1875-1947), 
який відвідав Закарпаття у другій половині 90-х років XIX ст., тобто 
після подорожей Володимира Гнатюка. Автор значне місце відводить 
характеристиці місцевої інтелігенції, яка була представлена переваж-
но вчителями і духовенством, вказує на її пасивність у громадському 
житті, байдужість до інтересів народу, критикує її за проугорську орі-
єнтацію, дорікає, що вона, вийшовши переважно з простого народу і 
живучи значною мірою за його кошти, втратила свою національну са-
мосвідомість, не користується довірою й повагою серед населення1.  

Припустимо, що угорська офіційна статистика, виконуючи соці-
альне замовлення власть імущих, завищила питому вагу кількості тих, 
хто розмовляв угорською мовою, і, таким чином, кинула тінь на укра-

                                           
1 Петрушевич Іван. Спомини з Угорської Русі // ЛНВ. – Львів, 1899. – 

Т. V. – С. 52.  
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їнську інтелігенцію краю. Тому звернуся до інших, можливо, більш 
авторитетних джерел – неупереджених свідчень вихідців із Закарпат-
тя, сучасників подій, про які мовиться. Так, у листі Якову Головацько-
му від 25 травня 1853 року Олександр Духнович, розповідаючи своє-
му кореспондентові про стан освіти й культури в Угорській Русі і 
скаржачись на пасивність та проугорську орієнтацію значної частини 
русинської інтелігенції, з гіркотою писав: "Но нет надеи, бо дуже 
смадярщилися, все русское им простое видится, и читати не будет. 
Священники дома с женами и детьми по-мадярски мандыкают, бо то 
их просвещение есть". Або ж: "У нас мадярисм растет и распростра-
няется голосно, все убераются по-мадярски и чиркают шпорами, сло-
ва не слышать иного, кроме мадьярского; а наши русины не лишень 
помогают, но и предводительствуют им, и сам мадьярского языка на 
гимназии здешней учитель есть русский священник"1.  

Найглибша і найповніша характеристика руської частини закар-
патської інтелігенції, на мій погляд, міститься у відомому "Протесті" 
галицької інтелігенції (червень 1896 р.). У цьому документі, зокрема, 
вказувалося, що з вини уряду і за пасивності місцевої інтелігенції й 
"нині ще в Угорській Русі велика часть руських священників так низь-
ко упала морально, що не вважає для себе ганьбою публічно в часопи-
сах стверджувати, хто і коли в руській церкві говорить мадярську 
проповідь, стверджувати свою зневагу до мови рідного народу... Те 
саме треба сказати і про світську інтелігенцію, особливо про сіль-
ських учителів. З дуже малими виїмками ця інтелігенція наскрізь зма-
дярщена, стидається руської мови, цурається рідного люду. Мадяри-
зація зробила їх не тільки перевертнями і ворогами власного народу, 
але одночасно здеградувала їх морально, поробила сибаритами, підля-
ками, прислужниками панськими, згасила в їх душах всяке ідеальне 
змагання, всяке етичне почуття"2.  

Інша річ – простий народ. Той же Петрушевич, розповідаючи 
про важке матеріальне становище трударів краю, підкреслював, що, 

                                           
1 Кореспонденція Якова Головацького в літах 1850-1862. Видав 

Кирило Студинський. – Львів, 1905. – С. 75, 496.  
2 Франко Іван. Зібрання творів у 50-ти томах. – К., 1986. – Т. 46. – Кн. 

2. – С. 344-345.  
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ознайомлюючись із місцевими суспільно-економічними і політичними 
відносинами, дійшов висновку: незважаючи на неймовірні злидні, 
тяжку працю, національну дискримінацію та утиски з боку властей, 
простий народ "не змадяриться і за сто літ", він може "ще більше пі-
дупасти матеріально, знидіти морально і уступити помалу перед 
сильніше розвитим елементом мадярським, однак се ніяким чином не 
буде мадяризація". 
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ЮРІЙ ЖАТКОВИЧ   

Юрій Калман Жаткович народився 14 жовтня 1855 р. в Ужгоро-
ді, а не в Дравцях, як дехто вважає, в сім'ї вчителя церковного співу 
учительської семінарії, який одночасно займав посаду дяка кафедраль-
ного собору в Ужгороді, Юрія Григоровича Жатковича. Дід Юрія, 
Григорій Жаткович, був священиком у Пряшівській єпархії. Бабуся, 
Терезія Левицька, згідно з домашніми переказами, була рідною чи 
двоюрідною сестрою кардинала і митрополита Михайла Левицького. 
Великий рід Жатковичів, який дав багато відомих культурних і гро-
мадсько-політичних діячів Угорської, а в ХХ ст. – Підкарпатської Ру-
сі, походив із села Жатківці Шариського комітату, де проживали пере-
важно українці: згідно з переписом 1890 року тут нараховувалося 150 
греко-католиків, 2 римо-католики і 5 іудеїв.  

Тут уперше подаю максимальну кількість інформації про рід 
Жатковичів. У Юрія Жатковича було два брати:  старший – Павло  
(1852-1916), та молодший – Кирило. Про роки життя останнього нічо-
го невідомо. Павло Жаткович народився в Ужгороді. Закінчив Ужго-
родську гімназію. Працював учителем. Потім записався на адміністра-
тивний нотаріальний курс у Великому Вараді (Румунія). Після закін-
чення курсу одружився з Ірмою – з дому відомого культурного і гро-
мадського діяча Закарпаття Феодосія Злоцького (1846-1926) – свяще-
ника, етнографа, фольклориста, поета та журналіста, який закінчив 
Ужгородську духовну семінарію і Будапештську духовну академію, 
служив священиком в Ізках, Копашневі, Золотареві, Драгові, автора 
численних творів, зокрема праці про повір'я, вірування та звичаї закар-
патських русинів Мараморощини, члена Етнографічного товариства 
Угорщини. Потім Павло Жаткович служив сільським нотаріусом у 
Підгорянах. До його нотаріату належали Свалява і Ракошино. Після 
переїзду 1891 року з родиною до США був обраний головним редак-
тором "Американсько-Руського Вісника". На цій посаді працював до 
травня 1914 р. Помер у Нью-Йорку.  

Павло Жаткович мав трьох синів і одну дочку, я даю інформа-
цію про них за старшинством. Найстарший син, якого, ймовірно, зва-
ли Мироном, був актором. Про нього практично нічого невідомо. Хо-
дили чутки, що він жив у Будапешті. Його син, тобто внук Павла Жат-
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ковича, емігрував до Австралії, а згодом оселився в Братиславі. На-
ступною дитиною була дочка Варвара (1883-?), вчителька. Далі йдуть 
сини Григорій (1886-1967) – перший губернатор Підкарпатської Русі, 
який народився в с. Голубиному на Свалявщині, і Теофіл (1892-1938). 
Останній народився у США. Він був помічником батька як головного 
редактора "Американсько-Руського Вісника". Теофіл Жаткович повер-
нувся на Закарпаття й у 1920-1921 рр. працював головним редактором 
газети "Русин", яка виходила в Ужгороді. Заступником його був 
А.Штефан. 

Молодший брат Юрія Жатковича, Кирило, відійшов від сімейної 
традиції – працювати на ниві освіти й науки. Він жив у Мукачеві і 
став відомим і вельми шанованим столяром-токарем, класним майст-
ром своєї справи, навчаючи своєму високохудожньому ремеслу ін-
ших. На превеликий жаль, більше жодних відомостей про Кирила 
Жатковича мені знайти не вдалося. Зауважу, що якщо Юрій Жаткович 
хоч у деяких листах до Володимира Гнатюка згадував про свого стар-
шого брата Павла як редактора "АРВ", то про Кирила – ніде ні словеч-
ка. Однак, працюючи над докторською дисертацією про соціально-
економічний розвиток міст Східної Галичини, Північної Буковини і 
Закарпаття у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть, у матеріа-
лах ДАЗО (м. Мукачево) я виявив документ, в якому згадувалося прі-
звище К. Жатковича. Цей документ дозволяє судити про розміри "ви-
робництва" молодшого брата Юрія Жатковича. Це відомість про кіль-
кість ремісників у м. Мукачеві й розміри податків, які вони сплачува-
ли. Згідно з нею у 1891 р. в Мукачеві нараховувалося 150 ремісників, 
90% з яких сплачували податки в розмірах не більш ніж 10 форинтів 
на рік. Столяр К. Жаткович сплачував 2 форинти, шевці І. Балаш та П. 
Червоненко – по 5 форинтів. А власники закладів, що виробляли про-
дукти харчування, М. Кац, Г. Нідерман, Б. Рупп та деякі інші – по 100 
і більше форинтів1.  

Ще були, як пише А. Штефан, о. Діонісій Жаткович, ЧСВВ, та 
Анна Жаткович, учителька. Він же зазначає, що власне Анна й розпо-
віла йому про рід Жатковичів. Особисто А. Штефан знав Юрія Жатко-

                                           
1 ДАЗО. – Ф. 116. – оп. 1. – спр. 1259. – арк. 1-13.  
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вича, Григорія, Теофіла, о. Діонісія та вчительку Анну. Тому у своїх 
спогадах він небезпідставно писав: "Рід Жатковичів був відомий на 
Пряшівщині, Мукачівщині і серед закарпатців в Пітсбургщині. Незва-
жаючи на сильні і багаті ворожі сили, Жатковичі працювали за на-
род і віру, і їх праця була корисною"1.  

Тепер, власне, про Юрія Жатковича. У 1861 р. його батьки пере-
їхали з Ужгорода у Великі Лучки, а в 1874 р. – у Дравці. В 1876 р. по-
мирає його мати Павліна, з роду Найманів, а в 1881 р. – батько.  

Ще до вступу в 1867 р. в Ужгородську гімназію Юрій умів чита-
ти й писати. Особливо багато читав, навчаючись у гімназії, тим біль-
ше, що дома в батька була досить солідна на той час бібліотека.  

Скрутне матеріальне становище сім'ї змусило його вже на дру-
гому році навчання в гімназії давати приватні уроки за мізерну плату. 
Але оскільки й цих коштів не вистачало на прожиття, юнак закінчив 
шостий клас гімназії у Великому Вараді, де, навчаючи приватно малих 
дітей, він одержував значно вищу плату, ніж в Ужгороді. У 1873-1874 
навчальному році Юрій працює приватним вчителем у багатого орен-
датора у Волівці. 

Ужгородську гімназію Юрій закінчив у 1876 р. й одразу ж був 
прийнятий в Ужгородську духовну семінарію. Після закінчення тре-
тього класу семінарії його, як кращого учня, направляють у митропо-
личу семінарію в Остригом. На превеликий жаль, слабке здоров'я не 
дозволило йому там довго навчатися. За порадою лікаря він поверта-
ється до Ужгорода, де 1881 р. закінчує повний курс духовної семіна-
рії, 26 березня того ж року дістає ієрейське посвячення і йде працюва-
ти парохом у Великий Раковець. Від середини грудня 1885 року він 
працює на цій же посаді в селі Іза, замінивши там померлого Івана Ра-
ковського, а в січні 1887 р. його переводять у село Стройне поблизу 
Сваляви, де він був священиком до кінця свого життя. Того ж року 
Юрій Жаткович став одноразово письмоводителем Свалявського со-
бору, а в 1896 р. посів і посаду благочинного в тому ж соборі.  

Вважаю, тут доречно навести уривок із курсового твору студен-
та ієромонаха Сергія (Цьоки М.) Московської духовної академії "Пра-

                                           
1 Штефан Августин. За правду і волю. Спомини і дещо з історії 

Карпатської України. – Торонто, 1981. – Кн. 2. – С. 236.  
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вославие и иноческая жизнь в Закарпатье в первой воловине XX сто-
летия" (Загорск, 1960), який чи не найкраще характеризує Юрія Жат-
ковича як людину порядну і відповідальну: "Сразу же после смерти 
о.Раковского в с. Изу, как вдовствующий приход, в 1886 г. был назна-
чен молодой, энергичный греко-католический священник, по фамилии 
о. Жаткович. Хотя о. Жаткович не мог, в полном смысле слова, заме-
нить собою о. Раковского, но все же его деятельность на пастыр-
ском поприще была значительной. 

Как говорят даже и в настоящее время старики села Изы, он 
отличался своей проповеднической деятельностью. Проповедовал не 
только по воскресеньям и праздникам, но даже устраивал после ве-
черни в воскресенье или праздник в церкви духовные собеседования с 
народом на различные богословские темы. Вследствие этого он поль-
зовался среди своих прихожан большим авторитетом, приличным 
священнослужителю. 

Но его деятельность в Изе не могла быть продолжительной,  
т. к. он был еще молодым и не заслуженным священником и не подхо-
дил для такого большого и богатого прихода, а потому он был пере-
веден в Стройны, а в село Изу был назначен священник села Ганичи 
о. Стефан Полянский, который не мог заменить собою ни о. Жатко-
вича, ни, тем более, о. Иоанна Раковского. О. Жаткович отличался 
проповеднической деятельностью, а о. Полянский проповеди говорил 
очень редко, не более 5-6 раз в год". 

У лютому 1881 р. Юрій Жаткович одружився з дочкою Андрія 
Сабова, пароха, благочинного і консисторіального голови у Великому 
Раковці, Анною. Рано овдовів. Дружина померла в лютому 1890 р., за-
лишивши трьох малолітніх дочок, яких він виховував сам. Помер 
Юрій Жаткович 25 вересня 1920 р. Як писав о. Нестор Воленський, 
Юрій Жаткович помер "…в присутствии своего зятя, о. Іоанна Шель-
кова, ближайших сродников, друзей и почитателей". 

Після смерті вченого в регіональній пресі з'явилися некрологи, в 
яких відзначалися заслуги покійного в розвитку національної науки, 
культури і особливо – етнографії. Назву тут основні: газета "Русин" 
(Ужгород, 1920, № 11), редактором якої був небіж Ю. Жатковича – 
Теофіл Жаткович; "Календар" "Науки" на 1921 рік (Ужгород, 1920. – 
С. 44-47). На превеликий жаль, цих видань немає в бібліотеках Ужго-
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рода. А згодом з'явилася велика стаття о. Н. Воленського "Георгий 
Жаткович (1855-1920)" в "Месяцослове" на 1922 год (Унгвар, 1921), 
матеріали якої я використав у своїй публікації.  

Невелика довідка для читачів. Свої літературні та наукові праці, 
а також листи Жаткович підписував то Юрій, то Коломан. А річ ось у 
чому. В уже згадуваній нами "Автобіографії" він з цього приводу пи-
сав так: "Тому, что я два имена, Юрій и Коломан, маю, – ота е причи-
на, что на желаніе мамки мои, латинского обряда шляхтички, я при 
крещеніи получил имя Коломана, – но так як церковь Возточна не имі-
еть угодника Коломана, то при священническом посвященіи я избрал 
собі имя отца моего, Юрія". Ось така історія, про яку мало хто знає. 
Зрештою, як і докладну біографію Юрія Жатковича.  

Тут додам ще один цікавий факт, що стосується Юрія Жаткови-
ча. Перечитуючи багато разів його "Автобіографію", мені спали в око 
дві подробиці, на основі яких ризикну зробити таке припущення: бать-
ко Юрія – Юрій Григорович Жаткович (?–1881) одружувався двічі. 
Від першої дружини, про ім'я якої, роки життя та походження нічого 
не відомо, народився син Павло, а від другої дружини – Павліни Най-
мані (?–1876), "латинского обряда шляхтички", тобто католички, – си-
ни Юрій і Кирило. Таким чином, у трьох братів Жатковичів – Павла, 
Юрія та Кирила – був спільний батько, але різні матері.  

Підставою для такого припущення послужило ось що. В "Авто-
біографії"  Юрій Жаткович писав, що був "першою дитиною" у своєї 
матері, Павліни Наймані. Але, як я щойно сказав, Юрій мав старшого 
брата Павла. Це по-перше. По-друге, "сімейні причини", тобто розлу-
чення з першою дружиною, про причини якого також абсолютно нічо-
го не відомо, і повторний шлюб із Павліною Наймані, католичкою, 
згідно з канонами церкви зачиняли перед богословом, який мав намір 
стати священиком, двері до подальшої кар'єри. Ці обидва факти міс-
тяться, повторюю, в "Автобіографії" Жатковича. 

Наводжу повністю це місце із тексту: "Из мала я дуже 
бояжливый и, як кажуть, дикий хлопець был. Прийду, бывало, на свя-
та или вакаціи домой, то духом беруся за книги, – а у нас их было бо-
гато, бо отець мой такожде отлично окончил был так гимназію, як и 
богословіе и токмо по семейным причинам не став священником, – и 
иду во городі или во стодолу и читаю непрестанно так, что сердечна 
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мамка моя, – котра як перву дітину свою (Скрізь виділено мною. – 
О. М.) ачей и надмірно любила мене, – непрестанно нарікать, ож я бі-
жу от людей и от товарищества".  

Очевидно, така подія була екстраординарною у великій родині 
Жатковичів, а тому, із цілком зрозумілих причин, сімейна хроніка не 
афішувала цей факт.  

Ще під час навчання в гімназії та духовній семінарії Юрій Жат-
кович виділявся серед ровесників великою працелюбністю, начитані-
стю, допитливістю, неабиякою пам'яттю, за що на конкурсах неодно-
разово одержував різні премії. Так, наприклад, у сьомому класі гімна-
зії дістав одразу дві премії: одну – за історичне дослідження, а другу – 
за переклад з латинської. У восьмому класі, будучи секретарем само-
освітнього гуртка при гімназії, одержує три премії, а саме (як він сам 
писав про це): за "историческое рассужденіе о царствованіи Ягелло-
нов в Угорщині", за "рассужденіе о значеніи прибережья Средиземно-
го моря во давних віках", а також премію, "назначенную для найпри-
лежного члена" гуртка. Згодом, як богослов четвертого року навчання 
і як секретар церковно-літературного гуртка при духовній семінарії, 
він одержує премію за життєписи отців церкви Василя Великого, Іоан-
на Златоуста і Григорія Богослова. Показовий, але практично невідо-
мий дотепер факт: навчаючись в Ужгородській духовній семінарії, 
Юрій Жаткович читав заборонені в Росії праці Михайла Драгоманова і 
Сергія Подолинського ("Парова машина"), а також інші твори, видані 
за кордоном і надіслані на Закарпаття Михайлом Петровичем.  

У спогадах А. Штефана йдеться про те, що в "Автобіографії", 
перевиданій у календарі "Собранія" на 1927 р., Мк Кіспорт, Па., 
Ю. Жаткович писав: "У 1868 р. в Ужгородській гімназії були окремі 
хори для русинів і для мадярів. Члени руського хору носили кокарду го-
лубо-жовтої барви, а літом носили студентські штани і лайбики (ка-
мізельки) жовтої і люстрову куртку (блюзку) синої барви". Зізнаюся: 
я не можу ні підтвердити, ні заперечити цей факт. Адже, по-перше, 
мені, попри всі мої намагання, не вдалося дістати це видання, на яке 
посилається А. Штефан. А по-друге, я ніде (!) не натрапляв на відомо-
сті про існування цієї "Автобіографії". Я знаю тільки ту, яку написав 
Ю. Жаткович на прохання В. Гнатюка між 27 жовтня і 5 листопада 
1896 р. Її В. Гнатюк використав для реферату в "Академічній громаді" 
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у Львові, прочитаного 24 листопада того ж року, а також для статей у 
газеті "Діло" та в Літературно-науковому віснику (ЛНВ). Оригінал 
"Автобіографії" (Ю. Жаткович назвав її "Біографією")  зберігається в 
архіві у Львові, її текст я вперше опублікував у газеті "Фест" (13-19 
жовтня 2005 р.).  

Однак, якщо бути цілком відвертим, я чомусь сумніваюся в іс-
нуванні "Автобіографії" Ю. Жатковича, про яку пише А. Штефан. 
Підстава: у своїх спогадах А. Штефан писав, що 1897 р. у Скотарське, 
де працював його батько Омелян Штефан, засновник першої "Просві-
ти" на Закарпатті, приїхав Іван Франко, щоб познайомитися з тим уг-
ро-руським священиком, який зважився скомунікуватися зі Львів-
ською Просвітою. Цю тезу автора я переконливо спростував у своїй 
публікації1. Отож, гадаю, А. Штефан знову ж таки заднім числом щось 
переплутав, зробивши Ю. Жатковича таким "українофілом". Але, 
можливо, я помиляюся і буду вдячний тому, хто аргументовано спро-
стує мою думку і доведе існування й такого тексту "Автобіографії"          
Ю. Жатковича. 

Літературно-перекладацьку діяльність Юрій Жаткович почав 
дуже рано. Ще в 1874 р., працюючи приватним учителем у Волівці, 
він переклав угорською мовою оповідання І. Тургенєва "Певцы", яке 
опублікував у газеті "Magyarország" (1874 р., № 20), а також у газеті 
"Nagy Világ". Цю дату й узяв за основу Володимир Гнатюк як початок 
літературної діяльності Жатковича, коли 1904 р. писав про закарпат-
ського культурного діяча у статті "Два ювілеї". 

У 1883 р. Ю. Жаткович подав на конкурс, оголошений Угор-
ським історичним товариством, працю "Вплив єпископів Ягерських і 
боротьба проти цього впливу в Мукачівській єпархії". І хоча ця праця 
не дістала жодної премії, журі рекомендувало її до друку в журналі іс-
торичного товариства "Századok", на сторінках якого вона і з'явилася в 
1884 р. (№№ 8-10) під назвою "Залежність Мукачівської єпархії від 
Ягерських єпископів та прагнення її звільнитися від цієї залежності". 

                                           
1 Олег Мазурок. Чи бував Іван Франко у Скотарському // Новини 

Закарпаття. – 2006, 29 серпня.  
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Ю. Жаткович, який досконало знав латинську, угорську й німе-
цьку мови, а також читав багатьма слов'янськими мовами, – автор чис-
ленних наукових і науково-популярних розвідок з історії Угорської 
Русі, а саме: "Князь Федір Корятович", "Кілька слів про руських, що 
живуть в Угорщині. Історичний нарис", "Нарис історії Грушівського 
монастиря на Угорській Русі", "Етнографічний нарис угро-руських" та 
інших. Йому належить ціла серія статей про мукачівських єпископів  
І. Брадача, В. Тарасовича, Г. Бізанція, М. Ольшавського, А. Бачин-
ського та інших; єпископів львівських Й. Шумлянського, В. Шептиць-
кого, А. Шептицького, Л. Шептицького та інших.  

Він є автором цікавої розвідки "Епископы Мараморошские", 
статей "Краткая история епархии Крижевацкой", "Нечто о епархии 
греко-католической Крижевацкой", перекладу з латинської мови "Рас-
суждение протоиерея Ивана Чурговича: О разводе брака по причине 
чужеложества" та інших праць, які публікувалися на сторінках журна-
лу "Листок" та у "Месяцесловах", що виходили в Ужгороді. Окрім то-
го, Ю. Жаткович написав багато солідних наукових праць угорською 
мовою: "Історія руської церкви в Марамороші", "Історія заселення 
Марамороша", "Історія історіографії угорських русинів" та інших, 
опублікованих в історичному журналі "Századok", який виходив у Бу-
дапешті. Окремі дослідження Ю. Жатковича друкувалися у Львові, зо-
крема "Етнографическій очерк угро-русских"  (уривки)  та його пере-
клад праці Едмунда Еґана  "Економічне положення руських селян в 
Угорщині". Він написав також підручники з історії, географії та ци-
вільної науки (1894 р.), але доля цих рукописів невідома. 

На превеликий жаль, мушу констатувати, що й досі не маємо бо-
дай елементарної бібліографії усіх наукових (історичних, етнографіч-
них, краєзнавчих) праць ученого, його літературних творів, перекла-
дів. Значна частина їх виходила на Закарпатті та в Будапешті, оскільки 
Ю. Жаткович співпрацював із десятками газет, журналів, альманахів. 
Скупі дані, які містяться в епістолярній спадщині Ю. Жатковича, да-
ють підстави вважати, що значна частина його праць залишилася в ру-
кописах, і можна тільки гадати, де вони.  

Про Ю. Жатковича писали переважно як про перекладача або ж 
культурного діяча Закарпаття, який допомагав В. Гнатюку в його нау-
кових студіях. В історичній літературі домінувала тенденційна й одно-
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бока характеристика його поглядів. У дорадянській літературі праці 
Ю. Жатковича дістали позитивну оцінку за наявність у них багатого 
фактичного матеріалу. В новітній час зроблено перші спроби охарак-
теризувати Ю. Жатковича як історика та етнографа Закарпаття, спро-
би оцінити вченого через призму його світосприймання, яке проявило-
ся в його листуванні з В. Гнатюком і на яке раніше ніхто з дослідників 
не звернув уваги. Його епістолярна спадщина не використовувалася 
дослідниками.  

Не буде великим перебільшенням, якщо скажу, що "відкрив" 
Юрія Жатковича українському читачеві, як самому Ю. Жатковичу 
"відкрив" українську історію та культуру відомий східногалицький 
учений, етнограф і фольклорист, молодший соратник І. Франка – Во-
лодимир Михайлович Гнатюк (1871-1926). Це сталося після їх особи-
стої зустрічі у Стройному навесні 1896 р. під час другої наукової по-
дорожі В. Гнатюка Закарпаттям (перша подорож відбулася влітку 
1895 р., а третя – через рік), хоч листувалися вони з осені  
1895 р.  

В. Гнатюк у статті "Д-р Гіядор Стрипський", вміщеній у газеті 
"Вперед" за 28 січня 1919 р., розповідаючи про свої зв'язки з Ю. Жат-
ковичем, писав: "В часі другої екскурсії зимою 1896 р. познайомився з 
о. Ю. Жатковичем, парохом Стройни (коло Сваляви), з яким удержу-
вав зносини аж до вибуху війни. Наскільки мав я змогу, висилав йому 
різні книжки, а результатом того був не тільки ряд перекладів 
о.Ю.Жатковича з нашої белетристики на мадярську мову, але й ряд 
його статей по часописах, де між іншим обговорював він і українське 
питання". 

Відразу зауважу, що В. Гнатюк допустив тут деяку неточність, 
сказавши, що він познайомився із Ю. Жатковичем взимку 1896 р. На-
справді це було навесні того ж року. Підставою для такого тверджен-
ня слугує лист Ю. Жатковича В. Гнатюкові від 18 березня 1896 р., в 
якому він писав: "Вы сміло можете пригодити до нас, бо не токмо я 
прійму Вас радо, но и мои сусіди, священники, оготно приймуть Вас и 
будуть Вам ко услугам. Вы у субботу можете прийти до Сваляви или 
у самое полуднє, или по полудню у 21/2 часа. Там Вы наймете собі фі-
акр, бо до нас почта не годит". Отож, В. Гнатюк зустрівся з Ю. Жат-
ковичем не раніше ніж 18 березня. Просто того року була холодна вес-
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на, а особливо в горах, і у В. Гнатюка створилося враження (за-
пам'яталося), що це була ще зима. 

Завдяки В. Гнатюкові та за його активної участі Ю. Жаткович 
встановив ділові контакти з багатьма відомими представниками укра-
їнської, російської, чеської та словацької науки і культури. Численні 
документи й, насамперед, епістолярна спадщина Ю. Жатковича свід-
чать про те, що він листувався з І. Франком, М. Грушевським, С. То-
машівським, М. Кордубою, Є. Перфецьким, Ф. Главачеком, Г. Стрип-
ським, М. Врабелем, С. Цамбелем, О. Ашботом та іншими. Знову ж 
таки, завдяки В. Гнатюкові, котрий регулярно надсилав або ж сам при-
возив Ю. Жатковичу книги з історії України і всіляко заохочував його 
до наукових студій, останній був добре обізнаний із дослідженнями 
М. Грушевського, В. Антоновича, М. Костомарова, Я. Головацького, 
М. Драгоманова, Д. Яворницького, Б. Грінченка, С. Томашівського, 
М. Кордуби, О. Огоновського, О. Пипіна, Д. Іловайського та інших, 
які він використовував у своїх наукових працях. Ю. Жаткович пере-
клав угорською мовою твори І. Франка, Ю. Федьковича, Марка Вовч-
ка, І. Нечуя-Левицького, М. Коцюбинського, І. Тургенєва, А. Чехова 
та інших, сприяв поширенню в Угорщині творів Т. Шевченка, знайом-
лячи через це угорських читачів із передовою українською та росій-
ською літературами. За рекомендацією В. Гнатюка Ю. Жаткович стає 
членом Наукового товариства ім. Шевченка у Львові (з 1898 р.).  

Мої слова про те, що Ю. Жатковича "відкрив" В. Гнатюк, слід 
розуміти наступним чином. Ще задовго до знайомства з В. Гнатюком 
(а про це переконливо свідчать його листи і наукові праці) Ю. Жатко-
вич, так би мовити, підсвідомо, інтуїтивно відчував свою етнічну на-
лежність, вважав себе українцем, тобто в даному випадку спрацював 
генетичний код. А його знайомство з В. Гнатюком, І. Франком, твора-
ми класичної української літератури, працями українських учених з іс-
торії України допомогло йому стати свідомим українцем. Тому твер-
дження деяких дослідників, нібито Ю. Жаткович став "українофілом" 
винятково під впливом В. Гнатюка, – безпідставні.  

Заслуга ж В. Гнатюка в тому, що він зумів побачити в Ю. Жат-
ковичеві справді неординарну постать серед сірятини й ренегатства 
значної частини представників закарпатської інтелігенції, про що док-
ладно йшлося вище. Поряд із цим слід мати на увазі, що Ю. Жаткович 
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не йшов сліпо за В. Гнатюком. Обидва, як це видно з листів, у бага-
тьох питаннях залишалися на своїх позиціях, не зумівши переконати в 
чомусь один одного. Це стосується передусім проблем літературної 
української мови. Та й хіба ж легко було розібратися в тому хаосі ду-
мок і теорій, які існували тоді в цьому питанні не тільки на Закарпатті 
й у Галичині, але й на Наддніпрянщині!  

Тому, гадаю, не слід ідеалізувати стосунки між Ю. Жатковичем 
і В. Гнатюком у цьому плані. Документи засвідчують, що В. Гнатюк 
довго приглядався до свого нового знайомого, з'ясовував його ідейні 
позиції, доки остаточно не повірив у нього. Заслуговують уваги листи 
Ф. Главачека до В. Гнатюка, в яких він відповідає на запитання гали-
цького вченого, ділиться з ним своїми міркуваннями щодо закарпатсь-
кої інтелігенції. Так от, у листі-відповіді В. Гнатюку з Праги від 10 
грудня 1896 р. Ф. Главачек писав:  "Спочатку про річ, яка нас обох ці-
кавить, – про Угорську Русь. Трохи мені дивно, що Ви не написали ме-
ні більше про свою подорож туди. Де були, яких людей найшли, може, 
якого, подібного до Жатковича, чоловіка?… Жаткович тепер, здає-
ться, дуже діяльний. Та чи він вже став свідомим українцем (власне, 
русином)? Чи він уже член Товариства ім. Шевченка і т. д.? Я читав 
у "Ділі" ... про нього, а також його і Ваші речі в "Етнографічному 
збірнику", – тішить мене, що вони там є, але, знову ж, питання: чи 
це вже у Жатковича свідоме русинство? Як виглядатиме журнал, що 
Жаткович хоче видавати? Я читав про нього в "Листку". Що ка-
жуть на це "антифонетики" – Гебей і т. д.? 

Все ще дуже шкодую, що не був у Жатковича і не познайомився 
з ним особисто. Але, незважаючи на це, вітайте його від мене і пові-
домте, що буду про нього писати і що його речами в "Етнографічно-
му збірнику" цікавляться і в Празі... Ще відносно цього "Протесту": 
чому він не був виданий також по-німецькому і по-угорському? Що 
говорив Жаткович про мій переклад? Зокрема про те, що я писав усю-
ди "rutének", а в нього було "oroszok"? Отже,  на Угорській Русі щось 
добре налагоджується; але писати так, як галицький "русин з Унгва-
ру" в одному числі "Діла", думаю, надто оптимістично" 1.  

Як видно з цього листа, Ф. Главачек був докладно поінформова-
ний В. Гнатюком про стан справ на Закарпатті, зокрема про особу    

                                           
1 Сторінки з історії чесько-українських зв'язків (Листи Ф. Главачека 

до В. Гнатюка) // Радянське літературознавство. – 1971. – № 7. – С. 71-72.  
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Ю. Жатковича. Але вже в листі від 9 травня 1897 р. Ф. Главачек писав 
В. Гнатюкові таке: "Пишете, що помилились відносно Жатковича, – 
шкода. Отже, щось у тому було, коли Гебей казав мені, що він (Жат-
кович – О. М.) мадярон; і крім того, Жаткович не відповів на мого ли-
ста з Ужгорода, в якому я питав, чи маю до нього приїхати. Шкода 
також, що народний часопис мав тоді видаватися макаронщиною. 
Звичайно, іншого не можна чекати, коли редактором є запеклий "ан-
тифонетик" Сабов" 1.  

Гадаю, що, по-перше, Ф. Главачек дещо загострив проблему, а 
по-друге, помилився й сам В. Гнатюк, у чому переконують нас листи 
Ю. Жатковича до нього. Це зрозумів згодом і сам В. Гнатюк, який по-
при всі недоречності у висловлюваннях свого закарпатського колеги, 
попри певні непорозуміння, які виникають зазвичай в листуванні, ду-
же високо цінував Ю. Жатковича як особистість, про що я скажу піз-
ніше. Зрештою, згодом і сам Ф. Главачек у своїх спогадах об'єктивно 
оцінив Ю. Жатковича, віддав йому належне у справі поширення в 
Угорщині творів української літератури, вказав на його сміливість і 
чітку громадянську позицію. Він зазначав: "Те, що Жаткович писав до 
галицьких часописів, було в ті часи в Уграх великою відвагою", а його 
переклади "виконали свою роль: об'єктивні люди серед угорців побачи-
ли, що існує видатна українська література... Подібне було і з деяки-
ми угорськими статтями Жатковича про угро-руську етнографію" 2. 
Тут же Ф. Главачек зазначає, що коли в перших своїх дописах до 
львівських видань Ю. Жаткович писав чистим "язичієм", то поступово 
його мова наближалася до норм української мови.  

А приблизно через три тижні, 27 травня того ж року, Ф. Глава-
чек писав В. Гнатюкові щодо питання співпраці угорських русинів із 
галичанами: "Статті про Угорську Русь і про Буковину (маються на 
увазі статті В. Гнатюка, опубліковані у Львові. – О. М.), написані ду-
же зрозуміло, і видно з них, яка існує мішанина понять: угорський па-
тріотизм, москвофільство і національне русинство. Дивовижний цей 

                                           
1 Там само. – С. 73.  
2 Frantiśek Hlavácék. Moje slyky a spolupráce s Volodymurem Hnatjukem. 

– Науковий збірник. Музей української культури у Свиднику. – Пряшів, 
1967. – Т. 3. – С. 41-42.  
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спір про назву; я гадав би, що найкраще було б вживати "русин", а по-
ряд з цим і "україно-русин". Щодо мови, найбільш мені припало б до 
вподоби, якби прийняли літературну русинську так, як вона вживає-
ться в Галичині, і збагатили її угорськими діалектами.  

Не знаєте, що сказав Жаткович, коли я йому в його перекладі   
"І ми в Європі" кожне "orosz" міняв на "ruthén" і кожне "magyar" – на 
"magyarországihazafi" (якщо він взагалі мій переклад бачив)?" Згодом  
у своїх спогадах, згадуючи цей епізод, Ф. Главачек зазначав: 
"Пам'ятаю, що мені Гнатюк відповів, що Жаткович погодився з мої-
ми коректурами".  

Ю. Жаткович брав активну участь у суспільному житті краю й 
на початку XX ст. Так, у своїй праці "Карпато-Українська держава"  
П. Стерчо зазначав, що природне тяжіння до українського материка 
жило не тільки в народі, але й у серцях змадяризованої інтелігенції. 
Вже від 1916 р. Г. Стрипський, кустос угорського музею в Будапешті, 
розпочав видавати угорською мовою часопис "Україна", який "популя-
ризував український національний рух серед мадярської та змадяризо-
ваної інтелігенції, кладучи натиск на його відосередню силу в рамках 
російської імперії" 1. У часописі співпрацювали Юрій Жаткович, Сте-
пан Семан, Антон Годинка та близько двадцяти угорських науковців.  
І хоча часопис не був призначений для закарпатських українців, все ж 
він знайшов до них шлях.  

 

* * * 

В архівах і рукописних відділах наукових бібліотек Львова я ви-
явив 89 листів Ю. Жатковича до В. Гнатюка за 1895-1914 рр. З них 65 
зберігається в ЦДІА України у Львові і 24 – у Львівській державній 
науковій бібліотеці ім. В. Стефаника. Їхній загальний обсяг становить 
218 рукописних сторінок різного формату.  

Крім листів, там зберігаються рукописи статей Ю. Жатковича 
"Нарис історії Грушівського монастиря на Угорській Русі" (опубліко-
вано в ювілейному збірнику на честь М. Грушевського. – Львів, 1906), 
а також "Угорські русини а ювілейний рік 1898". Останню Ю. Жатко-

                                           
1 Стерчо Павло. Карпато-Українська держава. – Торонто, 1965. – С. 112.  
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вич написав на честь 25-річного ювілею творчої діяльності І. Франка. 
У ЦДІА у Львові є рукопис "Автобіографії" Ю. Жатковича. Вона була 
написана на прохання В. Гнатюка і використана ним для реферату, 
прочитаного 24 листопада 1896 р. в "Академічній громаді" у Львові. 
Також є рукопис статті "Юрій Жаткович", опублікованої 25 листопада 
того ж року в газеті "Діло".  

Листи – важливе джерело, яке дозволяє грунтовніше і всебічні-
ше вивчити характер культурних і наукових зв'язків Закарпаття з ін-
шими українськими землями наприкінці XIX – на початку XX століть, 
дає змогу виявити коло наукових і суспільно-політичних інтересів не 
тільки їх автора, але й адресата. Листи свідчать про те, як один із 
представників закарпатської інтелігенції розумів питання про етнічну 
належність русинів нашого краю. Автор листів порушував питання 
про соціально-економічне й політичне становище закарпатських укра-
їнців, писав про стан і завдання дослідження історії та етнографії 
краю, торкався проблем зв'язків населення всіх українських земель,  
ділився своїми творчими планами.  

Як засвідчують листи Ю. Жатковича до В. Гнатюка за період  
1895-1899 рр., а їх є 14, їхній автор жваво цікавився проблемами укра-
їнської мови, її діалектів. Я не ставлю собі за мету дати лінгвістичний 
аналіз епістолярної спадщини Жатковича. Хочу з'ясувати: що змусило 
цікавитися питаннями  української мови, вивчати мовну ситуацію на 
Закарпатті наприкінці XIX ст. людину, яка мала незаперечне обдаро-
вання вченого-аналітика, але не була фахівцем-лінгвістом.  

Аналіз листів Ю. Жатковича до В. Гнатюка дозволяє дійти ви-
сновку, що три основні причини спонукали його торкнутися проблеми 
української мови, а саме: запитання В. Гнатюка свого кореспондента з 
цього приводу, опублікування у Львові праці самого Ю. Жатковича 
"Етнографическій очерк угро-русских" і, нарешті, поширення на За-
карпатті галицьких часописів, мова яких не сприймалася закарпат-
ською інтелігенцією як своя, рідна. Зазначу, що, як не парадоксально, 
але, відстоюючи ідею загальноукраїнської мови, сам Ю. Жаткович, як 
я вже зазначив, писав "язичієм".  

У листах Ю. Жаткович порушує принципово важливе питання в 
історичній науці – про автохтонність угорських русинів, вважаючи їх 
корінними жителями краю. Себе Ю. Жаткович уважав українцем. Так, 
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у листі до В. Гнатюка від 16 грудня 1896 р. він писав: "Вы гощете зна-
ти, якого я становища со взором мало-руського вопроса? Я по убіж-
денію держу себе сыном мало-руського народа, того народа, кото-
рый совсім так отдільный е от велико-русского, як, нпр., от польско-
го или болгарского. В прочем, я ее уже описал и во моей пряці "Етно-
графическій очерк угро-русских", готя не совсем так явно". А при-
близно через три роки, у вересні 1899 р., він знову повторював: "…Я, 
як Вам ото уже давно видомо, – русин, т. е. твердо стою при само-
стойности мало-руського народа и языка, но, однако ж, и я тых ду-
мок, со малым взятием, яких е автор письма, поданного 17.5.897 р. ко 
Вам. Я так вижу, ож коренний и чистий мало-руський язык е тот, 
котрым писали Шевченко, Вовчок Марк и Федькович, чеи творы наш 
народ совсім так добрі розуміє, як "Неділю". А сей язык далеко от-
стоит от языка теперішних Ваших письменников, котрых наш народ 
и по полу не може зрозуміти. У нас лиш таким языком и такою пра-
вописю мож полезно писати, як "Неділя". За фонетику не буду гово-
рити, бо я тои гадки, ож який славлянский язык не гоче придержова-
тися етимологіи, то найрозумніше перейти на латинску азбуку" 1. 

Найдокладніше свої думки щодо походження мов узагалі й ук-
раїнської зокрема Ю. Жаткович виклав у великому листі В. Гнатюкові 
від 10 березня 1897 р. Застерігаючи свого кореспондента, що він не 
вважає себе спеціалістом "по части филологіи", Ю. Жаткович доклад-
но ділиться своїми міркуваннями щодо літературної мови народу, її 
діалектів. Він вважає, що утворення будь-якої мови – процес безпе-
рервний, динамічний і діалектичний. На його думку, мова живого на-
роду подібна до живого дерева, на якому постійно одні гілки відмира-
ють, а нові, молоді, виростають і розвиваються. Він уважає, що немає 
у світі такого народу, який би мав одну спільну, загальноприйняту і 
загальновживану (літературну) мову, оскільки в мові кожного народу 
існує багато діалектів, які тією чи іншою мірою близькі один до одно-
го, історично пов'язані один з одним, мають один спільний історичний 
корінь. 

                                           
1 Тут і далі листи Ю. Жатковича до В. Гнатюка цитуються за 

виданням: Юрій Жаткович. Праці з історії Угорської Русі. – Ужгород, 2008. – 
С. 351-421.  
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Ю. Жаткович переконаний, що кожний народ повинен мати 
свою загальнонародну (загальнонаціональну) літературну мову, ство-
рену на основі практично всіх діалектів мови цього народу: літератур-
на мова має увібрати з кожного діалекту ті риси, які найбільше відпо-
відають духові цієї мови. Якщо ж, продовжує Ю. Жаткович, виникне 
потреба у збагаченні мови, то вона може поповнюватися елементами з 
тієї мови, яка є на даний час найрозвиненішою і є одного кореня з мо-
вою, що на даному етапі формується і розвивається. 

У листах Ю. Жаткович висловлюється і з приводу української 
мови, її вживання; шкодує, що й тепер іще не існує загальноприйнятої 
української граматики. Ця обставина, зазначає він, обмежує знайомст-
во читачів Угорської Русі з творами класиків української літератури. 
Наприклад, у листі від 6 грудня 1896 р. він писав: "Мні дуже и дуже 
подобаться мало-руська письменность особенно тому, что она кріп-
кого національного духу е, не так, як письменность і прочих европей-
ских народов, котра сим часом совсім интернаціональна. Токмо ото 
жаль, что мало-руська письменность еще и до днесь не иміет посто-
янной и всіми признанной правописи, что весьма трудным чинить 
чтеніе мало-руських творов". 

Як уже зазначалося, Ю. Жаткович завдяки В. Гнатюку регуляр-
но одержував твори представників української демократичної літера-
тури, частину яких перекладав угорською мовою. Добре знав галицькі 
та буковинські часописи, а тому в листах до В. Гнатюка часто ділився 
своїми враженнями про мову творів цих письменників, порушував пи-
тання про загальноприйнятий український правопис, не схвалював мо-
ву галицьких видань. Цікавим у цьому плані є його лист від 26 лютого 
1897 р., в якому він писав: "По желанію Вашему сдісь отсылаю Вам 
обратно Котляревского. Дуже и дуже сподобав ся он мині и лиш ото 
жалую, чого не пишуть мало-руськи письменники и нині такым язы-
ком и с таков ортографіов, як писали Котляревский и его сверстники. 
Тогды бы діло мало-руських о много лутше ширилося и много больше 
прихильников мало, як нині, коли таким поганым языком и таков 
безсмысленнов ортографіов пишуть, что и читати погано здорового 
смаку чоловіку".  

Як розумів практичне використання української мови Ю. Жат-
кович, видно з такого випадку. Обговорюючи в листах питання про те, 
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якою ж мовою писати свій твір "Етнографическій очерк угро-рус-
ских", і вказуючи на те, що на Закарпатті ніхто не пише "фонетиков", 
Ю. Жаткович сповіщав, що буде вживати "етимологическу право-
пись". А в лютому 1896 р., надсилаючи рукопис праці В. Гнатюкові, 
зазначав, що писав такою мовою, якою розмовляє зі своїми вірниками. 
Одержавши опублікований текст, що з'явився 1896 р. у Львові, він ду-
же шкодував, що праця вийшла галицьким діалектом, або, як він ви-
словився, "испольщенным язиком".  

Разом з тим епістолярна спадщина Ю. Жатковича розкриває нам 
причини того становища, за якого найкращі представники інтелігенції 
Закарпаття визнавали за свою українську мову, але практично не зна-
ли її на рівні тодішніх уже повною мірою викристалізованих загально-
народних норм. Так, у листі від 30 жовтня 1895 р. Ю. Жаткович засте-
рігав В. Гнатюка, щоб той не дивувався, що деякі закарпатські свяще-
ники позавертали пакети з книгами і газетами, що виходили у Львові. 
Ю. Жаткович писав: "Вы дивитеся, что никотори священники наши 
позавертали пакеты со книгами и газетами общества им. Шевченка. 
Но не будете над сим дивитися, если будете знати, что между нами 
есть богато священников, особенно кончивших гимназіальный курс во 
послідных роках, которы ледви знають читати Требник, но розуміти 
по-русски не розуміють ничего... Есть немало и таких священников, 
котори знают горошо по-русски, но "страха ради"... не сміют русску 
книгу взяти во руки, кромі Требника... У нас ото біда, что наилутші 
писателі и найучениши люде не токмо самі приліпляются упорно ко 
велико-русскому литературному языку, но и народ сим языком жела-
ют просвіщати. И, понеже, великорусскій язык мало людей розуміет, 
и знает, то изданія их не иміют читателей". Така ж проблема пору-
шується і в листі від 5 червня 1897 р.  

Розглядаючи питання української літературної мови, Ю. Жатко-
вич докоряє національній інтелігенції за брак у неї почуття патріотиз-
му та відповідальності перед своїм народом. Якби, на його думку, і до-
тепер так залишалося, як у часи Котляревського, коли всі русини були 
одного духу й одного ума, бо не роз'єднували їх ані правопис, ані мо-
ва, "то днесь інтеллигенція руськая не тратила бы марно силы на бо-
ротьбу за правопись и за язык, но всю силу свою могла бы повертати 
против врахов своих и на умственну и моральну пользу народа своего, 
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который народ днесь та розеднана межи собов интеллигенція лиш 
паморочит". 

Заслуга Ю. Жатковича й у тому, що він відстоював право на ви-
вчення на Закарпатті карпаторуської мови, яка, на його думку, була 
одним із діалектів української мови. Тому закон 1879 року, № XVIII, 
згідно з яким угорська мова стала обов'язковою в народних школах 
краю, вважав антируським. Він засуджував позицію вищого уніатсько-
го духовенства, яке всіляко сприяло втіленню цього закону в життя, 
бо тоді, коли закон "еще и на думці не быв нікому, русски епископи, 
особенно же Василій Попович, епископ Мукачевский (1837-1864) при-
казали были учити мадьярский язык у народных школах єпархіи сво-
їй". 

Аналіз змісту листів Ю. Жатковича до В. Гнатюка і публіцисти-
чних праць останнього дозволяє зробити висновок про те, що з цих 
листів В. Гнатюк брав значну частину фактів для висвітлення економі-
чного і політичного становища русинів Закарпаття. Він часто згадував 
у своїх публікаціях особу Ю. Жатковича, хоча, правда, не завжди на-
зивав його справжнє прізвище. Так, наприклад, у статті "Найновіші ві-
сті з Угорської Русі" ("Діло", 8 (20) квітня 1896 року), розповідаючи 
про свою другу подорож Закарпаттям, зустріч із М. Фатулою у Строй-
ному, від якого записав багато творів усної народної творчості, а та-
кож порушуючи питання про нагальну потребу налагодження постій-
них зв'язків галичан і закарпатців, він писав: "…Один чоловік піднявся 
доброго діла: познайомляти мадярів з положенням русско-українсько-
го народу і з русско-українською літературою через переклади дотич-
них утворув на мову мадярську. Незадовго має появитися з друку зна-
на брошура "Порабощаемый народ" (о тяжком положеню русско-ук-
раїнської мови і літератури в Росії), а потом той сам чоловік возьме-
ся до перекладу новел др Франка, деяких оповідань Федьковича і Мар-
ка Вовчка на мову мадярську. Може вконці довідаються про нас ма-
дяри, бо до тепер нічого не знають".  

Хотілося би спинитися ще на одному сюжеті, який характеризує  
Ю. Жатковича як людину душевну, доброзичливу і сміливу. З листів 
довідуємося, що він багато зробив не тільки в справі популяризації 
творчості Ю. Венеліна (в нього є стаття про свого земляка), але брав 
активну участь у влаштуванні життєвих проблем сім'ї Гуців-Венелі-
них, які проживали на Закарпатті. Так, він зібрав і вислав В. Гнатюко-
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ві матеріали з історії родини Венеліних (виписки з метрикальної кни-
ги, зроблені священиком із Тибави Миколою Балтовичем, дані про 
склад і стан родини Венеліних тощо), які В. Гнатюк використав для 
своїх наукових розвідок про закарпатського вченого. 

Коли ж у 1902 р. Гнатюк опублікував статтю "Кілька причинків 
до біографії Юрія Гуци (Венеліна)", в якій не тільки розповів про вне-
сок вихідця із Закарпаття у світову науку, але й повідомив, що в рідно-
му селі Венеліна Велика Тибава у неймовірних злиднях живе 84-річ-
ний брат Юрія Венеліна – Іван, то в Росії було зібрано 200 корон,         
і М. Грушевський переслав ці гроші Юрію Жатковичу, а той передав 
їх Іванові Гуці.  

Але на цьому справа не скінчилася, цей факт став відомий угор-
ським властям, які кваліфікували його як антидержавний вчинок. Було 
дано наказ арештувати В. Гнатюка, який навесні 1903 р. здійснював 
чергову фольклористичну подорож комітатами Угорщини, заселеними 
русинами, а також виявити особу, котра передала гроші Іванові Гуці. 
У статтях, що з'явилися в офіційній пресі, В. Гнатюка називали мос-
ковським агентом і звинувачували у підривній діяльності. "Здавалося 
би,  –  писав згодом В. Гнатюк про ці події у статті "Мадярська свобо-
да", – що такий чисто гуманітарний поступок не може викликати ні 
в кім нічого більше, крім співчуття. Та мадяри дивляться на такі речі 
інакше... Таким чином виаванжував я на москаля і московського про-
пагандиста, що сипле грішми та став загрожувати "мадярській сво-
боді". Та й бідна ж та свобода, коли вона дрожить перед такими як я 
пропагандистами, та й перед такими сумами, жертвованими бідно-
му селянинові, який певне не розуміє ні пропаганди, ні панславізму, ні 
загалом ніяких ізмів та ідей, які підкопували б Мадярорсаг" 1. 

Ю. Жаткович, дізнавшись про все це, в ряді листів до В. Гнатю-
ка попереджав його про небезпеку, яка йому загрожувала, хоч сам мав 
через те значні неприємності: на той час його, сільського пароха, вже 
двічі допитували представники місцевої влади (листи від 28 березня та 
14 липня 1903 р.). Проте це не злякало Ю. Жатковича. Восени 1907 р. 
він звертається до В. Гнатюка з проханням організувати матеріальну 

                                           
1 Гнатюк В. Мадярська свобода // ЛНВ. – 1905. – Т. 32. – Кн. 11. – С. 

149-150.  
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допомогу єдиному синові Івана Гуци – Федору, який залишився зі ста-
рою немічною матір'ю (лист від 12 листопада 1907 р.). Цей лист ще 
раз підтверджує мою думку про те, що Ю. Жаткович був людиною ве-
ликої душі і доброго серця, безкорисливим гуманістом, і близько при-
ймав до душі чуже горе й життєві невдачі (згадаймо: рано втратив 
дружину, сам виховував трьох дочок, будучи хворим).  

 

* * * 

Далі мова йтиме про унікальне, фундаментальне дослідження 
Юрія Жатковича з етнографії русинів Закарпаття, яке я називаю ліри-
чною поемою про свій народ. Для розуміння читачами того, що яв-
ляє собою цей науковий твір, спробую спочатку реконструювати істо-
рію його написання та публікації. На підставі тих матеріалів, які є в 
моєму розпорядженні, і в першу чергу, листів Ю.Жатковича до В.Гна-
тюка, можна дійти висновку, що Ю. Жаткович почав працювати над 
ним із середини 1880-х рр., тобто з часу призначення його парохом у 
с. Ізу, і продовжував досліджувати цю проблему, перебуваючи на та-
кій же посаді в с. Стройному. Як людина ерудована і надзвичайно пра-
цьовита, як людина, котра щиро любила свій край і народ, переймала-
ся їх проблемами, він розумів, що з плином часу, особливо ж під впли-
вом нових віянь у культурі, побуті, звичаях (що було природним і не-
минучим), будуть назавжди втрачені національні риси, притаманні за-
карпатським русинам, і тому вирішив максимально точно і докладно 
описати ці звичаї і традиції. Власне, у своїй передмові до "Очерков" 
(тексту українською мовою, написаного на прохання В. Гнатюка і ви-
сланого до Львова), – він писав з цього приводу так:  

"Видячи, ож цівилизація, котра уже желізницьов и телеграфом 
годить, неубавки совсім изотре оти черти, котри так різко розділяли 
един народ от другого, учени люде уже ут давна указали ото жела-
ніе, обы описати и увіковічити образ тых чертув, котри розділяут 
еден народ ут другого. 

Се желаніе повело и мене на ото, обы я описав образ жизни и 
нравов угорских русняков. Образ, который я написав, ачей не е совер-
шенный во всіх его частях, но ож вірный е, ото могу сміло казати, 
так як я из сього народа родився, як священник межи сим народом 
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живу и так все ото, што у моюм труді написано, я из самого и ут са-
мого народа, то есть як кажуть, из первих рук дустав. 

Ож я не попильновав1 из изданіем мойого труда, – покажеся 
ачей из того, ож я лиш послі десять рочного ислідованія и изученія 
отважився издати труд мой".  

Думаю, що такого ж змісту передмова була й у первинному тек-
сті праці Ю. Жатковича угорською мовою, про який скажу докладні-
ше. Первинний (початковий) текст праці Ю. Жатковича угорською 
мовою (12 друкованих аркушів) мав назву: "A magyarországi oroszok 
etnográfiai magánrajza" ("Етнографічний опис угро-руських"). Його до-
ля досі невідома. Нестор Воленський у статті, присвяченій пам'яті 
Ю.Жатковича (1920), писав, що із цією етнографічною працею ще в 
рукопису був ознайомлений Едмунд Еґан (1851–1901), відомий угор-
ський економіст, керівник так званої "Верховинської господарської 
акції" на Закарпатті в 1897-1901 рр., автор популярної свого часу пра-
ці "Економічне положення руських селян в Угорщині", яку в перекла-
ді Ю. Жатковича з угорської мови українською стараннями В. Гнатю-
ка було видано у Львові 1901 р.  

Аналіз змісту цього твору Е. Еґана, листів Ю. Жатковича до 
В.Гнатюка, а також його "Очерков" свідчить про те, що погляди обох 
на економічне становище русинів Закарпаття були ідентичними. На 
цій основі вони й підтримували дружні стосунки. Так от, Е. Еґан під 
час однієї із зустрічей з Ю. Жатковичем у Стройному взяв цей руко-
пис і повіз до Будапешта з наміром надрукувати. Але його раптова і 
загадкова смерть перешкодила планам обох опублікувати цей унікаль-
ний твір повністю. Він з'явився в журналі Угорської академії наук 
"Budapesti Szemle" ("Будапештський огляд") 1895 р. під назвою 
"Vázlatok a magyarországi oroszok életéböl" ("Нариси з життя угорських 
руських") – у скороченому варіанті (приблизно ¼ від тексту оригіна-
лу). Відтоді цей текст ніде не перевидавався. Я опублікував його впер-
ше після 1895 р. мовою оригіналу, тобто угорською2.  

                                           
1 Так в оригіналі. Очевидно, треба розуміти "не попиловав", тобто "не 

поспішив" (О. М.).  
2 Жаткович Юрій. Етнографіческій очерк угро-русских. – Ужгород, 

2007. – 392 с. 
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Подальша ж доля цього твору була такою. В. Гнатюк, перебува-
ючи вперше на Закарпатті влітку 1895 р., довідався від шуринів 
Ю. Жатковича, тобто братів його дружини Анни, про "Очерки". В лис-
ті до Ю. Жатковича В. Гнатюк, який на той час уже зібрав багато ет-
нографічного матеріалу в нашому краї, що полонив його своїм духов-
ним багатством і самобутністю, пропонує перекласти це дослідження 
українською мовою і надіслати до Львова, щоб там видати коштами 
Наукового товариства ім. Т. Шевченка.  

Ю. Жаткович охоче погодився на цю пропозицію. Свідченням 
того, наскільки був захоплений цим перекладом Ю. Жаткович, є той 
факт, що із 32 його листів до В. Гнатюка за період з листопада 1895 р. 
до лютого 1897 р., – у 21 листі йдеться про цей твір. Більше того, 
Ю.Жаткович навіть відмовився від пропозиції видавців написати істо-
рію східної церкви в Марамороші та пропозиції товариства св. Василія 
Великого в Ужгороді скласти для народу коротку історію Угорської 
Русі. Я твердо переконаний, що Ю. Жаткович, передавши через Е. Еґа-
на чистовий варіант "Очерков", залишив собі чернетку, з якої й робив 
переклад українською мовою, оскільки текст, надісланий до Львова 
В.Гнатюкові, як видно з його факсиміле, писався практично набіло.  

Нижче подаю тексти двох листів Ю. Жатковича до В. Гнатюка, 
в яких ідеться про роботу Ю. Жатковича над перекладом "Очерков".  

Ю. ЖАТКОВИЧ – В. ГНАТЮКОВІ  

Стройна, 5. ХІ. 1895 р. 

Почтенный господине! 

По рекомендаціи шуринов моих изволили Вы писати мні о пере-
воді моего мадьярского сочиненія "Етнографическій очерк Угро-Рус-
ских". Я готов перевести сіе сочиненіе на наш угро-русский язык, если 
токмо обеспеченый буду об изданіи его. Прошу тоже, извольте отпи-
сати мні, при яких условіях было бы наклонно товарищество им. 
Шевченка издати сочиненіе мое. Понеже у нас еще никто не пишет 
фонетиков, то я не знаю так писати и во переводі я бы употреблял 
етимологическу правопись. 
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Ю. ЖАТКОВИЧ – В. ГНАТЮКОВІ 

Стройна, 10. 02. 1896 р. 

Почтенный господине! 

Сдісь посылаю Вам мой труд и нетерпиво ожидаю Ваше мнініе 
о нем. Я писал его такым языком, якым я со вірниками моими говорю, 
вірники мои и с ними одна часть русинов (смотри 38 страницу моего 
труда) вмісто кореннои самогласнои буквы "о" говорять такий звук, 
як німецькои "ü", и за ото я сам звук так означил, что на звук "у" по-
ложил дві точки "ÿ". 

Рукопись мою, особенно як я нездоровый, мало кто знае горошо 
читати, но так як Вы ачей уже приучилися читати, то покорно про-
шу, будьте ласкави, рукопись мою и где нужно будет и ортографію 
исправити и разом за корректуров надзирати, ибо если Вы не будете 
надзирати над корректуров, то из печати уйдет на нич не годна пу-
таниця. Будьте разом ласкови упросити для мене от товарищества 
им. Шевченка нісколько почетных екземплярей из моего труда. 

Мой труд во мадьярском мало обширніший е, так як для мадь-
ярских читателей много нужно было толковати такого, что русски 
читатели сами горошо знают. 

Мой труд по-мадьярски еще не появився, готяй уже третий 
срок изходит. 

* * * 

Як бачимо, на початку січня 1896 р. переклад завершено, і 10 
лютого того ж року рукопис "Очерка" надіслано В. Гнатюку до Льво-
ва. У супровідному листі від 10 лютого 1896 р. Ю. Жаткович підкрес-
лював, що свою працю писав такою мовою, якою розмовляє зі своїми 
вірниками, прохаючи В. Гнатюка виправити, де потрібно, орфографію, 
а також вичитати коректуру. До речі, у своєму рукопису, як це видно з 
тексту факсиміле, Ю. Жаткович на кожному слові поставив наголос, 
щоб читачі за межами Закарпаття могли дізнатися, як саме вимовляє-
ться це слово на Закарпатті. У грудні 1896 р. Ю. Жаткович одержав го-
норар за свою працю, а в середині лютого наступного року й саму пра-
цю під назвою "Замітки етнографічні з Угорської Руси". Власне, не 
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всю працю, а лише уривки з неї, опубліковані В. Гнатюком в "Етно-
графічному збірнику" (Львів, 1896. – Том 2).  

На превеликий жаль, підкреслюю ще раз, працю Ю. Жатковича 
українською мовою не було видано у Львові повністю, про що скажу 
докладніше трохи нижче. Оригінал рукопису форматом 17 × 20 см за-
ймає 135 сторінок дрібного почерку – приблизно 5 друкованих арку-
шів, тоді як опублікований В. Гнатюком текст (власне – уривки з тек-
сту оригіналу) займає лише 38 сторінок у часопису, тобто майже втри-
чі коротший від тексту оригіналу. Весь текст рукопису Ю. Жаткович 
розділив на 28 неоднакових за обсягом параграфів, які не мають назв. 
Кожен параграф присвячений якійсь одній проблемі з історії та етно-
графії Угорської Русі. Текст же "Заміток", опублікований Гнатюком, 
розбитий лише на 11 параграфів, кожен з яких має свою назву, дану 
йому публікатором, а саме: Поділ русинів; Звідки русини діставали 
церковні книги; Народний календар; Весілля; Уродини; Похорони; 
Одіж; Пожива; Управління ріллі, годівля худоби, садівництво; Чуже-
родці між русинами; Дещо з усної літератури русинів. І хоч у цілому 
структура друкованого тексту збігається зі структурою оригіналу, про-
те навіть чисто зовнішнє їх зіставлення дозволяє зробити висновок 
про те, що В. Гнатюк багато вилучив із тексту оригіналу.  

Що ж випустив В. Гнатюк і чому? Аналіз обох текстів дозволив 
дійти такого висновку: по-перше, В. Гнатюк, на жаль, цілком зняв пе-
редмову до "Очерка", яка, на мою думку, відіграє важливу роль для 
розуміння позиції автора, оскільки в ній Ю. Жаткович пояснює моти-
ви написання праці, висловлює своє ставлення як науковця до необ-
хідності збирання і збереження історичного та етнографічного матері-
алу, який стосується Угорської Русі. По-друге, найбільшого скорочен-
ня зазнав текст оригіналу (знято понад 35 сторінок), присвячений вла-
сне історії Угорської Русі, опису етнографічних кордонів русинів, ха-
рактеристиці міжконфесійних відносин, матеріал про відомих діячів 
науки і культури Закарпаття і т. д. По-третє, публікатор зняв у бага-
тьох випадках цілі речення, а то й абзаци, якщо вони, на його думку, 
надто докладно описували предмет чи, навпаки, були далекі від теми, 
яка розглядалася в даному параграфі. Часто вилучалися окремі речен-
ня, які через винятково нерозбірливий почерк автора В. Гнатюк не 
зміг прочитати. І, нарешті, зазначу, що "Очерк" було опубліковано ук-
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раїнською мовою, вживаною в Галичині, або ж, як казав сам Ю. Жат-
кович, "фонетикою", а не одним із закарпатських діалектів, чи, як про-
сив автор, "етимологією".  

Якою була реакція Ю. Жатковича на це, свідчить його лист 
В.Гнатюкові від 16 лютого 1897 р., в якому він писав: "Получил я 
одбыток моеи праці, но не знаю, что чинити с нею. Гиба же даром 
роздам простим людьом, так як наши интеллигентни люде и читати 
не готять такое, что фонетиков е писано. Уже и теперь нарікают 
на мене, ож я гочу завести фонетику и писати, як они говорять, 
изпольщенным языком, готяй Вы горошо знаете, что я етимологіиов 
и на нашем народном языкі заслал был Вам мою працу и не розумію, 
чому появилася она на Вашем нарічіи и фонетиков". А на власному 
примірнику "Етнографічного збірника", в якому було опубліковано 
його працю, Ю. Жаткович написав угорською: "Працю було написано 
нашою угро-руською мовою, і, на моє велике здивування й обурення, 
з'явилася вона галицько-руською мовою, до того ж фонетикою. Ав-
тор".  

Чому все так сталося? Гадаю, що В. Гнатюк, виходячи з кон-
кретних умов, зокрема поліграфічних можливостей НТШ, та бажаючи 
ознайомити якомога ширше коло читачів усіх українських земель із 
працею закарпатського історика та етнографа, вирішив друкувати 
текст саме в такому варіанті. Проте ідея твору, основний фактичний 
матеріал,  що ілюстрував думку автора, дух епохи і регіону, – все це 
було в цілому донесено до читача. І в цьому безсумнівна заслуга 
В.Гнатюка як публікатора. Разом з тим відзначу, що поза увагою чита-
чів залишилося багато цінних історичних, етнографічних та лінгвісти-
чних матеріалів, які мають принципове значення при вивченні історії 
та етнографії Закарпаття.  

Отож, при порівнянні обох текстів – тексту Ю. Жатковича і тек-
сту, опублікованого В. Гнатюком, – бачимо, що, без сумніву, останній 
багато втратив. І не лише значну частину фактичного матеріалу, що 
вже само по собі дуже важливо і принципово, оскільки порушувалася 
струнка схема оповіді автора. Не менш важливим є й те, що втрачала-
ся мова оригіналу, втрачався той неповторний колорит закарпатського 
діалекту, який ніколи й нічим не можна замінити, ні з чим порівняти, 
втрачалася жива мелодія цього унікального твору. З утратою мови 
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оригіналу втрачався дух, живий і неповторний дух епохи та специфіки 
регіону, який так яскраво й талановито зумів відтворити Юрій Жатко-
вич! Недарма ж, нагадую, він працював над "Очерком" понад десять 
років! Вдумаймося – десять років! Хто ще, крім Ю. Жатковича, так 
досконало знав найменші нюанси того, що він описував? А додаймо 
сюди загальновизнаний вроджений талант Ю. Жатковича як літерато-
ра і дослідника! 

Разом з тим, порівнюючи обидва тексти, я переконаний, що 
В.Гнатюку довелося добряче попрацювати над рукописним оригіна-
лом "Очерков" не тільки через надзвичайно нерозбірливий почерк 
Ю.Жатковича, але й враховуючи його колосальну зайнятість: або ж 
наукові подорожі, або ж – опрацювання зібраних матеріалів та їхня 
публікація. А належало ж вибрати головне! В. Гнатюк цією публікаці-
єю праці Ю. Жатковича познайомив не лише галичан та буковинців, 
але й жителів Наддніпрянщини з культурою, побутом, звичаями та ві-
руваннями, і навіть з історією своїх побратимів на сході від Карпат. 
"Текст Гнатюка", який я опублікував уперше з 1896 р., цікавий тим, 
що сучасний читач дізнається, якою мовою розмовляли в Галичині на-
прикінці XIX ст.  

У тексті ж "Очерков", опублікованих 1895 р. в журналі 
"Budapesti Szemle", відсутні важливі матеріали про походження назви 
"русин", про їх чисельність та автохтонність, район розселення, зов-
нішній вигляд; немає даних про розвиток освіти у русинів, їхніх діячів 
культури, відсутні народний календар, матеріал про звичаї і традиції 
русинів, про їхню господарську діяльність, стосунки з іншими народа-
ми й т. д. Таким чином, цей текст суттєво відрізняється не тільки від 
тексту, опублікованого мною у 2001 р. на основі рукописного оригіна-
лу українською мовою, але й від тексту, опублікованого  
В. Гнатюком у Львові у 1896 р. в "Етнографічному збірнику". Однак 
угорськомовний читач мав (і тепер знову має) змогу ознайомитися з 
основними фактами, які стосуються історії та етнографії закарпат-
ських українців.  

Мене дивує той факт, що в листах до В. Гнатюка Ю. Жаткович 
ні словом не обмовився про публікацію частини своєї праці в журналі 
"Budapesti Szemle". Ні найменшого натяку! Навпаки, писав, що його 
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праця досі ще не побачила світ. Про це йдеться, зокрема, в листі від 10 
лютого 1896 р., текст якого наведено вище.  

Хоча працю Ю. Жатковича в цілому присвячено етнографії За-
карпаття, вона містить багато матеріалу суто історичного характеру, 
оцінку автором непростого минулого краю, його роздуми та міркуван-
ня над тими або іншими проблемами, порушеними ще 1890 р. у праці 
"Історія історіографії угорських русинів". Як не прикро, але В. Гна-
тюк, публікуючи витяги з праці Ю. Жатковича, опустив,  власне, ту, 
чи не найважливішу в теоретичному плані, частину дослідження, де 
автор розмірковує над проблемами етнічного походження угорських 
русинів, їх автохтонності, історичних зв'язків з іншими західноукраїн-
ськими землями та Наддніпрянщиною. 

У своєму дослідженні Ю. Жаткович, не погоджуючись із відо-
мим австрійським істориком Г. Бідерманом, досить ґрунтовно розгля-
дає спірне питання про розподіл угорських русинів на групи залежно 
від місця проживання. Багато уваги приділено питанню про ступінь 
релігійності русинів, зокрема, підкреслюється думка про те, що релігія 
і мораль тісно взаємопов'язані між собою. Великий науковий та пізна-
вальний фактичний матеріал містить та частина "Очерка", в якій ідеть-
ся про народний календар, різні обряди, народну медицину, вірування 
і т. д., про казки, пісні, коломийки, приповідки та інші твори усної на-
родної творчості русинів, про міжетнічні відносини тощо.  

Говорячи про дослідження Ю. Жатковича "Етнографическій 
очерк угро-русских", варто зазначити, що окремі історичні та етногра-
фічні матеріали про угорських русинів містяться у працях українських 
та російських дослідників Я. Головацького, І. Срезневського, Г. Де-
Воллана, О. Петрова та інших, які писали свої твори на основі корот-
кочасного знайомства з краєм. Дослідження Ю. Жатковича, на мою 
думку, має принципово інший характер. Поступаючись перед дипло-
мованими істориками та етнографами рівнем теоретичної підготовки, 
Ю. Жаткович перевищував їх на кілька щаблів своїм вродженим та-
лантом, прекрасним знанням предмета дослідження. Його праця – ре-
зультат власних багаторічних спостережень, роздумів, переживань, 
міркувань, це – частка його власного життя, частка життя його народу. 
І не тільки тому, що для її написання, як уже зазначалося, потрачено 
понад десять років, але насамперед тому, що її автор як син свого на-



 59

роду, свого краю був невід'ємною часткою цього народу, цього казко-
вого краю, про які писав, часткою епохи, в якій жив і яку зафіксував у 
своєму "Очерку". Усе написане ним пройшло не тільки через його сві-
домість як ученого, а й через його серце, його поетичну душу. 

Як людина допитлива і спостережлива, він бачив і відчував (і, 
переконаний, зумів передати читачеві) такі нюанси й відтінки з історії 
та етнографії русинів, яких не могла побачити стороння, хоч і талано-
вита людина. В цьому плані Ю. Жаткович був, так би мовити, поза 
конкуренцією. Він писав портрет свого народу, ліричну поему про 
свій народ, писав з болем у серці за його тяжке матеріальне станови-
ще, політичне безправ'я, не ідеалізуючи його, навіть дорікаючи іноді 
йому за легковажність, але писав завжди з любов'ю і глибокою пова-
гою до нього, до його багатої, але непростої історії, самобутньої куль-
тури, переживаючи разом з ним його успіхи і невдачі, його радощі й 
горе. Ю. Жаткович пишається своїм народом, його чесністю, природ-
ними талантами, працелюбністю, правдивістю. "Етнографическій 
очерк угро-русских" – праця щирого патріота, вдумливого вченого, 
філософа і гуманіста. Вона заслуговує уваги не тільки етнографів, іс-
ториків, літературознавців, а й широкого загалу читачів, усіх, хто ціка-
виться минулим свого краю.  

Окремі уривки з названого дослідження Ю. Жатковича публіку-
валися в газеті "Kelet" ("Схід"), у "Карпатських листках", "Греко-като-
лицькому огляді" тощо. Етнографічні праці Ю. Жатковича були відомі 
в Росії, Німеччині, Франції. Зокрема, ними зацікавилося французьке 
Етнографічне товариство. Так, у журналі "Extrait des Bulletins de la 
Sociaté d’Etnographie" з'явилася значна частина його досліджень із 
ґрунтовною і доброзичливою передмовою Федора Вовка, який був 
особисто знайомий із нашим славним земляком.  

Науковою етнографічною спадщиною Ю. Жатковича вчені ціка-
вилися і в другій половині XX ст. Так, відомий дослідник старожитно-
стей Закарпаття Ф. Потушняк, лекції якого я слухав як студент істори-
чного факультету Ужгородського державного університету, у своїй 
праці "Закарпатська українська етнографія", яку він готував до друку в 
1952-1957 рр., писав про Ю. Жатковича так: "Одним з відомих закар-
патських дослідників був Ю. Жаткович, який збирав не лише народні 
пісні, а й етнографічні матеріали... Зокрема у статті "Замітки ет-
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нографічні з Угорської Руси" він висвітлив розселення українців Закар-
паття, обґрунтував їх приналежність до східних слов'ян,  їх внутріш-
ній етнографічний поділ, розташування сіл, внутрішній інтер'єр 
житла. Автор не давав їх детального опису, а точно визначав призна-
чення кожного з описуваних предметів. Так само стисло він описав 
землеробство, скотарство та інші заняття закарпатських українців. 
У другій частині статті Ю. Жаткович подав опис весілля, хрестин, 
похорон і забав. Цей загальний етнографічний опис до сьогодні зали-
шається найповнішим і найточнішим, бо Ю. Жаткович добре знав 
народне життя, сам жив серед народу, розумів його помисли та пот-
реби. На етнографічні праці Ю. Жатковича звернули увагу В. Гнатюк 
та І. Франко. (Жаткович був членом НТШ у Львові)".  

Від себе додам, що Ф. Потушняк не знав про існування тексту 
"Очерка" українською мовою, який, як я вже писав, значно більш ве-
ликий, аніж текст, опублікований В. Гнатюком, на який він посилаєть-
ся. Далі, вказуючи на велике наукове значення етнографічних праць 
Ю. Жатковича, Ф. Потушняк зазначає, що 1920 р. в газеті "Русин" 
(ч.2) опубліковано етнографічну замітку Ю. Жатковича "Рождественні 
звичаї на Верховині". До речі, головним редактором "Русина", який 
виходив в Ужгороді в 1920-1921 рр. два рази на тиждень – у середу й 
суботу, був Теофіл Жаткович (1892-1938), племінник Ю. Жатковича, 
брат першого губернатора Закарпаття Григорія Жатковича.  

"Очерк" – унікальний документ: це частка тієї тепер уже далекої 
епохи, в якій жили в радощах і в печалі, в щоденному тяжкому селян-
ському труді наші пращури. Не знаю як хто, але я, "розшифровуючи" 
"Очерк" майже рік (навіть брав рукопис із собою у відпустку), а потім 
готуючи його до друку частково в "Новинах Закарпаття" і повністю у 
виданні 2001 року, десятки разів перечитував текст, переносився дум-
кою в ті часи, відчував і розумів усі нюанси талановито описаного сю-
жету. Бо ж я – селянський син, і багато обрядів, зокрема народний ка-
лендар, я добре знав від своїх батьків, особливо від моєї мами, Надії 
Михайлівни, з її унікальною пам'яттю, яка досконало знала всі народні 
прикмети.  

Оригінал праці Ю. Жатковича "Етнографическій очерк угро-
русских" зберігається у Відділі рукописних фондів Інституту мистецт-
вознавства, фольклору та етнографії АН України. – Фонд 29-2. – Спр. 
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27. – Арк. 1–135. На титульній сторінці рукою Володимира Гнатюка 
написано: "Передано до бібліотеки (тобто бібліотеки НТШ – О. М.). 
Виїмки сеї праці надруковані в II томі Етн. збірника. В. Гнатюк".  

А тепер докладніше розповім про зміст цієї наукової праці 
Ю.Жатковича.  

Так, перший же параграф "Етнографического очерка" присвяче-
ний питанню про те, хто ж такі русини. Розуміючи принципове зна-
чення відповіді на це питання, Ю. Жаткович пише: "На Угорщині еще 
и днесь, кромі учених людей, русином називают каждого греко-като-
лического чоловіка, котрый не е волошин по народности. Сему же 
ота е причина, што самый коренный мадьяр русином называть себе, 
кедь он греко-католической віри е. Мы туй под словом "русине" тіх 
обывателей розуміеме Угорщины, котри принадлежат ко малорус-
скому народу, живущему во Галлиціи, Буковині и Южной Россіи и ко-
три исповідуют греко-католическу віру, – так выключаеме из них не 
лиш инородных греко-католиков Угорщины, но разом и инородных ру-
синов сеи краины, бо иновірни русини Угорщины уже давно утратили 
свои народны свойства".  

Таким чином, Жаткович, критично розглядаючи думки європей-
ських, зокрема угорських та німецьких, учених щодо етнічної назви 
"русин", "рутен", "орос", не вважав русинами змадярщених греко-ка-
толиків. Він підкреслює також, що русини Угорщини, так само як і їх-
ні галицькі й південноросійські "сродники", віддавна відокремлюють 
себе від великоросів, яких, як він пише, "москалями зовут". У своїх 
працях, листах до В. Гнатюка, написаних у середині 90-х років ХІХ 
ст., для визначення етнічного статусу українського населення Угор-
ської Русі Ю. Жаткович вживає термін "русский народ Угорщины", 
"русин", "русска". Термін "руснаки", яким користуються угорці, вва-
жає образливим, і тому, на його думку, вчені люди його не використо-
вують.  

Докладно зупиняється автор "Очерка" й на такому важливому 
питанні, як питання про ареали розселення русинів в Угорщині. Він 
пише, що, окрім задунайських територій, навряд чи є комітати, де б не 
проживали русини. Проте в указаній праці він докладно описує лише 
ті території, де русини становили більшість. Серед восьми комітатів 
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Північно-Східної Угорщини він виділяє Марамороський, Березький, 
Угочанський, Ужанський, Земплинський та Шариський.  

Далі, відповідаючи на поставлене ним ще 1890 р. запитання, 
Ю.Жаткович зазначає, що "… одним из май запутанных вопросов е 
тот, ож теперішні русини суть ли коренни жителі Угорщины, то 
есть, ци сперед мадьарами, ци из мадьарами, ци лиш послі мадьаров 
прийшли в Угорщину". Оскільки на час приходу мадяр на території су-
часної Угорщини і Семиграддя проживали слов'янські народи, і ос-
кільки ніде немає відомостей про те, що вони звідси кудись виселили-
ся, то "ясное діло, – продовжує він, – ож одна часть их помішалася из 
мадьарами, а друга часть до днесь поддержала народность свою и 
бесіду. Ид сим послідним причисляеме и русинов". Ю. Жаткович не 
вважав русинами змадярщених греко-католиків.  

Розглядає Ю. Жаткович і традиційне питання в тогочасній істо-
ріографії, питання, відповідь на яке, на його думку, визначало позицію 
дослідника у вивченні минулого Угорської Русі: про прихід на Закар-
паття князя Федора Корятовича, а також про міграційні процеси в ре-
гіоні Карпат, про зростання чисельності русинів. Він вважає, що цей 
малочисельний народ аж до XVIII ст. збільшувався за рахунок тих 
дружин, які приходили з Галичини, а у XVI-XVII століттях – і за раху-
нок тих, які тікали з Польщі, ховаючись від утисків шляхти та грабун-
ку євреїв. Особливо зросло число русинів, гадає він, наприкінці  
XIV ст., "коли Феодор Коріатович замінив свое Подольское княжест-
во из Людовідом Великим на княжество Мукачевское и Маковецкое на 
Угорщині". Однак він ставить під сумнів твердження тих авторів, які 
писали, що Корятович привів із собою дуже багато людей – сорок ти-
сяч душ або навіть сімей.  

У своєму "Очерку" Жаткович порушує питання і про запрова-
дження унії в Угорській Русі, вважаючи, що коли мадяри прийшли на 
територію сучасної Угорщини, то автохтонні слов'янські народи, зок-
рема предки русинів, уже давно були християнами. Він погоджується 
з тими дослідниками, які дотримуються думки, що "мадьаре не от чу-
жих проповідників, но от коренных жителей Угорщины приняли віру 
Христову".  

Значне місце в дослідженні відведене й питанню про правовий 
статус русинів. Ю. Жаткович вважає, що в XVI-XVII століттях русини 
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користувалися певними привілеями, оскільки, як він зазначає, "о сих 
привілегіях явно говорять царски и княжески грамоти из краинскими 
законами". Основна причина безправного становища селян у XVIII-
ХІХ століттях – недосконалість законодавства, яке охороняє інтереси 
багатих, зловживання місцевої адміністрації, чиновництва. Свідчен-
ням того, що селяни боронили і продовжують боронити свої права, за-
значає автор "Очерка", є той факт, що й донині русини Березького ко-
мітату "правотяться" з графом Шенборном.  

З великим інтересом читаються ті сторінки "Етнографического 
очерка", в яких ідеться про представників науки й культури Закарпат-
тя XVII-ХІХ століть. Тут Ю. Жаткович, на відміну від "Історії історіо-
графії угорських русинів", подає стислі дані про понад тридцять осіб, 
аналізує науковий доробок кожного з них. У цій праці знаходимо відо-
мості про М. Андреллу, І. Базиловича, А. Бачинського, М. Лучкая, 
Ю.Венеліна, В. Довговича, І. Дулішковича, Г. Тарковича, І. Раковсько-
го, М. Балудянського, І. Сільвая, О. Митрака, О. Духновича, М. Гоми-
чкова, Є. Фенцика, К. Сабова, В. Кимака та інших. У своїй праці Жат-
кович називає І. Базиловича "Геродотом угорських русинов",  
М. Лучкай для нього – "один з найтрудолюбивых и глибокоученых 
писателей угорских русинов", Ю. Венелін своїми науковими працями 
"придбав славу на всю Європу", і т. д. Тут же подається коротка істо-
рія виникнення та практичної діяльності товариства св. Василія Вели-
кого в Ужгороді. Таким чином, ця частина праці – стислий нарис істо-
рії історичної та суспільної думки на Закарпатті протягом майже 
трьох століть. Це продовження розв'язання тих проблем, які автор по-
рушив в "Історії історіографії угорських русинів".  

Отже, при своєму вродженому талантові дослідника, гострій на-
уковій інтуїції, але через недостатню професійну підготовку Ю. Жат-
кович швидше вгадував актуальні питання з історії та історіографії За-
карпаття, ставлячи їх не тільки перед своїми сучасниками, але й перед 
прийдешніми поколіннями науковців, ніж сам відповідав на них. Про-
те загальновідомо, яке важливе значення в науці має порушення до-
слідником нової проблеми, хоч би вона й не була ним розв'язана.  Ве-
лика заслуга дослідника – привернути увагу наукової громадськості 
до цієї проблеми. Вказуючи на ці заслуги Ю. Жатковича, я, разом з 
тим, далекий від ідеалізації його постаті, перебільшення його внеску в 
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розробку історії та історіографії регіону. Як і інші дослідники того ча-
су, він припускався помилкових суджень, робив іноді хибні висновки, 
іноді не бачив головного в історичному процесі, був непослідовним.  

Наведу думку Є. Недзельського про закарпатського вченого: 
"Специального образования в области истории и этнографии Жатко-
вич не получил, однако это нисколько не умаляет его ученых трудов. 
Он был исследователем по натуре; скромный, осторожный в сужде-
ниях, любящий рыться в пыли библиотек, записывать и системати-
зировать, Жаткович являет образ ученого нового времени. Он не 
стремится воспользоваться историческими данными для патриоти-
ческих целей, но считает патриотизмом самый факт постепенного 
изследования родного края, его истории и быта" 1.  

Окрему увагу слід приділити вирішенню Ю. Жатковичем пи-
тань етнічних кордонів угорських русинів. Питання етнічних кордонів 
і чисельності русинів, які проживали в Угорщині (Австро-Угорщині), 
віддавна цікавило українських та російських етнографів, істориків, 
громадських діячів: Я. Головацького, М. Драгоманова, І. Срезневсько-
го, І. Франка, С. Томашівського, О. Петрова та багатьох інших. Ця 
проблема не втратила своєї актуальності й у наші дні. Особливо бага-
то уваги приділив їй В. Гнатюк. У листах до Ю. Жатковича він неод-
норазово просив свого адресата подати докладні відомості про етно-
графічні кордони угорських русинів. Ю. Жаткович охоче допомагав 
йому в цій справі.  

В. Гнатюк, зібравши й опрацювавши багатий і надзвичайно цін-
ний у науковому плані матеріал, під впливом зустрічей і розмов із 
Ю.Жатковичем, який на той час уже написав фундаментальну працю з 
етнографії угорських русинів, планував значно поглибити і розширити 
свої студії на території Угорської Русі, відвідати всі комітати, заселені 
українцями. Так, у передмові до другого тому "Етнографічних матері-
алів" він писав, що має намір відвідати всі комітати Угорщини, заселе-
ні українцями, подати вичерпні відомості про кількість українських 
жителів, визначити ареали їх розселення, накреслити етнографічні 
кордони, а також "…списати назви географічні руські, усунені зовсім з 

                                           
1 Недзельский Е. Очерки карпаторусской литературы второй половины 

XIX в. – Ужгород,     1929. – С. 245.  
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уживання найновішою ухвалою мадярського пештенського сейму, та 
звернути головну увагу на етнологічний бік, а не як досі обмежувати-
ся майже виключно на збиранні усної словесності".  

Відстоюючи, як і Ю. Жаткович, ідею етнічної єдності населення 
всіх українських земель, штучно розділених між різними державами, і 
відзначаючи високий рівень духовної культури закарпатських україн-
ців, В. Гнатюк виступив зі своєрідною заявою, опублікованою в газеті 
"Листок", в якій, звертаючись до закарпатської інтелігенції, висловив 
своє ставлення до історичного минулого і культурних надбань авто-
хтонного населення нашого краю, енергійно відстоював думку про ви-
нятково велике значення наукового вивчення усної народної творчості 
русинів Закарпаття, складової частини духовної культури українсько-
го народу.  

Як зазначав учений, його мета полягала в тому, щоб "…зібрати 
по можливості найбільшу кількість матеріалів, надрукувати їх і тим 
самим довести, що Угорська Русь ще не зовсім помадярилась, що там 
живуть русини, що вона не втратила характерних рис угроруського 
народу, що Угорська Русь становить інтерес не тільки для етногра-
фії, але й історії, філології та археології. Друкуючи зібрані мною ма-
теріали, я хотів, з однієї сторони, звернути увагу вчених на Угорську 
Русь, з другої, – самих угорських русинів. Нехай знають інтелігенти, 
які багатства приховані у цьому простому народі, який вони знева-
жають і ненавидять…" 1.  

У статті "Дещо про Русь Угорську", яка значною мірою є відгу-
ком на працю Володимира Охримовича про його враження від подо-
рожей Закарпаттям, В. Гнатюк не погоджується з В. Охримовичем у 
тому, що нібито Карпатські гори настільки відділили закарпатських 
українців від основного ядра українського народу, що там практично 
проживають інші люди, що Угорська Русь духовно відрізана й від 
Східної Галичини. Заперечуючи ці помилкові твердження, В. Гнатюк 
підкреслює, що закарпатські українці віддавна цілими громадами при-
ходять у Галичину на заробітки, а галичани – на Закарпаття, що місце-
ві селяни часто співають українських народних пісень, які поширені 

                                           
1 "Листок". – 1898. – № 9. – С. 103-105.  
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на Наддніпрянській Україні. У цій же статті наводяться приклади ре-
зультатів мадяризаторської політики уряду щодо автохтонного насе-
лення краю.  

Вже значно пізніше, в 1924 р., згадуючи про свої наукові студії 
на Закарпатті і, знову ж, торкаючись проблеми етнічної належності за-
карпатських русинів, В. Гнатюк у статті "В справі літературної мови 
підкарпатських русинів" писав: "Я говорив до них (селян Закарпаття – 
О. М.) не інакше, як літературною українською мовою, а проте вони 
мене дуже добре розуміли… Мав я з собою також твори українських 
письменників (Т. Шевченка, С. Руданського, І. Франка, О. Федькови-
ча), відчитував їм і вони розуміли, котрі були письменні, самі читали і 
просили не раз дати їм сяку або таку книжечку. По повороті, зі Льво-
ва висилав я не раз туди українські книжки" 1.  

Ю. Жаткович, листуючись із В. Гнатюком, по можливості регу-
лярно інформував свого кореспондента про національне питання в 
Угорщині, про вихід у світ шематизмів Мукачівської та Пряшівської 
єпархій, де містилися дані про релігійний склад населення. Так, у лис-
ті від 13 липня 1896 р. він, обіцяючи надіслати В. Гнатюкові шема-
тизм Мукачівської єпархії, писав: "В етнографических границ угро-ру-
ских я радо подам Вам мои відомости, но пореже треба буде май до-
стати карты всіх комитатов угро-руских".  

Питання етнічних кордонів було настільки важливим для науко-
вих досліджень В. Гнатюка, що він просив Ю. Жатковича взяти участь 
у праці з даної проблеми. На жаль, з об'єктивних причин Ю. Жаткович 
не міг прийняти цю пропозицію. В листі В. Гнатюкові від 17 липня 
1898 р., говорячи про можливість такого співробітництва, він писав: 
"Дуже жалую, но не можу бити сповработником Вашим при етно-
графическои праци, бо, як я уже писав Вам, теперь працовати буду 
над перекладом исторіи русскои литературы для Мадьарской 
Академіи наук, и пока се діло не покончу, што буде за 1 ½ або 2 роки 
держати, не могу брати ся до другои праци. Ото што могу – подам 
Вам, готяй я лиш докладно оти етнографически граници знаю, што 
во нашей епархіи истнують межи русинами и волохами, а из части 

                                           
1 Гнатюк В. В справі літературної мови підкарпатських русинів // Наук. 

зб., присвячений пам'яті В. Гнатюка. – Пряшів, 1968. – № 3. – С. 24.  
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межи мадьарами. И так подам Вам из епархіи нашей: 1. Чисто рус-
ки; 2. Мішани; 3. Оти села, где греко-католики мадьари живуть… 
Наколи достану шематизм Пряшевский, перешлю Вам за едно из Му-
качевским, из которых то шематизмов и Вы сами, без меня можете 
виписати етнографическі границы угорских русинов в нашей епархіи".  

І вже через десять днів, 27 липня того ж року Ю. Жаткович над-
силає В. Гнатюкові докладного листа, в якому визначає етнічні кордо-
ни угорських русинів; з текстом цього листа я ознайомлюю читачів 
нижче. Однак це питання обговорювалося двома етнографами і в на-
ступні роки, уточнювалися деякі моменти. Зокрема, в листі В. Гнатю-
кові від 14 серпня 1898 р. Ю. Жаткович писав: "Я до тепер не чув і не 
читав про русинов во Семиграді и так и не могу служить Вам при ет-
нографическом розділі русинов, что живуть по за храниці Мукачев-
ской епархіи". І, нарешті, в листі від 12 березня 1903 р. Ю. Жаткович 
пише В. Гнатюкові: "Пряшевский шематизм не могу достати, готяй 
уже два раза просив ем прислати го мні. Сатмошуйварский – волось-
кий шематизм туй е у мене, но визичили ми его лиш на короткий час. 
У цілом сем шематизмі лиш еден приход е, где по-руски говорят, а се 
наш Сигот".  

Нижче наводжу текст листа Ю. Жатковича до В. Гнатюка від 27 
липня 1898 р.  

Стройне, 27 липня 1898 р. 

Почтенный господине! 

Туй подаю я Вам етнографичный розділ місцевостей епархіи на-
шей. Я подаю си місцевости латинскими буквами и то по-мадьарски, 
бо, так думаю, ож оти так писани и на Ваших географичных картах. 
Як Вы гочете знати руськи имена их, то найдете си при конці шема-
тизма епархіи нашей. Но я давни мадьарски имена дав, а не нови зма-
дярщени.   

Мукачевскій шематизм Вы не потребуете, як маете го за рок 
1893-ый, бо во новішом за рок 1896-ый нич нового во ділі етнографи-
ческом и так не е.  

Пряшевскій шематизм найновіший появит ся концом августа и 
я зашлю его Вам, бо один мой товариш из Пряшевской епархіи 
приобіцяв ми вислати го.  



 68

Благодарю Вас за IV том "Етнографичного збірника". Я як дил-
летантный историк, ліпше подобаю собі сей том, як ІІІ-ый.  

Пан Петрашевскій, что окончив у Мукачеви и пр.? Ци здали ся 
ему на что мои рекомендаціи? Откажить му мою службу! – Ци бу-
дуть концерти у нас?  

В прочем с отличным почтеніем  
пребываю в Стройні 898, юля 27-го  
Ваш ко услугам готов К. Юрій Жаткович  

ЗАМІТКИ:  
Означує: 

1. – чисто руські міста;  
2. – мішані міста і то: у Марамороши, у Берегу і Угочі русини 
із мадьарами; у Унгі і Земплині – русини из словаками;  

3. – греко-католики мадьари.  
Во епархіи Мукачевской русине не живут мішано нигде из во-

лохами.  
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1. MARAMOROS 

1) Bereznik. Dolha. Bronyka. Szucha. Keselv-mező. Kusnicza. Róka-
Mező. Lipcse. Polyana-Lipcse. Zádnya. Brusztura. Dombó Krásznisora. 
Panya. Kalinfalva. Lonka-Széles. Mokra-Orosz. Neresznicze-Alsó. 
Neresznicze-Felső. Pudplesa. Terevelpatak. Berecena. Alsó-Bisztra. 
Pernyes. Hercsicse. Monostor. Akna-Rahó. Lázi. Vulychovati. Bisztra-
Krászna. Ronapolyana. Bocsko-Rahó. Berlebas. Bogdán. Luhi. Vovcsi. 
Borkut. Bilin. Körösmező-Felső. Fekete-Tisza. Laziscsina. Ruszkova. 
Ruszka-Polyana. Ruszkirva. Trebuso. Fejérpatak. Bustvaháza. Mihalka. 
Szaldobos. Szeklencze. Ujbard. Urmezó. Vajnag. Apsa-Felső. Apsicza. 
Bocskó-Nagy. Kis- Bocskó. Karácsonyfalva. Verespart. Kis-Lonka. Kabola-
Polyana. Roszuska. Kaszó-Polyana. Rona-Felső. Rona-Polyana. 
Csomanfalva. Darva. Eötvösfalva. Kövesliget. Kricsfalva. Dulfalva. Uglya. 
Bedő. Irholcz. Técsőpatak. Vulychuvcsik. Kőkényes. Kőrtvelyes. Nyagova. 
Sófalva. Sávdorfalva. Talaborfalva. Kis-Kirva. Remete. Taraczkőz. Nagy-
Kirva. Ökörmező. Lozánska. Majolanka. Bistra-Felső. Imsad. Negrovicz. 
Kalocsa. Kalocsa-Láz. Ripinya. Szucha. Szolyama. Szinevér. Szinevér-
Polyana. Toronya. Priszlop. Laposnya. Vucskömező. Bukocz. Hideg-Patak. 
O-Holyatén. Uj-Holyatén. Iszka. Kelecsény. Oblyaszka. Lyachovecz. 
Rekita. Pilipecz. Rosztoka. Pudabocz. Tyuska. Ricska.  

2) Huszth. Ronaszek. Maramoros-Szigeth. Hosszúmező. Tecső.  
3) –  

2. UGOCSA 

1) Nagy-Csongova. Ilonok-Ujfalú. Alsó-Karaszló. Nagy-Komját. 
Magyar-Komját. Kis-Csogova. Kis-Kupány. Ölyves. Rakusz. Nagy-Rákocz. 
Kis-Rákocz. Also-Sarád. Felso-Sarád. Véresmart. Fukobuk. Verecze. Sós-
Ujfalú. Csarnakó. Kis-Túrna. Szászfalú. Homlócz. Egres.  

2) Butas. Bökény. Csepe. Hetenye. Csoma. Fekete-Ardó. Királyháza. 
Tekeháza. Gődényháza. Fáncsika. Salánk. Sasvár. Szérma. Nagy-Szöllős. 
Szöllős-Vég-Ardó. Tisza-Újhely. Mályfalva. Tisza-Újlak. Kovácsfalva.  

3) –  

3. BEREG 

1) Kis-Almás. Nagy-Almás. Romocsaháza. Kövesd. Falucska. 
Pálfalva. Mukóvcza. Nagy-Leányfalva. Fogaras. Pisztraháza. Remete. 
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Dubrovka. Iloncza. Novoszelicza. Ilosva. Bród. Kisfalud. Miszticze. 
Lukova. Polyánka. Felső Karaszló. Szajkofalva. Bubuliska. Aribocz. 
Szerencsfalva. Ignácz. Cserlenő. Kálnik. Kuzmina. Kucsáva. Nagy-
Abranka. Lávka. Nagy-Mogyorós. Kis-Mogyorós. Buleszfalva. Patkunycz. 
Medvegyácz. Skuratocz. Ruszkocz. Benedike. Zsukó. Csupáczka. Nagy-
Abranka. Kis-Abranka. Iváskofalva. Krajnya-Martinka. Gálfalva. 
Ardanháza. Dragaburtfalva. Fekete-Patak. Olah-Csertesz. (...?). Hátmeg. 
Szudakfalva. Kelemenfalva. Maszajfalva. Medencze. Szobatin. Nyeresfalva. 
Sarkad. Sztánfalva. Tökis. Deskófalva. Závidfalva. Kiastomfalva. Ó-
Dávidhaza. Uj-Dávidhaza. Klyucsárka. Gorond. Iványi. Nagy-Lucska. 
Oroszvég. Klastomalya. Podhezság. Kustánfalva. Sztrabicsó. Nagy-Bresztó. 
Léczfalva. Czalánfalva. Ploszkánfalva. Bunkófalva. Koczkacsóház. Kis-
Belebele. Dubina. Csabina. Papfalva. Bábufalva. Rutkafalva. 
Burnyákfalva. Szintorfalva. Fedelesfalva. Herczfalva. Troszlyaniczau. 
Repeda. Epereske. Bukovinka. Dubrovicza. Seleszló. Kölcsén. Szent-Miklós. 
Iglencz. Alsó-Hrabovicza. Felsö-Viznicze. Alsó-Viznicze. Nagy-Belebele. 
Gévenyfalva. Runófalva. Lyévzárnya. Duszina. Plovin. Ruszos. 
Hunykóvicza. Holubina. Kis-Martinka. Nagy-Tibucza. Herisfalva. 
Szászóka. Ploski. Kis-Bisztra. Kis-Melnicska. Paulova. Olenyova. Irvar. 
Irovi-Huta. Szolocsén. Diszkovicza. Polena. Uklinca. Szolyva. Nagy-
Bisztra. Sztrejna. Csernik. Brusztópatak. Szuskó. Pászika. Jablovicza. 
Felsö-Kis-Bisztra. Kotelnicza. Trisucza. Medvezsa. Bilaszuvicza. 
Miskarevicza. Borszucséna. Bukócz. Perekreszna. Hukliva. Tulamós. 
Veretecsö. Lutuvka. Pudpolócz. Felsö-Kis-Hrabonicza. Kis-Rosztoka. 
Kicsurna. Serbócz. Tuskócz. Zbun. Zsdenyova. Szkotárszkó. Szvalyvka. 
Verbjas. Petrusovicza. Hlubokipatak. Bublyuk. Új-Rosztoka. Alsö-vereczke. 
Zavatka. Pereszirova. Felsö-Vereczke. Drahusócz. Beregócz. Lázárpatak. 
Lemsor. Volócz. Almamezö. Kaszura. Magyarovicza.  

2) Bartháza. Bilke. Rótos. Kojdani. Izsnyéte. Klyucsánó. Munkács. 
Váralja. 

3) Beregszász. Csoma. Makkos-Jánosi. Baluzsár. Durócz. Déda. 
Homok. Nagy-Bégany.  

4. UNG 

1) Kis-Berezna. (...?). Nagy-Berezna. Zábrogy. Csornaholova. 
Dubinics. (...?). Sztricsava. Domanina. Pásztély-Kosztrova. Kis-Pásztély. 
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Pásztély-Rosztoka. Orosz-Mocsár. (...?). Új-Kemencze. Mercse. Lakárt. 
Penkócz. Malyócz. Felsö-Németi. Alsö-Nemeti. Janka. Karcsava. Szejkó. 
Antalócz. Dubróka. Bucsava. Horlyó. Kis-Szlatina. Orosz-Komarócz. 
Nagy-Szlatina. Köblár. Gajdos. Lehócz. Csertész. Orlyava. Andrasócz. 
Szerednye. Vulkajcz. Aliviscse. Baskócz. Hunykócz. Jeszenő. Korumlya. 
Poroszkó. Orechiva. Alsó-Ribnicze. Váralja. Benetine. Inócz. Orosz-
Bisztra. Bisztra-Verhovina. Lubnya. Hostrina. Serlyem. Lyuta. Viska. 
Sztavna. Záhorb. Új-Sztuzsnicza. Ó-Sztuzsnicza. Ticha. Szucha. Uzsok. 
Huszna. Voloszánka. Luh. Bisztra-Turja. Polena. Pászika-Turja. Rákó. 
Mokra. Perecsen. Ó-Szemere. Poroskó. Új-Szemere. Szmerekova. 
Bukóczova. Nagy-Turicza. Kis-Turicza. Torocsó. Jaszliscs. Vulsinka. 
Lekiczár. Lipócz. Lumsor. Felsö-Turicza. Záricsó. Arok. Rokoncza. 
Sztrinpa. Darócz. Alsö-Domonya. Kereknye. Nagy-Láz. Bereg-Láz. 
Hluboka. Hegy-Fark. Czigányócz. Neviczke. Ó-Kemencze.  

2) Hornya. Kanyus. Prikopa. Vajszutina. Ruszkócz. Huszák. 
Kalibubócz. Ördög-Poruba. Petrócz. Kereszt. Szentes. Oszhó. Szobráncz. 
Felsö-Ribnicza. Felsö-Remete. Turja-Remete. Baranya. Felsö-Domonya. 
Ravovincz. Gerény. Ungvár. Gersény. Lucska. Kis-Zalocska. Nagy-
Zalocska. Csecsehó. Jásza. Német-Poruba. Klokocsó. Kalusa. Kváska. 
Rabvin. Pályén. Sáros-Reviscse. Felsö-Reviscse. Zavatka. Bonykócz. Sáros-
Remete. Sáros-Polyánka. Solymos. Jesztreb. Nagy-Szerekva. Kis-Szerekva. 
Szenna. Turna. Vénna. Izbugya. Ubrezs. Fekéháza. Hanojna.  

3) Tasolya. Csicser. Frgrnye. Pulócz. Viszoka. Mogyorós. Fekete 
Mező. Mokcsa. Vuján. Iske. Bes. Ör. Barma. Boros. Tarnócz. Botfalva. 
Szilócs. Botfa. Bojánháza. Pulló. Vajkócz. Nagy-Kapos. Csepely. 
Kelecsény. Nyárad. Menuj. Homok. Kelergény. Koncháza. Palágy. Gálocs. 
Dobóruszka. Nagy-Szelmencz. Mocsár. Kis-Szelmencz. Pruska. Basu. 
Szűrte. Téglas. Csap. Salamon. Ásvány. Császlócz. Hosszú-Mező. Nagy-
Ráth. Nagy-Gejőcz. Kis-Gejőcz.  

5. ZEMPLEN  

1) Bariszka. Gubócz. Dávidvágas. Zebegnyö. Hardicsa. Kasza. 
Isztváncs. Ugor. Kelecseny. Nagy-Ruszka. Kis-Ruszka. Tulkus. Sámogy. 
Orosz-Hrabocz. Dubrava. Smigócz. Hrabova-Rosztoka. Klenova. Orosz-
Vuluva. Kolunicza. Kriva-Ulics. Orosz-Patak. Ludomár. Sztrihócz. 
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Rosztoka-Kálna. Topolya. Runya. Ublya. Mihályó. Brezovecz. Ulics. 
Kolbaszó. Zbuj. Novoszelicza.  

2) Bácskó. Dargó. Szécs-Polyánka. Kőporuba. Gálszécs. Kohány. 
Szacsur. Kolcs-Hosszúmező. Sitankocs. Kereplye. Visnyó. Techna. Parnó. 
Vácsa. Gerenda. Miglesz. Szécs-Turnóka. Kis-Azar. Márk-Csemernye. 
Leszna. Őrmezö. Krivoscsin. Nagy-Mihály. Sztrojnyán. Verbócz. Póssa. 
Alsó-Hrabócz. Alsó-Körtvélyes. Rákócz. Szucsa. Morva. Topolyán. Petrócz. 
Voiya-Laborcz. Nákofaiva. Sztara. Oreszka. Cselej. Pelejke. (...?). Magyar-
Izsap. Szécs-Keresztur. Nagy-Azar. Kolbusa. Kozma. Szilvás-Kázmér. 
Biske. Laszkócz. Mihályi. Kis-Kázmer. Töke-Terebes. Dobrás-Ujlak. 
Buruncs. Garany. Kiszke. Szürnyeg. Dubravka. Butka. Szelepka. Gukály. 
Kis-Cseb. Bereklö. Lazony. Kácsánd. Lask. Nagy-Cseb. Pardics. Márk. 
Muleza. Petrik. Nespek. Abuza. Nagy-Ráska. Kis-Ráska. Lasz-Konczi. 
Füzesér. Krasznócz. Mocsár. Szulók. Hegyi-Deregnyö. (...?). Bánócz. Hoór. 
Tussa-Ujfalu.  

3) Agárd. Nagy-Tárkány. Kis-Tárkány. Leányvár. Ovcke. Gámocs. 
Dobra. Bély. Buczka. Buklyán. Perbenyák. Lekesz-Polyán. Lekesz. Király-
Helmecz. Boly. Zátény. Bodrog. Szervubaly. Nagy-Kövesd. Pácény. Luta. 
Vécs. Bodrog-Keresz-Tur. Bodrog-Kisfalud. Tarcal. Bodrog-Olaszi. 
Abrony-Zsudány. Szerencs. Bekecs. Legys-Benye. Tokaj. Kis-Tokaj. Tisza-
Eszlár. Kiskalmi. Tardos. Tolcsva. Ó-Liszka. Zombor. Vég-Ardó. 
Bányácska-Ruda. Cséke. Imzegh. Magyar-Jesztreb. Káso. Sáros-Patak. 
Kis-Patak. Vajdácska. Nagy-Toronya. Csurgö. Kis-Toronya. Sátor-Alja-
Újhely. Borsi. Velyte. Geresely. Legenye. Zemplén. Szent-Mária. Ród.  

6. SZABOLCS  

1) –  
2) –  
3) Bököny. Böszörmery. Debreczen. Tisza-Büd. Dorog. Uj-Fehértó. 

Gelse. Szakoly. Mihálydi. Biri. Balkány. (...?). Geszteréd. Nágy-Kálló. Kis-
Kálló. Kálló-Semjén. Napkor. Nyiregyháza. Oros. Parany. Kotaj. Ajuk. 
Anarcs. Kis-Várda. Bács-Aranyos-Lövö. Nagy-Dobos. Karósz. Gyulaháza. 
Nagy-Maula. Puszta-Dobos. Ó-Pályi. Maté-Szalka. Tornyos-Pálcza. Jéke. 
Örmezö. Mándok. Berdid. Thas. Nyir-Bakla. Romocsaháza. Pekneháza. 
Nyir-Beltek. Gyulaj. Ó-Fehértó. Levelek. Apagy. Kis-Léla. Bogálly. Pócs-
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Petri. Pális. Péricse. Encsencs. Mária-Pócs. Buksa. Buly. Kenézlö. Viss. 
Zalkad. Tesnár. Radamaz. Nagyfalú. Vencsellö. Gáva.  

7. SZATMAR  

1) –  
2) –  
3) Császári. Derzs. Fabiánháza. Mezők. Csahaly. Kis-Ecsed. Gebe. 

Nyír-Megyes. Hodász. Kántor-Jánosi. Nyír-Lugas. Porosznya. Papos. 
Pencsilak. Nyír-Vasvári. Nyír-Bátor. Jánk. Kis-Namény. Kölcse. 
Kökényesd. Csedreg. Fertös-Almás. Halmi. Nagy-Peleske. Lázári. Rocsály. 
Sásköz-Ujlak. Adorján. Egri. Száraz. Berek. Homok. Mifalu. Sáur. Szatmár-
Németi. Tus-Terebes.  

* * * 

Аналіз даних, що містяться у пропонованому читачам листі, 
який є цінним джерелом для етнографів, дозволяє зробити такий ви-
сновок: у семи названих Ю. Жатковичем комітатах у другій половині 
1890-х рр. нараховувалося 846 населених пунктів, 134 з яких були роз-
ташовані в Марамороському комітаті, 41 – в Угочанському, 197 – у 
Березькому, 200 – в Ужанському, 178 – у Земплинському, 64 – у Са-
болчському і 32 – у Сатмарському комітаті. Таким чином, 572 населе-
них пункти, або 68% від їхньої загальної кількості, припадало на чоти-
ри закарпатські комітати, де проживали переважно русини.  

Якщо ж класифікувати ці поселення за етнічним складом їхніх 
жителів, то підрахунки показують: із цих 846 населених пунктів – 468 
(або понад 55% від їхньої загальної кількості) були заселені винятково 
русинами. Зокрема, в Марамороському комітаті зі 134 поселень чисто 
руськими були 129 (або понад 96% від загальнокомітатської кілько-
сті), в Угочанському комітаті ці цифри становили відповідно 41, 22 
(або 54%), в Березькому – 197, 181 (або 92%), в Ужанському – 200, 
101 (або 51%), у Земплинському – 187, 35 (або 20%). У 32 населених 
пунктах Марамороського, Угочанського та Березького комітатів руси-
ни проживали змішано з угорцями. У 135 населених пунктах Ужан-
ського та Земплинського комітатів русини проживали змішано зі сло-
ваками. Таким чином, русини проживали у 635 населених пунктах на-
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званих Ю. Жатковичем комітатів, що становило понад 75% від їхньої 
загальної кількості, тобто 846.  

У 211 населених пунктах проживали винятково греко-католики 
угорці, а саме: в Березькому комітаті у 8 населених пунктах, в Ужан-
ському – в 49, у Земплинському – в 58, у Саболчському – в 64, у Сат-
марському – в 32 населених пунктах. Крім того, як бачимо з листа, у 
175 населених пунктах Марамороського та Угочанського комітатів не 
було жодного поселення, де би проживали греко-католики угорці, а в 
Саболчському і Сатмарському комітатах з 96 населених пунктів не бу-
ло жодного, де би проживали русини.  

З метою глибшого розуміння питання про етнографічні кордони 
угорських русинів і на підтвердження того, що найбільше поселень, де 
проживали русини, припадало на чотири закарпатські комітати, наве-
ду дані офіційного перепису населення в Угорщині 1900 р., тобто ча-
су, близького до того, про який ідеться в листі Ю. Жатковича Гнатю-
ку. Як засвідчують офіційні дані, в 1900 р. на Закарпатті проживало 
460,4 тис. осіб греко-католиків, або 61% від усіх жителів краю. Най-
більша питома вага греко-католиків була в Марамороському  
комітаті – понад 71%, близько 63% – в Угочанському, понад 54% – в 
Ужанському і майже 50% – у Березькому комітаті.   

На другому місці після греко-католиків за питомою вагою стоя-
ли іудеї. Їхня частка серед усього населення регіону досягала в серед-
ньому майже 15%. За ними йшли реформати – майже 13%, і на остан-
ньому місці знаходилися римо-католики: вони становили 11% від 
усього населення Закарпаття. Найвищою питома вага іудеїв була в 
Марамороському комітаті – понад 18%, реформатів – у Березькому ко-
мітаті (27%), римо-католиків – в Ужанському комітаті (понад 25% від 
усього населення комітату). Таким чином, представники цих трьох 
конфесій ні в цілому по Закарпаттю, ні в межах окремого комітату не 
становили навіть відносної більшості населення, тобто 33%.  

Хоч у міських поселеннях Закарпаття (таблиця 1) не домінувала 
жодна з чотирьох названих конфесій, все ж тут греко-католики стано-
вили в середньому відносну більшість населення: на них припадало 
39% від усіх міських жителів краю. Якщо ж взяти до уваги населення 
окремих міст, то, як видно з таблиці 1, із 21 міста й містечка Закарпат-
тя в десяти (Буштино, Великий Березний, Великий Бичків, Королево, 
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Перечин, Рахів, Свалява, Тересва, Хуст і Ясіня) греко-католики стано-
вили від 50% до 72% міських жителів, а в п'яти міських поселеннях 
(Виноградово, Довге Поле, Солотвино, Середнє й Тячево) – відносну 
більшість.  

Нарешті, зроблю деякі пояснення для читачів. У листі Ю. Жат-
ковича йдеться про відомого громадського і культурного діяча Схід-
ної Галичини Івана Петрушевича (1875-1947). У 1898 р. він здійснив 
поїздку на Закарпаття, відвідавши, за рекомендацією В. Гнатюка, 
Ю.Жатковича у Стройному; останній дав йому деякі матеріали з істо-
рії та етнографії краю.  

"Етнографічний збірник" – неперіодичний збірник фольклорних 
та етнографічних матеріалів, який видавала у Львові етнографічна ко-
місія НТШ з 1895 по 1929 рр. Вийшло сорок томів. У другому томі 
цього збірника за 1896 р. В. Гнатюк опублікував, як уже зазначалося, 
уривки з праці Ю. Жатковича "Етнографическій очерк угро-русских" 
під назвою "Замітки етнографічні з Угорської Русі".  

У 1898 р. хор у складі 20 студентів Львівського університету 
приїхав на Закарпаття і дав шість концертів в Ужгороді, Виноградові, 
Хусті й Мараморош-Сігеті.  
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Таблиця 1  

Конфесійна структура міського населення Закарпаття в 1900 р.1 

 

                                           
1 Magyar statistikai közlemények. Üj sorozat. 42 kötet. – Budapest, 1902. – 

Т. 42. – С. 208-332.  
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Шематизм – короткі статистичні довідники католицьких та уні-
атських єпархій, в яких містилися докладні відомості про релігійну 
структуру жителів кожного населеного пункту даної єпархії.  

Наперед прошу вибачення у читачів, якщо трапиться неправиль-
но прочитана назва населеного пункту: почерк Ю. Жатковича настіль-
ки нерозбірливий, що я потратив майже місяць часу, щоб "розшифру-
вати" цього листа, а відповідних географічних карт у моєму розпоря-
дженні не було. Зовсім не прочитані назви населених пунктів подаю-
ться так: (…?).  

Оригінал листа, текст якого публікується, зберігається в рукопи-
сному відділі Наукової бібліотеки ім. В. Стефаника у Львові: фонд 
В.Гнатюка, 208. – Арк. 13-16. У листі збережено всі особливості мови 
автора.  

Вперше опубліковано мною в журналі "Карпатський край" (Уж-
город, 1997. – № 1-5. – С. 31-35).  
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ТИВОДАР ЛЕГОЦЬКИЙ   

Ім'я Тиводара Легоцького пов'язане із ґрунтовними досліджен-
нями історії Закарпаття з найдавніших часів і до середини ХІХ ст. Ко-
ло досліджень широке: соціально-економічні проблеми, церковна істо-
рія, війни і переселення народів, історія окремих знатних осіб та родів. 
Історична спадщина Т. Легоцького становить 11 монографій, 300 ста-
тей та заміток.  

Народився Т. Легоцький 5 жовтня 1830 р. в с. Фунжіне, поблизу 
сучасного міста Рієки у Хорватії, в сім'ї словацьких переселенців. Не-
вдовзі сім'я Легоцьких повертається у Словаччину. Коли Тиводару бу-
ло 7 років, він втратив батька. Початкову освіту дістав у м. Рожогедь 
(сучасне місто Ружомберок). У цьому ж місті закінчив шестирічну 
гімназію. Потім проходить філософські курси у Рожневі, а з осені 
1847 р. навчається у Кошицькій Академії на юридичному відділенні.  

Після революційних подій 1848-1849 рр., в яких сам брав участь 
як доброволець революційної армії, Т. Легоцький продовжує навчан-
ня. У 1851 р. успішно закінчує Академію, працює службовцем у суді. 
В 1855 р. оселяється в Мукачеві, де живе до самої смерті.  

У 1856 р. Т. Легоцький складає суддівські іспити з австрійських 
законів та адміністративного права, а в 1861 р. – адвокатські іспити з 
угорських цивільних законів. У 1856 р. він поступає на службу до гра-
фів Шенборнів на посаду головного прокурора Мукачівсько-Чинадіїв-
ських земельних володінь.  

Починаючи з 1850 р. Т. Легоцький регулярно публікує свої нау-
кові статті в різноманітних періодичних виданнях Угорщини. Він під-
тримує тісні зв'язки з учителем гімназії м. Дьєра, засновником угор-
ської археології Ромером Флорішем, налагоджує контакти зі щойно 
створеною Археологічною комісією Угорської академії наук. У 1863 
р. комісія запропонувала вченому надсилати статті про археологічні 
знахідки та пам'ятки архітектури. Того ж року він проводить розкопки 
на території середньовічного замку в Королеві й публікує свою науко-
ву статтю за їхніми результатами.  

Із середини 1860-х рр. Т. Легоцький працює серед місцевого на-
селення Березької жупи. Захопившись багатством і колоритом народ-
них пісень, вчений досліджує фольклор як угорців, так і русинів. Він 
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видав переклади народних пісень русинів угорською мовою під на-
звою "Народні пісні угрорусів". Ці переклади здійснено спільно з Яно-
шем Ерделі – відомим угорським літературним критиком. У збірнику 
вміщено 116 народних пісень, детальний опис русинського весілля. 
Вчений опублікував переклад угорською мовою словацьких народних 
пісень, а в 1877 р. з'явилася його праця "Угроруські народні прислів'я 
та повчання", де вміщено 720 прислів'їв.  

Т. Легоцький проводив вагому дослідницьку роботу з вивчення 
історії нашого краю. Із середини 1860-х рр. він – дійсний член Угор-
ського товариства природодослідників, член Угорського етнографіч-
ного товариства, Археологічної комісії; з 1867 р. – член Угорського іс-
торичного товариства, член його правління.  

Остання праця вченого "Наша війна" в 4-х томах – це, по суті, 
документальний опис подій Першої світової війни, що відбувалися на 
території Березької жупи в 1914-1915 рр. Її рукопис (891 стор.) збері-
гається у фондах обласного державного архіву. В роботі охоплено ви-
клад подій з 28 червня 1914 р. по 31 жовтня 1915 р. Вона містить запи-
си про урожайність зернових у Березькому комітаті, ціни на продукти 
харчування тощо. Важливе місце посідають розповіді про бойові опе-
рації в Карпатах між австро-угорськими та російськими військами во-
сени 1914 р. та в січні-квітні 1915 р.  

Після смерті Т. Легоцького діти продали колекцію батька брати-
славському купцеві Лазарю Зінгеру. Однак чеські власті конфіскували 
її. Тимчасово всі матеріали були складені в Мукачівському замку. Не-
забаром музейне товариство, яке відновило свою роботу у 1922 р., за 
допомогою держави придбало приміщення. Тимчасом Л. Зінгер подав 
у суд на музейне товариство й вимагав повернення йому колекції 
Т.Легоцького. Судова справа тривала аж до 1929 р., коли, нарешті, Че-
хословацька держава погодилася відшкодувати Л.Зінгеру 30 тисяч 
крон за збірку.  

Цього ж року в Мукачеві відкрився музей ім. Т. Легоцького, 
який у майбутньому став базою для заснування Закарпатського крає-
знавчого музею в Ужгороді. На сьогоднішній день фонд музею Т. Ле-
гоцького зберігається в обласному архіві.  

Заслуговує на увагу джерельна база праць ученого: він викори-
стовував матеріали як вітчизняних, так і зарубіжних архівів. Найбільш 
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вагомими працями Т. Легоцького є його тритомна "Монографія Бере-
зької жупи", "Історія греко-католицької єпархії до кінця ХІХ ст.", "Да-
ні до археології нашої батьківщини особливо відносно Берегівської 
області та її околиць", статті, опубліковані на сторінках угорських на-
укових видань – "Князь Федір Корятович та опір 1409-го року", ряд ін-
ших.  

Основним джерелом для вивчення найдавнішого періоду та пе-
ріоду середньовіччя Закарпаття вченому послугували матеріальні 
пам'ятки старовини, знайдені ним самим чи його колегами під час ар-
хеологічних розкопок. Серед письмових джерел основним є "Gesta 
Hungarorum" ("Про діяння угорців") Аноніма. Вчений використав та-
кож документи Березького та Мукачівського архівів, архівів міст Ко-
шице, Будапешта, документи Угорської академії наук, Історичного то-
вариства.  

Про розмах археологічних досліджень Т. Легоцького свідчить 
те, що на виставці, присвяченій VIII міжнародному археологічному 
конгресу, що відбувся в Будапешті у 1876 р., з його колекції були ви-
ставлені 402 кам'яні, 118 бронзових, 4 золоті, 3 глиняні пам'ятки та 
один скляний предмет. А в 1885 р. закарпатського археолога із заціка-
вленістю слухали на угорському конгресі, який проходив у Будапешті. 
З метою ознайомлення з археологічними здобутками відомих спеціалі-
стів він відвідав багато країн Європи й Азії та на власні кошти при-
дбав чимало експонатів із різних музейних колекцій. Його ж колекція 
складалася з кількох тисяч предметів і була однією з найбільших в 
усій Австро-Угорщині. У 1907 р. Т. Легоцький організував у Мукачеві 
музейне товариство, а у власному будинку створив перший на Закар-
патті музей історії та побуту краю, але без державної підтримки ця ро-
бота не набрала розмаху. Однак шанувальники археологічних старо-
житностей продовжили справу вченого й у 1929 р. відкрили в Мукаче-
ві музей ім. Т. Легоцького, матеріали якого, як я вже зазначав, послу-
гували основою для організації обласного державного краєзнавчого 
музею.  

Археологією Т. Легоцький почав займатися з 1869 р., коли біля  
с. Клячанова на Мукачівщині було знайдено скарб бронзових предме-
тів. Подальші археологічні знахідки дозволили зробити висновок про 
те, що на території Березької жупи вже тисячоліття тому жили люди. 
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Поселення первісних людей на Закарпатті Т. Легоцький відносить до 
давнього кам'яного віку – палеоліту. З ретельного огляду знайдених 
знарядь праці, предметів вжитку дослідник робить висновок про те, 
що населення вело не кочовий, а осілий спосіб життя, жило в так зва-
них хуторах, займалося полюванням, рибальством, землеробством, 
розводило худобу, вміло ткати й навіть будувати постійне житло.  

Головною заслугою Т. Легоцького як археолога є виявлення ним 
давньослов'янських пам'яток у Верхньому Потиссі. Відкриті ним на-
прикінці ХІХ ст. пам'ятки в с. Зняцеві біля Мукачева, в околицях Бере-
гова дозволили йому зробити висновок про те, що слов'яни заселили 
Тисо-Дунайську низовину не просто до приходу сюди угорських пле-
мен взагалі, а ще в період великого переселення народів (ІІІ-V століт-
тя). Він же заклав основу для визначення належності слов'янського на-
селення цього регіону до білих хорватів. Обидва висновки вченого 
знайшли цілковите підтвердження в дослідженнях відомих сучасних 
археологів.  

У 70-80-х рр. ХІХ ст. Т. Легоцький відкрив декілька неолітич-
них поселень поблизу міст Мукачева і Берегова, виявив чимало брон-
зових виробів біля сіл Станове, Боржавське, Лази. Славу йому як архе-
ологу принесло відкриття одного з найбільших в Європі ремісничих 
центрів кельтських поселень ІІ-І століть до н. е. в урочищі Галліш Ло-
вачка біля Мукачева. Результати археологічних розкопок на території 
Закарпаття та суміжних областей Угорщини, Словаччини та Румунії 
були оформлені в окрему монографію, що вийшла в Мукачеві в 1892 і 
1912 рр. У ній охарактеризовані пам'ятки всіх епох від палеоліту до 
кінця IX ст. Історичну концепцію Т. Легоцького в завершеному вигля-
ді викладено в його тритомній праці "Монографія Березького коміта-
ту", в якій досліджується цілий комплекс питань з історії Закарпаття 
від найдавніших часів до ХХ ст.  

Перш за все Т. Легоцький розглядає проблему заселення терито-
рії історичного Закарпаття слов'янами, і зокрема русинами. І це не ви-
падково, адже вона була предметом дискусій як в закарпатській, так і 
в угорській історіографії впродовж усього ХІХ ст. Вчений не сумні-
вався в тому, що територія історичного Закарпаття була заселена пер-
вісною людиною ще в період неоліту, але бачив усю складність вста-
новлення точного часу заселення та етнічної належності населення. 
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Він перелічує десятки племен, які пройшли через Закарпаття під час 
переселення народів у ІІІ-V століттях зі Сходу на Захід, і справедливо 
стверджує, що жодне з них не збереглося на цій території як стале ет-
нічне ціле. Усі вони або зникли в ході збройних сутичок із місцевим 
населенням, або асимілювалися з ним.  

На основі археологічних даних та відомостей з угорських і німе-
цьких літописів Т. Легоцький робить однозначний висновок: першим 
етносом, який поселився на постійне місце проживання на території 
історичного Закарпаття, були слов'яни. 

Друге важливе питання, яке порушив Т. Легоцький, – це місце 
первісного поселення закарпатських русинів на території Закарпаття і 
спосіб їх зростання. Дослідник вважає, що перші поселенці-русини бу-
ли скотарі пустинної території на північному сході Березького коміта-
ту, а джерелом їх поповнення стала Галичина. При цьому він посилає-
ться на хроніку Аноніма "Gesta Hungarorum" і вказує на кількість ру-
синів, які переселилися на Закарпаття під час переходу угорців у Ти-
со-Дунайську низовину. На його думку, галицькі князі дали угорцям 
на допомогу дві тисячі стрільців і три тисячі селян із сокирами.  
Т. Легоцький вказує, що значна кількість русинів переселилася на За-
карпаття також із району Києва. Він писав: "разом з угорцями прийш-
ли і "київські", або "малоросійські" елементи". Це було прямим під-
твердженням думки І. Орлая та Ю. Венеліна про прихід на Закарпаття 
"київських русинів", хоч Т. Легоцький не знав про їхні праці.  

Ці висновки Т. Легоцького стали предметом уваги й інших угор-
ських дослідників історії Закарпаття, зокрема А. Годинки, який запе-
речував автохтонність слов'ян на території Закарпаття, намагався до-
вести, що їх взагалі не було тут до приходу угорців, а русини, мовляв, 
появилися тут тільки з середини ХІІІ ст. На такій саме позиції стояли 
австрійський німець Г. Бідерман та росіянин О. Петров.  

Значне місце в наукових дослідженнях Т. Легоцького посідає іс-
торія духовного життя закарпатських русинів. Звичайно, основну ува-
гу приділено історії виникнення, становлення та розвитку релігійних 
вірувань.  

Т. Легоцький підкреслює, що населення Закарпаття у своїй біль-
шості було православним і в період реформації ( XVI-XVII століття) 
схилялося до протестантів, а не латинників, оскільки вони дозволяли 
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здійснювати обряди "національною рідною мовою". Русини, особливо 
селяни, міцно дотримувалися православної віри. Її не могли похитну-
ти навіть рішення Флорентійського собору 1439 р. про об'єднання за-
хідної та східної церков. Тут важливим є ставлення вченого до Ужго-
родської унії 1646 р. Він вважав, що унія позитивно вплинула на мате-
ріальне і культурне становище руського духовенства, яке до цього ча-
су ледве вміло читати кирилицю з руських друкованих обрядових 
книг. Однак унія впроваджувалася повільно й болісно, народ дотриму-
вався "старої" віри, навіть священики "насмілилися протистояти, ого-
лошуючи, що не будуть підкорятися єпископам, які затверджені па-
пою".  

Вчений характеризує соціальне становище представників русь-
кого духовенства й указує, що вони мало чим відрізнялися від кріпа-
ків: мали свої земельні наділи, виконували феодальні повинності й бу-
ли цілковито безправні. Т. Легоцький чи не перший указав на цінність 
для характеристики соціально-економічних відносин такого джерела 
як урбарії – документи, які визначали розміри селянських господарств 
та феодальних повинностей. Ці документи згодом стали предметом 
спеціального дослідження О. Петрова.  

Важлива проблема, яку досліджував Т. Легоцький на фоні релі-
гійних відносин, – стан культурно-освітнього життя. Вчений підкрес-
лює особливу роль в його розвитку єпископів М. Ольшавського та 
А.Бачинського. Завдяки їм русини здобували освіту не лише в місце-
вих навчальних закладах, а й у таких містах як Відень, Печ, Трнава. 
Все ширше до навчання залучалися діти простих селян. За підрахунка-
ми вченого, на території Мукачівської єпархії в 1899 р. навчалося 
46918 учнів, було 585 вчителів, 62 дяки.  

Помер Т. Легоцький 25 листопада 1915 р. у Мукачеві, де і похо-
ваний.  

Юрій Жаткович уважно читав праці Т. Легоцького, повідомляв 
про них В. Гнатюка. Так, наприклад, у листі від 29 липня 1904 р., май-
же цілковито присвяченому закарпатському історику, він писав таке.  

Почтенный господине!  
Появилася у нас по-мадьярски праця "История греко-католиче-

ских приходов комитата Бережавского до конца XIX столетия". Ав-
тор книги Федор Легоцкий, известный у нас историк и археолог, не-
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оцененну прислугу сделал свою своею працею историкови угорских ру-
синов, так як праця его есть скарбовна найинтерессантных культур-
ных и экономических данных, черпанных автором из перворядных же-
рел.  

Книга має 170 листов великой 8-ки и две иллюстрации: мона-
стырь Мукачевский и крепость Мукачевская. Зазначу, ож се не е на 
деле история, лишь собрание данных к истории приходов наших…1.  

                                           
1 Жаткович Юрій. Праці з історії Угорської Русі // Упорядкування і 

передмова О. С. Мазурка. – Ужгород, 2008. – С. 412-413.  
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АНТОНІЙ ГОДИНКА    

Народився Антоній Годинка 13 січня 1864 р. в с. Ладомир Зем-
плинського комітату в сім'ї греко-католицького священика. Домашнє 
навчання, глибока моральність та байдужість до розкоші позначилися 
на його подальшому житті. За прикладом батька він і сам хотів стати 
священиком. Після навчання в Ужгородській гімназії та Мукачівській 
семінарії у 1882 р. їде вчитися до Будапештської Центральної теологі-
чної академії. Тут, на кафедрі гуманітарних наук, слухає лекції з істо-
рії та слов'янської філології. Чим далі, тим глибше зацікавлюється іс-
торичними проблемами, в тому числі церковною історією. У 1887 р. 
закінчує навчання в Будапешті. Після цього майже цілий рік пробув у 
батьків у Сокирниці на Мараморощині.  

У 1888 р. А. Годинка повертається до Будапешта й починає пра-
цювати науковцем Угорського Національного музею. На нього звер-
нули увагу авторитетні вчені тих часів, і через рік він їде вчитися до 
Відня, в Австрійський історичний інститут. Головними навчальними 
дисциплінами обирає дипломатію, палеографію і слов'янську філоло-
гію. Ставши учнем відомого в ту пору славіста Ватрослава Яґіча, 
А.Годинка прилучився до великої масштабної роботи славістів держа-
ви. Опрацювавши масу слов'яномовних документів, у 1891 р. він захи-
стив докторську дисертацію на тему "Джерела і перший період історії 
Сербії".  

А. Годинка володів багатьма мовами: добре знав українську, ро-
сійську, сербську, німецьку, середньовічну церковнослов'янську мову, 
латинь і, безперечно, угорську, чим і привернув до себе увагу професі-
оналів.  

Під час віденського навчання молодий дослідник знайомиться з 
Лайошем Таллоці – відомим угорським ученим-славістом, директором 
архіву Австро-угорського міністерства фінансів. Л. Таллоці прилучив 
до своїх широкомасштабних досліджень угорсько-південно-
слов'янських зв'язків епохи середньовіччя й А. Годинку. Невдовзі, у 
1892 р., А. Годинка стає науковцем Імператорської Королівської фі-
деокомісійної бібліотеки у Відні, де працює з перервами до 1906 р. У 
1895-1896 рр. перебував у Римі, у науковому відрядженні на стипен-
дію ім. Форстера Угорської академії наук. Результатом пошуків в архі-
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вах Риму та Ватикану стала стаття про Унію 1646 р., яку було опублі-
ковано в 1896 р.  

Важливим етапом у формуванні А. Годинки як історика був са-
ме період співпраці з Л. Таллоці та В. Яґічем, коли він виявив та опуб-
лікував слов'янські літописи – першоджерела щодо угорського засе-
лення Паннонії, уклав джерелознавчий збірник "Архів хорватських 
прикордонних фортець". А в 1905 р. за працю "Історія угорсько-
слов'янських контактів до 1526 р." дістав звання приват-доцента філо-
софського факультету Будапештського університету.  

В цей період А. Годинка розпочинає свою викладацьку роботу. 
З 1906 р. він викладає у Братиславській академії права. З 1912 р. читає 
курс угорської та загальної історії у Братиславському університеті. Пі-
сля краху Австро-Угорської держави восени 1918 р. постало питання 
про подальшу долю Братиславського університету. А. Годинці було 
запропоновано роботу у Празькому університеті, але він відмовився і 
продовжив викладання в Угорщині, в університеті, переведеному з 
Братислави до міста Пейч. Новостворений університет розпочав робо-
ту в 1923 р.  

У період братиславської та пейчської роботи можливості систе-
матичних архівних пошуків значно зменшилися. Це пов'язано, перш за 
все, зі зміною державних кордонів та сфер політичних впливів. А. Го-
динка на базі наявного документального матеріалу пише ряд статей, 
які друкує на сторінках "Західно-угорських новин", "Греко-католиць-
кого вісника". У 1933 р. він став дійсним членом Угорської академії 
наук.  

Через два роки А. Годинка виходить на пенсію і проживає в Бу-
дапешті, але продовжує займатися науковою роботою, береться до си-
стематизації величезного документального матеріалу, який так і не 
був опублікований і нині зберігається у фондах рукописного відділу 
Угорської АН. На початку 1940-х рр. вчений знову звертає свої погля-
ди на Закарпаття. У 1941-1943 рр. він очолює "Подкарпатське общест-
во наук". Помер історик 15 липня 1946 р. у Будапешті.  

Русинська тематика посідає особливе місце у спадщині А. Го-
динки. Він детально досліджує історію русинів Закарпаття в таких 
працях: "Історія Мукачівської греко-католицької єпархії", "Як жили 
давно наши русины", "Місцепроживання, господарство та минуле під-
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карпатських русинів", "Матеріали до історії Ужгородського замку і 
домінії та міста Ужгорода", "Подешто о наших метриках", "Книга пи-
саних цирилликов документов угорських русинов", "Бокораши ци 
фарканови", "Грамотность и ученость наших священиков до єпископа 
А. Бачинского", "Епископъ Михаилъ Мануилъ Олшавский о релігій-
ном положенню своей диоцезии" та інших. У цих роботах А. Годинка 
виклав свої погляди на шляхи історичного розвитку Закарпаття: він 
торкається проблем заселення цих територій русинами, їхнього госпо-
дарського життя, соціально-економічних відносин, культури, релігії.  

Найбільш повно історичну концепцію А. Годинки викладено у 
праці "Історія Мукачівської греко-католицької єпархії". Дослідження 
базується на джерелах, зібраних дослідником в архівах Відня, Риму, 
Кошиць, Будапешта. Частину матеріалів було видано в 1911 р. під за-
головком "Архів Мукачівської єпархії грецького обряду". Тут поміще-
но 527 документів, що охоплюють період 1458-1715 рр.; більш ніж по-
ловину з них опубліковано вперше.  

Перша проблема, до якої звертається дослідник, – це заселення 
русинами території історичного Закарпаття. Він не є прихильником 
теорії автохтонності русинів і говорить про їхнє переселення до краю 
у другій половині ХІІІ ст., однак допускає можливість приходу з вож-
дем Алмошем незначної кількості русинів. Спираючись на літопис Не-
стора і безіменного баварського географа, А. Годинка допускає, що до 
приходу угорців тут могли жити слов'янські народи, але зазначає: "Із 
цього ще не слід робити висновок, що вони були русинами…" Висно-
вок про незаселеність Закарпаття до ІХ ст. вчений обґрунтовує на ро-
боті Костянтина Порфирородного, де згадуються лемки й бойки, тоб-
то русинські племена на східних схилах Карпат. Перше русинське по-
селення на території комітатів Закарпаття він датує 1254 роком. Це по-
селення в районі сіл Лесна і Чемернє в нижній частині етнографічної 
межі проживання русинів, починаючи від правого берега ріки Тиси на 
лінії Вишково–Хуст у бік північно-східної частини краю.  

Історик звертає увагу і на характер заселення. По-перше, воно 
проходило не від кордонів у глиб країни, а від лінії укріплень до кор-
донів. Найдавніші поселення знаходяться вздовж головних шляхів. 
По-друге, поселенці-русини приходили не як однорідна, єдина група 
чи народ, а як кріпаки з різних територій. Русини приходили невели-
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кими групами, і поштовхом до цього були не якісь великі події, а самі 
відносини, що мали тривати з другої половини ХІІІ ст. аж до XVII ст. 
Якщо переселення були добровільними, то причиною їх могли бути 
пошуки кращого життя. Серед причин А. Годинка відзначає також по-
стійні чвари і заворушення між князями, боярами, а пізніше поль-
ською шляхтою, які ускладнювали життя бідного селянства. Історик 
виводить це з руських літописів – Іпатіївського списку. Селяни шука-
ли кращого життя, одні пішли в степи та утворили Січ, а інші – в 
Угорщину, у незаселені Карпатські ліси. "Тут русини жили краще, ма-
ли більше свободи і привілегії, ніж в старій батьківщині", – такий ви-
сновок А. Годинки. Він є прихильником теорії пізнього заселення ру-
синами комітатів Закарпаття. Але це його помилкове твердження не 
перешкоджало у визнанні їхньої етнографічної спорідненості з бойка-
ми та лемками за Карпатами.  

Розглядаючи проблему заселення, дослідник вивчає соціальне 
становище русинів у часи середньовіччя. Для такого роду пошуків 
джерелами послугували урбаріальні реєстри середньовіччя. В них міс-
титься цікава й важлива інформація стосовно господарства русинів. 
А.Годинка вважав, що русини із самого початку тутешнього прожи-
вання були вільні і тільки згодом потрапили у феодальну залежність. 
Процес закріпачення він розглядає починаючи з XVI ст.  

Отже, заселення русинами території Закарпаття дослідник 
пов'язує з кращими господарськими умовами порівняно зі становищем 
на старій батьківщині – в Галичині. Він вказує на збіг розквіту тварин-
ницького господарства русинів із завершенням етапу переселення, 
який датує 80-ми роками XVII ст. Після цього часу поступово занепа-
дає русинське тваринництво.  

Помер Антоній Годинка 15 липня 1946 р., похований у Буда-
пешті.  

Після появи праці А. Годинки "Історія Мукачівської греко-като-
лицької єпархії" Ю. Жаткович у листі до В. Гнатюка від 16 березня 
1910 р. зазначав: "Теперь появилася (по-мадьярски) накладом Мадьяр-
ской Академіи наук "Исторія греко-католического епископства Мука-
чевского", котору из повіренія той же Академіи написав др. Антоній 
Годинка, наш славний історик. Об'емиста ся книга (856 страниц вели-
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кои 8-ки) содержует прагматичну и то найновішим вымогам отвеча-
ющую исторію не лиш епископства, но и всеі епархіи нашей" 1.  

Згодом, у 1914 р., Є. Перфецький, який був особисто знайомий 
із Ю. Жатковичем, у праці "Обзор угрорусской историографии" так 
характеризував дослідження А. Годинки.  

Главное значение труда Годинки "A Munkácsi Görög-katholikus 
püspökség története" состоит в том, что он является первой большой 
научной работой, посвященной истории Угорской Руси, что этот 
труд Годинки дает наиболее полное и точное представление истори-
ческого процесса угрорусской церковной жизни, какое когда-либо поя-
влялось до этого времени, наконец, что это сочинение заключает в 
себе много такого совершенно нового материала, который впервые 
включается в угрорусскую историографию, и что в нем видно дейст-
вительно критическое отношение к некоторой части того историче-
ского материала, которым ему приходилось пользоваться для испол-
нения своей этой работы. Но тем не менее и этот труд Антона Го-
динки едва ли можно считать удовлетворяющим самым строгим 
требованиям научной современной историографии. Дело в том, что 
местами труд почтенного историка содержит в себе такие недос-
татки, которые уменьшают в известной степени ученую ценность 
его; так например в решении нашим ученым вопроса о заселении в 
древнейшее время Угорской Руси заметна предвзятость его мнения и 
недостаточность аргументации: поставив себе целью доказать, что 
область настоящей Верхней Угрии (Угорской Руси) во время прихода 
мадьяр в Паннонию и долгое время спустя – вплоть до правления ко-
роля Белы IV была совершенно пуста, а стала заселяться только во 
второй половине XIII века, автор старается привести, главным обра-
зом, такие данные, которые привели бы его к подобному выводу, о 
данных же – прямых исторических свидетельствах, которые идут в 
разрез с этим его мнением, он умалчивает; далее, смею заметить 
еще, что Годинкой было проявлено недостаточно глубокое критичес-
кое отношение и в вопросе о князе Феодоре Кориатовиче (с. 89-174), 
а также недостаточно внимательно был рассмотрен вопрос о вре-

                                           
1 Жаткович Юрій. Праці з історії Угорської Русі // Упорядкування і 

передмова О. С. Мазурка. – Ужгород, 2008. – С. 418.  
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мени того принятия Унии угрорусским духовенством – в числе 63-х 
человек священников, во главе с епископом Парфением, которое про-
изошло в Унгваре в половине XVII века, годом принятия этой группой 
духовенства Унии Годинка считает 1646, но эту дату трудно счи-
тать правильной, ибо в таком случае, как было уже замечено в свое 
время А. Л. Петровым1, выбор Парфения Ротошинского в Мукачев-
ские епископы пал бы еще на время жизни епископа Мукачевского Ва-
силия Тарасовича († 1648 г.), а акт этой Унгварской Унии явился бы 
предшествующим переговорам об этой Унии в Тернаве (в 1648 г.). 
Смеем, наконец, сказать, что вообще тех глубоко-критических рассу-
ждений и общих соображений, которые приводят солидного ученого-
историка до самых оснований (Ergrüdungen), в сочинении Годинки мы 
не нашли. Помимо этого в Унгварском издании 1911 года был выпу-
щен в свет Годинкой большой том (свыше 800 с.) "Материалов для 
истории Угорской Руси" 2.  

 
 

* * * 
 

Іштван Семан (1880 – 1960), священик, теолог, педагог та 
письменник угорської орієнтації на Пряшівщині. Закінчив греко-
католицьку богословську семінарію в Пряшеві. Викладав угорську 
мову та літературу в Пряшівській греко-католицькій руській 
вчительській семінарії. Написав багато досліджень з історії церкви, 
уклав двотомну збірку русинських та словацьких фольклорних 
текстів, яка залишилася неопублікованою. 

                                           
1 Петров А. Л. Материалы для истории Угорской Руси: Старая вера и 

уния в XVII-XVIII вв. (Пояснительная записка), кн. II.  
2 Вчені Росії про Закарпаття: Із карпатознавчої спадщини. – Ужгород, 

2009. – С. 100-101.  
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ЯЦКО ПАВЛО. РЕЦЕНЗІЯ НА КНИГУ  О. САБОВА 

Б И Б Л І О Ґ Р А Ф І Я . 1  

Dr. Szabó Oreszt: "A magyar oroszokról (ruthének)." Budapest, 
1913. 300 стр.  

Мудро казали то старі Римляне, що гидке діло чужому бути в 
своїм родном краю, не познати єго. Мало нас є Подкарпатских Руси-
нов и край наш »од Попрада аж до Тисы« невеликий, но ци може из 
нас дакто твердити, що познає докладно минувшість и теперішність 
нашого краю. Исторія, геоґрафія, діялекты нашого языка, етноґрафія 
наша – можеме сміло сказати – ще и в найзагальнійших чертах не об-
роблена. Инші народы під гаслом: »познаймо свою родну землю!« 
выстудіювали всесторонно и найменьшу пядь своєго краю, одкрыли 
минувшість, исторію кождого города, села и сим способом розярили 
любов и гордість до свого народу и краю. Красный приимер дають 
нам и поєдні чеські учені, из под пера котрых выйшла вже не одна 
студія односно нашого краю. Велика шкода, що сі студіи про незнаня 
ческого языка недоступні нашій ширшій публици. Для нас кожда пра-
ця, занимаючася исторією и теперішными обставинами нашої землі, 
дуже цінна, бо причиниться до збудженя цікавости, потому любви до 
тої области, де лежать могилы предков наших, де узріли мы перший 
раз світ, де и мы колись найдемо одпочинок вічний.  

Мало кто знає из нас, що перед переворотом, изза добы мадяр-
ского панованя – на колько тогды непріємні обставины дозволяли – 
появилася змістом своїм цінна моноґрафія. Містами сміло указує на 
причины нашого занепаду и подає дуже вірный образ житя залишено-
го нашого народу. Природне діло, що писатель єї на око мириться из 
властею мадярскою, але зато не на одном місті тої книжки пробиваєся 
любов до свого окривдженого родного народу.  

В вступном слове автор подає жерела, из котрых черпав 
матеріял до своєи праці. Признає, що хребтом (основою) сеи книжки 
служить рукопись Юрія К. Жатковича: »Моноґрафія мадярских (угор-

                                           
1 Яцко Павло // Подкарпатска Русь. – Ужгород, 1926. – № 3. – С. 68-72.  
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ских) Русинов« ("A magyarországi oroszok magánrajza"). Рукопись Жат-
ковича більше років лежить в архиві »Мадярского Историчного Това-
риства. «Як видиме, згадане товариство не спішилося из опубликова-
нєм цінної праці Жатковича. Уживав дальше працю Федора Легоцько-
го: »Beregvármegye monographiája« и книжку Антонія Годинки »Істо-
рія мукачевского єпископства« (»A munkácsi gör. kath. püspökség 
története«). Дотычно даных Русинов шаришских, земплинских и спіш-
ских черпав из розвідок Степана Семана, бывшого ґимн. професора в 
Пряшеві.  

Розділы книжки слідуючі:  
І. Вступне слово. Племя Русинов, кількість їх и край.  
ІІ. Загальна характеристика и поділ. Шарышскі, земплинскі и 

спішскі Русины.  
ІІІ. Исторія Русинов и переселеня їх до теперішної области.  
IV. Віроисповеданя и церковні односины.  
V. Культурні обставины.  
VI. Економичный стан.  
VII. Етноґрафія: Народні звычаї.  
VIII. Теперішні »руські справы.« 
ІХ. Статистична скица о мадярских Русинах.  
Додаток: Мадярска литурґія.  
Цікаве, яке становище обстоює в справі народности.  
»Малоруський народ держить себе найдавнійшим славянским 

племенем и найчистійшою славянскою кровію и имя своє од племени  
»Русь» починає, и прото Малорус Великоруса, котрый вже од давных 
часів змішаный из кровію татарскою и чудскою, называє »москалем« 
и всяким способом змагаєся одріжнитися од него. Великорус именує 
себе »русским« а ніколи »Русином«. »…Ріжниця межи Великорусами 
и Малорусами протягом часів ще горше выострилася и особливо пле-
мена ґерманскі, выходячи из политичных цілей, в великій мірі поддер-
жовали и помагали возбудженю народної свідомости Малорусов, кот-
ра после несколько років взбудила жажду до особливых цілей.« (?) 
Автор вже пізнає стремліня »украинства«, ціль котрого є, щобы всі 
малорусы з'єдинилися в одній осібній, самостійній державі (ст. 18). 
Сей политичный рух – пише – ще до тепер ні в найменьшій мірі не до-
сяг малоруського народу нашого краю.  
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В характеристиці Русинов говорить, що недостаток, тіснота, по-
стоянноє кметске (jobbágy) службове положеня, в котром живе од 
прадавных часів (?), дало народови своєрідний характер. Меланхолич-
на, замкнена и подозріваюча вдача сильно приліпилася до того племе-
ни, котре из минувшости своєи не знає черпати одушевлености на бу-
дучность. Русин из дитячою боязнею змагався стародавне житя, 
звычаї свої утримати и страхався, єсли новый вітер поступу добы за-
дув на него. Як дітина свободної природы западує за лісом, полем и за 
скалистыми горами. Пьянство страшно розширилося межи народом на 
только, що власть мусіла була вмішатися в сю справу; одти походить 
страшный упадок народу.  

Але ци диво, що так пє, коли нагод має на то доста. Порожный 
час и святочні дні свої де має перебути? »В сімох жупах не має Русин 
ані одної читальні, хлопского касина, або ґаздовского сполка. И так 
цілком природне, що свободный свій час одбуває только в корчмі и 
только там находить товариство« (22-23. ст.). Быстре око автора зба-
чило причину пянства в браку просвітных орґанизацій!  

В житю Русина найважнійшу ролю грає и наймогутнійше пли-
ває на него: віра, сила котрої находиться в мистицизмі грецкої церкви, 
в єї роскошности, блискучій церемоніи, в душу и серце захопляючій 
мелодіи церковных пісень. Церков при помочи сего постоянно прико-
вує ид собі сесь до поетизму наклонный народ.  

О. Сабов ділить Русинов на Гуцулов, Бойков, Лемков и Бляхов 
(?). Згадує туй и спішских Ґоралов, котрі суть найзападнійшою частею 
галицких Русинов. Чисті Малорусы тоті, котрі бывають в жупі Мара-
морош, Уґоча, Берег и Уж; русько-словацкі (словляки), котрі нахо-
дяться в Земплині, Шаришу и Спішу. З помылки там до словацкого 
народу зачисляють тых Русинов, котрі сталися латинниками, або про-
тестантами после уніи (1649).  

Причину ословаченя Русинов глядає в слідуючом: »Мадярскі 
Русины не мали и теперь не мають значної л и т е р а т у р ы . Найшлося 
пару писателів, котрі пробовали писати для народу (Духнович, Павло-
вич и инші), але сі из великоруського и старославянского языка пере-
браными елементами, змішаным языком вплывати не могли, бо язык 
їх ледва розумів народ. Свідоцтвом сего є и то, що из творів згаданых 
поетов ледва перейшло дащо в круг народу«…  
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»Вплив словацкого языка стверджовала и та обставина, що 
особливо в новійших часах (од початку ХІХ столітя) Словаки мадяр-
ского краю піднеслися безспорно высше культурного уровня Русинов. 
Словацкі патріоты сильно їмилися до обробленя властного языка, зма-
галися діалекты свої піднести на уровень литературный и так литера-
турою своєю дуже розбудили народну свідомість Словаков«.  

Исторію нашу автор – операючися на згадані жерела – переходя-
чи через важнійші подіи, змагався подати майже все, що тогды єму 
знане було. Представляє становище Жатковича и Легоцкого, що 
Русины туй бывали вже перед Мадярами, тоже наводить становище и 
Годинки, котрый усиловався доказати, що Русины живуть туй только 
од другої половины ХІІІ. столітя. Згадує, що пограничні Русины тво-
рили привилигіовану класу, освободжені од кметских тягаров були в 
службі королівскій; исторія споминає озброєных Русинов свободны-
ми, свідчить то вже и реґистер варадинский. Наводжує противорічи-
вость »Моноґрафіи Земплинскої жупы« (Zemplén vármegye 
monographiája), котра на одном місті то пише, що Русинов в Земплин-
щині перший раз поселив Федор Корятович в XIV. столітю. На другом 
місті сеи книжки (365 стр.) праобывателями называються вже Русины 
и покликуючися на лист Бейлы IV., мадярского короля, из 1252. р., пи-
саный римскому отцеви Інноцентійови IV., говориться о них вже пе-
ред приходом Корятовича и то твердиться, що тогды были шизматика-
ми. Бунт поднятый Петром Петровичом 1326. р., межи участниками 
котрого були и Русины, мав ціль поліпшити положеня Русинов, голов-
но поправити їх віроисповідні справы. На Спішах, в Якубянах вже 
1322. р. истновали фары грецкого обряду. В Ярембинах р. 1329. 
споминаєся многочисленна громада. До Спіша вже в ХІІІ. віку поча-
лися словацкі переселеня из Липтова.  

В том часі дуже много Русинов шизматиков переступило на ла-
тинский обряд. В 1330. р. в селі Святом Кресті (Szent Kereszt) посели-
лися черці из ряду св. Франциска, щобы привернути на лат. обряд на 
околиці бываючих (и из словаками помішаных) Русинов.  

Дуже интересно подає исторію нашого литературного языка. З 
початку, як у всіх Славян, зависимых от Цареградского патріархи – и 
нашим литературным языком быв церковный, або старославянский 
язык, позднейше простым народным языком писалося загально, під 
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натиском грозячої реформаціи. Зачим мало было друкарень, книжки 
ширилися в рукописах из Галичины. И в нас тоже їх переписовали, як 
то свідчать свойства нашого діялекту. Але в середині ХІХ. столітя 
многі из наших были того погляду, що только великоруський 
(москальскій язык) покличаный на то, щобы в литературі нашій заняв 
своє місто. Выробився тогды язык из мішанины великоруського язы-
ка, про котру мішанину литературный наш язык став незрозумілым и 
литература почала вянути.  

Ті, котрі не тримали достойным язык народу для того, щобы він 
стався язиком литературным, але не хотіли и російский язык постави-
ти литературным языком, вытворили вже згадану языкову мішанину. 
И туй пише автор – досвідченый той факт, що литературный язык мо-
же розвиватися только из языка народного. И то природно, бо всі кра-
соты, звороты и дальше житя и розвиток забезпечаючі коріні кождого 
языка суть в народі.  

В етнографичном одділі пише о внешнім виді, о хижах, меблях, 
одежі, покармі, здоровлю, о Гуцулах и народных звычаях. Але 
найпоучнейшій одділ сеи книжки, котрый говорить о з'единеню кален-
даря, о шизатицком руху межи Русинами, о америцком выселеню и 
єго впливі на наш народ. Межи иншими одною из причин шизматиц-
кого руху велика пропасть межи народом и духовенством, котре хара-
ктер своєи народности цілком стратило и стало мадярским: языком, 
сердцем и душею. Значна часть духовенства холодно односилася до 
народу, не мала тої любви до него, котра инде злучає вірника из ду-
ховником. Дальші причины насильна нагла мадяризація и нечувані злі 
економичні обставины. Народ не має достачної землі, административ-
ні урядники не тутешні, не розуміють народу и немилосердными свої-
ми установами выганяють Русина до Московщины (?) и до Америки. 
Из державных народных школ, котрі в Бережской и Мараморошской 
жупі дуже розмножилися, выгнали цілком руський язык. Ще и при на-
уці віроисповеданя мадярщать на только, що сын молитву отця своєго 
не розуміє. В церквах руських дітина німа, що страх обурює старых. 
Русин нигде не почуває любви, не диво, що звертаєся до могучого ба-
тюшки и од него чекає поправленя своєи долі.  
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Свідомість наших людей сильно збуджуєся в Америці. Там під-
паде або під вплив москофильский або під вплив украинский. Украин-
ці так говорять:  

»Чому тягнете вы до Московщины? она знищила віру вашу и 
язык ваш. Вы не из Москвы походите. Ваша давна отчина Украина, 
водтам спустилися ваші предки до Галичины, Буковины и 
Мадярщины. Єсли маєте самосвідомість, тогды нато будете змагатися, 
щобы чувство сворности переняло всі ваші родні племена, котрі жи-
вуть в других країнах. Ты украинець, солодкій брате мій а не кацап!« 

Мож ствердити, що до теперь не маємо ще на руськом языці та-
кои всесторонної книжки, котра бы подобно представляла житя русь-
кого народа на Подкарпатю, як згадана книжка! Мы повинні змагати-
ся, щобы чим скорше появилися докладна, вірна, всесторонна моно-
ґрафія Подкарпатскої Руси!  

Перечин, 10. янв. 1926.  
ПАВЛО  ЯЦКО .   
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САБОВ ОРЕСТ. ПРО УГОРСЬКИХ РУСИНІВ    

(Реферат книги) 

Про угорських русинів (Русини) 

Передмова 

Коли я вирішив вивчати угро-руських або русинів, одразу зрозу-
мів: наскільки бідним і відсталим є цей народ, настільки обмеженим 
буде його дослідження. Небагато можна розповісти про русинів, ос-
кільки, з одного боку, історія зафіксувала мало відомостей як про зов-
нішній, так і про внутрішній розвиток народу, з іншого – процеси 
трансформації, через які вони проходять, ще не дали результатів.  

У даній ситуації я намагався небагатий наявний матеріал подати 
так, щоб він приніс максимальну користь. Для цього я пожертвував 
основною метою будь-якого автора – оригінальністю. Тому скористав-
ся допомогою інших, зібравши та в потрібній формі опублікувавши 
все те корисне й цінне, що походить від компетентних фахівців.  

Основу дослідження становить рукопис члена Угорського Істо-
ричного Товариства Юрія К. Жатковича "Етнографическій очерк угро-
русских", написаний два десятиліття тому. Цей рукопис виявився цін-
ним матеріалом, отож, опрацювавши, при потребі скоротивши або 
розширивши його, я процитував уже опубліковані та опублікував ще 
невідомі частини. Існує мало таких людей, які знали би стільки про 
угорських русинів, скільки Ю. Жаткович, котрий провів усе життя се-
ред них та заради них. Рукопис використано з дозволу автора.  

Крім цього, були використані праці Тиводара  Легоцького "Мо-
нографія комітату Берег" та Антонія Годинки  "Історія мукачівської 
греко-католицької єпархії". Ці вчені академіки були знавцями історії 
угорських русинів, їхня творчість по сьогодні не перевершена.   

Тиводар Легоцький, не тільки як історик, але й етнограф, Анто-
ній Годинка, як відмінний дослідник, у своїх працях опублікували 
надзвичайно цінний матеріал, що його, як дорогоцінний метал, нале-
жить відшукати та довести до широкого загалу.  

Відомості про шариських, спішських, земплинських угорців зі-
брав та описав викладач пряшівської гімназії Стефан Семан, котрий 
охоче надав їх для вивчення історії угорських русинів.  
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Таким чином, написавши свою роботу, яку швидше можна на-
звати збірником, коротко згадаю і про питання, що стали punctum 
salienseit русинських справ. Це справи, які стосуються угро-русів або 
русинів,  вирішення яких є на стадії вивчення, підготовки.  

Хто уважно слідкує за подіями, може пересвідчитися, що даний 
період історії русинського народу перебуває на завершальній стадії.  

Усе це вже належить минулому! 
Русинський народ нині на порозі великих перетворень, нового 

життя! 
Зміни насуваються безупинно, швидко! 
Перед нашими очима відбуваються дивовижні події, коли сього-

дні русин ще грає на трембіті на схилах Бескидів, а через тиждень вже 
йому ріже вуха різкий свист парової машини в Америці!  

Епоха пару і електрики та Америка зі своїм недосяжно високим 
рівнем культури швидко змінить цей народ!  

Для угорської держави, як і для русинського народу, небайдуже, 
будуть проходити ці зміни за участі держави чи без. Історія, життя й 
поведінка русинського народу мають стати основою для перетворень, 
корні яких ведуть до рідної землі! Тому всім нам слід якнайшвидше 
пізнати їх!  

 В такому дусі і з такими побажаннями публікую це невибагливе 
ознайомлення з угорськими русинами, щоб воно стало невеликим, але 
чистим джерелом для тих, хто хоче почерпнути відомості про цей на-
род з природної правдивості. 

Будапешт, січень 1913 
Др. Орест Сабов 

Вступ 

Хвилі величезного слов'янського моря багато століть тому про-
клали собі шлях через гори й долини Карпат і, створивши тут постійне 
русло, стали, з одного боку, далеким відгалуженням великого північ-
ного слов'янського масиву, з іншого – для них випала нова роль у ме-
жах нової держави. Народ, який віками тихо й мирно проживає в Кар-
патах, називають малоросами або русинами. 

 Місце, історичні події привели до таких величезних змін, що, 
крім схожих мови та релігії, не залишилося нічого, що пов'язувало б їх 
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із північними родичами, від яких вони відірвалися ще за часів династії 
Арпадів. 

Існує не одна епохальна дата в історії Угорщини, пов'язана з ру-
синами. Дослідник неозброєним оком може встановити, що минуле, 
сьогодення, майбутнє цього іншомовного народу неможливо уявити 
інакше, ніж у межах рідної землі. Русини, які проникли в країну за 
правління Арпадів, та їхні нащадки довели свою надійність під час ви-
звольної війни Ракоці та у 1848-49 рр., тому їх ніколи не сприймали як 
іншу націю, скоріше як братів.  

Якби доля не надіслала угорському народу стільки перешкод, 
бур, які іноді загрожували його існуванню, русини також не перебува-
ли б у такому занедбаному та відсталому становищі, як зараз. В той 
час коли угорський народ боровся із внутрішніми та зовнішніми воро-
гами за існування та зміцнення створеної ним держави, все помітніши-
ми ставали упущення у сфері консолідації різнонаціонального насе-
лення.  

Величезна економічна відсталість та занедбаність русинського 
народу за останні роки привернула увагу всієї країни. Угорський уряд 
з метою покращення ситуації розгорнув великомасштабну акцію для 
підтримки верховинського населення, вважаючи, що такі затрати зміц-
нять прив'язаність русинів до батьківщини.  

У рамках верховинської акції вивчали проблеми по регіонах і 
намагалися застосувати потрібні методи їх вирішення. Завдяки цьому 
невдовзі почалися позитивні зрушення, і можна було сподіватися, що 
вони діятимуть і в майбутньому. Але за кілька років виявилося, що ця 
національна окраїна настільки відстала в економічному та культурно-
му плані, що односторонніми діями неможливо вирішити проблеми. 
Верховинська акція встановила цілий ланцюг заходів із порятунку на-
роду, результати яких помітні неозброєним оком, але залишилася не-
вирішеною маса проблем, які вимагають уваги уряду та суспільства.  

У процесі верховинської акції виник ряд інших питань: питання 
хазарів, греко-католицької віри, схизматичного руху, об'єднання ка-
лендарів. Тому буде цікаво розповісти про русинів, пізнати їх минуле, 
майбутнє, мислення, емоції, культуру. Вирішити питання економічно-
го, суспільного, культурного розвитку будь-якого народу можна тіль-
ки всесторонньо пізнавши його.      
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І. Рід, кількість та місце проживання угорських русинів  

Угорські русини належать до тієї гілки великої північно-
слов'янської сім'ї, що проживає у Південній Росії, Галичині, Буковині 
та Молдові й нараховує близько 33 мільйонів. Більшість як вітчизня-
них, так і зарубіжних істориків із найдавніших часів називали їх мало-
росами або русинами. До середини минулого століття використовува-
лася назва, що виникла за часів турецького панування – угро-руські.  

Малороси вважають себе найдавнішим та найбільш чистокров-
ним народом. Своє походження ведуть від племені рось та всіляко на-
магаються протиставити себе великоросам, які змішувалися з татара-
ми й чудськими племенами, називаючи їх "москалями".   

Різниця між велико- та малоросами з часом стає все помітні-
шою, не без сприяння політичної мети германських народів. Під її 
впливом відбувається процес пробудження національної свідомості 
малоросів.  

Дійти до єдиної назви, яка відповідала би вимогам етнографії, 
релігії, політики, неможливо. Назва "русини" має виключно релігій-
ний зміст, нею  римо-католицька спільнота відокремлює слов'ян – гре-
ко-католиків. Але не слід ототожнювати слов'ян – греко-католиків із 
галицькими русинами, адже більшість угорських русинів є вихідцями 
з Польщі та Росії. З точки зору етнографії найбільш вдалою є назва 
"малороси", що в угорському перекладі є тотожною із самоназвою 
"русини", "руснаки". В даному випадку вона може бути використана і 
для галицьких русинів. З національних, тобто політичних принципів 
правильною є назва "угро-руські", але в даному контексті узагальню-
юча назва є зайвою. Народ не намагається відокремитись від угор-
ського етносу ні з політичних, ні з національних міркувань. Назву "ру-
сини", "руснаки" використовують для визначення віри, і водночас, ко-
ли мова йде про політичну або національну належність, називають се-
бе уграми, мадярами.   

У країнах, де мешкають малороси, виник русинський націоналі-
стичний рух, і як його завершення з'явилися т. зв. україністи, мета 
яких – об'єднати з часом всіх малоросів у межах незалежної держави. 
Ці політичні рухи не торкнулися малоросів у нашій державі. Закарпат-
ський народ, щоб остаточно відокремитися від великоросів, останні 
десятиліття почав використовувати виключно самоназву "русини". Їх-
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ні політичні погляди аналогічні поглядам угорців, вони не прагнуть 
культурного відокремлення, державотворчих намірів не мають.  

Згідно з даними перепису населення 1910 р. кількість угорських 
русинів становить 464270 душ. Їхня кількість зменшується частково за 
рахунок асиміляції, частково за рахунок еміграції в Америку. Розселе-
ні вони у північно-східних комітатах: Марамороському, Березькому, 
Угочанському, Ужанському, Земплинському, Шариському. У незнач-
ній кількості проживають у комітатах Абауй-Торна, Сепеш та Бачбод-
рог.  

ІІ. Загальна характеристика та поділ руського народу 

Русини – одна з найбільш цікавих, миролюбних, невибагливих 
та слухняних націй нашої держави.  

Скрутні умови та кріпацьке становище з давніх часів сформува-
ли самобутній характер народу. Депресивні, скритні, вони ставляться 
до всього з підозрою, на майбутнє чекають без ентузіазму. Вони довір-
ливі, тому легко ними маніпулювати, схиляти як у хороший, так і в 
поганий бік. Їхні общини сплощені, потреби дуже скромні. До недав-
ніх часів вони практично нічого не знали про навколишній світ, як і 
світ про них. Вони проживають у своїх горах дуже бідно, але задово-
лені життям. Ідея будь-якого прогресу є для них чужою.  

Русини, віддячуючи щирістю за щирість, ніколи не вступали в 
конфлікти зі своїми панами, дрібні непорозуміння вирішували швид-
ко.  

Русини завжди намагалися зберігати свій традиційний уклад 
життя, сторонилися будь-якої новизни, але врешті-решт прогрес заче-
пив їхнє патріархальне суспільство. Першим потрясінням стало скасу-
вання кріпацтва. Русини роками не могли звикнути до свободи, не 
могли збагнути, що віднині самі розпоряджаються власним життям.  

Пізніше розвиток транспортної системи вніс пожвавлення у тра-
диційний уклад русинів, які з великою недовірою дивилися на новий 
світ, що відкрився перед ними.  

Як усі діти природи, русини обожнюють свої поля, ліси, гори. 
Для них за щастя тижнями, місяцями займатися польовими роботами, 
вирубкою лісу. Русини з великою любов'ю ставляться до дружини і ді-
тей, безмежно довіряють священику, але з пересторогою ставляться до 
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чужинців. Раніше, коли суддя або лікар заявляли про відвідини села, 
мешканці ховалися від них у лісі.     

Русини добропорядні, серйозні злочини трапляються рідко. На-
скільки важко переносять трагедії, настільки люблять і веселощі. Гос-
тини, танці-співи є невід'ємною частиною сімейних свят.  

Полюбляють відвідувати корчму, правда, за останні десятиліття 
п'янство досягло таких розмірів, що держава була змушена втрути-
тись. Алкоголізм став однією з причин стрімкого занепаду народу, а 
разом із підлістю лихварів-корчмарів призвів до розорення багатьох 
родин. Щоправда, в семи русинських комітатах немає жодної бібліоте-
ки, селянського казино чи господарського об'єднання, щоб проводити 
там вихідні дні.  

Русини є щирими патріотами. Вони визнають панівну роль угор-
ської нації і намагаються її наслідувати. Із задоволенням вчать угор-
ську мову, хоч вона дається їм важко.  

Найбільший вплив у житті русинів має релігія. Вони дотримую-
ться давніх вірувань, обрядів, релігійних вчень та заповідей. Вони жи-
вуть релігією з моменту свого народження, і з цього моменту всі їхні 
вчинки, радість і печаль, господарство пов'язані з вірою. Русини по-
любляють паломництво, особливо в Маріапоч – Мекку русинів, яку 
досягають у літню спеку за кілька днів виснажливої пішої ходи. Чітко 
дотримуються постів і свят. Під час посту вони відмовляються навіть 
від молочних продуктів, що призводить до зниження працездатності.  

Крім фанатичної релігійності русини надзвичайно забобонні. За-
бобони залишилися з язичницьких часів, дещо розведені християн-
ськими традиціями. 

Русини, хоч і належать до одного народу, різняться за мовою, ді-
алектом, місцем проживання, одягом, традиціями. За місцем прожи-
вання виділяються дві великі групи: верховинці та долиняни. В межах 
цих груп також помітні відмінності. Так, зокрема, марамороські гуцу-
ли, які мешкають у верхів'ї Тиси,  істотно відрізняються від інших вер-
ховинців Марамороського та Березького комітатів.  

Мова і традиції бойків та гуцулів прикордонних комітатів Унг 
та Берег ідентичні з традиціями їхніх галицьких одноплемінників. 
Земплинські та шариські лемки говорять однією мовою з галицькими 
лемками. На відміну від них мешканці низинних районів комітатів 
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Мараморош, Угоча та Берег, яких називають бляхами, не мають слідів 
галицького коріння. Ймовірно, вони були найдавнішими поселенцями 
краю, прийшли з Малоросії через Молдову і Трансільванію.    

Угорських русинів можемо поділити на гуцулів, бойків, лемків, 
бляхів. До них слід додати ще й спішських горалів, найзахіднішу гілку 
русинів. Гуцули розселені на північному сході Марамороша, бойки – 
на північному заході, а також на ужанській та березькій Верховині. Зе-
млі бляхів простягаються до Хуста й Довгого, а в Земплині та Шариші 
проживають лемки.  

Шариські, земплинські та спішські малороси 

Шариські, земплинські та спішські малороси розвиваються ізо-
льовано від решти русинів, під іншим впливом. Для обґрунтування 
причин розгляду питання про них в окремому розділі слід з'ясувати 
наступне.   

Угорські русини за мовними ознаками поділяються на дві групи. 
Перша – це чисті за мовою русини, які проживають у Мараморосько-
му, Угочанському, Березькому та Ужанському комітатах. Друга – 
мешканці Шариського, Земплинського та Спішського комітатів, змі-
шані зі словаками. Остання група викликає гостру полеміку в науковій 
літературі стосовно розмежування русинського та словацького насе-
лення. Територію розселення русинів намагалися визначити Шафарик, 
Бідерман, Бройх, інші письменники, етнографи. Зокрема, Шафарик 
вважає русинськими землі від Галичини, по лінії річки Попрад і до ба-
сейну Ондави. На його думку, у 15 комітатах переважає словацьке на-
селення, в тому числі й у вищезгаданих. На відміну від нього галиць-
кий автор Головацький пише про перевагу русинів у Шариші; згідно з 
його даними, у 1840 р. тут з 112500 мешканців 62000 були русинами. 
Феньєш оцінює кількість шариських русинів у 66690. Дані суперечли-
ві й тому, що всіх греко-католиків комітату вважають русинами, тим-
часом як русинів-католиків або протестантів автоматично приписують 
до словаків. Словакізація  русинів помітна в мові, звичаях, народному 
одязі, та все ж історичні дані та добре помітний тип дає нам достатнє 
підґрунтя говорити про русинів у трьох комітатах.  

Галицький етнограф Володимир Гнатюк, досліджуючи процес 
асиміляції русинів, дійшов висновку про те, що цей процес неспин-
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ний, і якщо він триватиме такими темпами, русини за сторіччя розчи-
няться серед словаків та угорців.  

Коли такий цікавий народ на вищезгаданій території проходить 
через такі значні зміни, для нас не байдуже, словаками вони стануть 
чи угорцями. Це ще одна причина, чому слід про них говорити окре-
мо.  

З огляду на мову угорські русини поділяються на дві великі гру-
пи – власне русинів та словакізованих "словяків". Хибно вважати, що 
мова угорських русинів є діалектом галицької русинської мови, ймо-
вірно, вони формувалися під впливом спільних чинників. Польський 
вплив пояснюється проникненням галицьких лемків в епоху правління 
Сигізмунда. Угорські русини, в свою чергу, переходили Карпати під 
словацьким тиском. У різних комітатах відрізняється вимова, іноді 
термінологія, але загалом лексика спільна. Крім польської, на мову ру-
синів вплинула і словацька, особливо під час гуситських воєн.  

Угорські русини не мають власної літератури. Були письменни-
ки (Духнович, Павлович), які намагалися писати на суміші російської 
та церковнослов'янської, але вони не мали впливу на народ, оскільки 
той не розумів їх мову.  

Словацький вплив у регіоні посилився під час реформації. В той 
період, на думку Латкоці, угро-руська мова стала перехідною між сло-
вацькою та малоруською. Мовний вплив посилюється й за рахунок то-
го, що словаки у своєму культурному розвитку пішли значно вперед. 
Патріоти взялися за розвиток літературної мови, відкинувши чеську і 
використовуючи як основу діалект угорських словаків.  

Під час гуситських воєн значна частина спішських русинських 
сіл потрапила під юрисдикцію перемишльського єпископа, наслідком 
чого стало закріплення словацького елемента в регіоні.  

Відсутність власної літератури грамотні русини компенсують за 
рахунок словацької літератури. Останнім часом пряшівські семінари-
сти випускають декілька патріотичних брошур для русинів. Розповсю-
джуються видання ужгородського товариства "Унія", урядова газета 
"Неділя" та видання "Наука" під редакцією Августина Волошина.  

Крім польської та словацької, на мову русинів впливають ще й 
угорська та німецька. Таким чином, русинська мова стала перехідною, 
трансформація якої триває по сьогодні, що унеможливлює визначити 
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чіткі кордони розселення етносу. Завдяки зворотному впливу русин-
ської східнословацька мова істотно відрізняється від державної, шари-
ські та земплинські школи навіть не в змозі користуватися державни-
ми підручниками.  Можливо, тому частина дослідників вважає шари-
ських та земплинських словаків словакізованими русинами. Крім мов-
них питань, були б доречні і демографічні дослідження, але автор не 
виходить за межі загальної характеристики.  

ІІІ. Історія русинів та процес переселення  
на сучасну територію проживання  

Історія угорських русинів не багата на визначні епізоди. Пер-
шою причиною цього може бути те, що вони переселилися в наш регі-
он давно, проникали малими групами, тому їхня історична пам'ять не 
зберегла визначних епізодів, національні традиції певною мірою забу-
лися. Більшість русинів були пастухами та кріпаками, але в докумен-
тах ХІІІ ст. збереглися відомості про русинських немешів у районі Сі-
ладьшаг. Частина з них асимілювалася, вони стали угорцями, інші пе-
ретворилися на кріпаків. За таких умов суцільна, загальна історія на-
роду неможлива.  

Існують різні погляди стосовно переселення русинів на терито-
рію нашої Батьківщини. Хоча в історії угорських русинів багато недо-
сліджених частин, неповних даних, загальна картина відома.  

Деякі дослідники вважають, що русини в незначній кількості 
проживали на своїх землях ще до приходу угорців. На думку інших, 
вони приєдналися до мадярів у період віднайдення Батьківщини. Біль-
шість сучасних дослідників відкидають обидві теорії, а датою посту-
пового проникнення русинів вважають ХІІІ ст. Коротко розглянемо 
всі три теорії.  

На думку представників першої теорії, до приходу угорців регі-
он (у т. ч. і Трансільванію) населяли слов'яни. Слідів переселення 
слов'ян не виявлено, частина з них асимілювалася, інші зберегли свою 
мову й культуру. До них належить тільки незначна частина русинів, 
оскільки на момент приходу угрів тут були непрохідні ліси. Тільки на 
південних схилах Карпат, долинами річок могли проникнути та посе-
литися пастухи з Малоросії. Більшість дослідників вважає недоведе-
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ним проживання тут русинів до приходу угорців. Якщо на цих землях 
і мешкали слов'яни, це не означає, що вони були русинами.  

Згідно з літописом Аноніма частина киян приєдналася до Алмо-
ша і прийшла з ним на територію Паннонії. Крім того, Алмош дістав 
від галицького князя дві тисячі лучників і три тисячі русинських крі-
паків, яких розселили на північному сході країни для прикордонної 
служби. Частина дослідників погоджується з Анонімом, інші запере-
чують, не знаходячи підтвердження у слов'янських авторів. На їхню 
думку, автор "Гести" зіткнувся з русинами, які  вже проживали в різ-
них частинах країни, і зробив висновок, що вони прийшли з угорськи-
ми вождями.  

Перші документальні підтвердження присутності русинів у різ-
них частинах країни належать до ХІІІ ст., переселення тривало до по-
чатку ХVІІ ст. Історію цього переселення можна вже добре прослідку-
вати. Коли феодали із сучасних русинських регіонів розпочали плано-
мірне заселення своїх безлюдних земель, стало обов'язковою умовою, 
щоб переселенці не були кріпаками інших вітчизняних землевласни-
ків.  Вибір пав на пастухів-русинів з прикордонних із Галичиною зе-
мель. Довірені феодалів – шолтеси або кенези виділяли для них угід-
дя, які на початковому етапі не оподатковувались, а потім вони повин-
ні були сплачувати фіксований податок. Такі договори називалися ке-
незькими грамотами. Планомірна роздача поміщицьких земель стала 
основою русинського переселення. Цей процес розтягнувся на кілька 
століть. Прикордонна зона, заселена русинами, дістала назву Крайна, 
яка донині використовується для позначення дрібних адміністратив-
них одиниць. Назва Крайна часто зустрічається в грамотах королів 
Кальмана та Іштвана V.  

Прикордонні мешканці мали значні привілеї, вони підкорялися 
королю й несли службу зі зброєю. Їх використовували для охорони ко-
ролівського палацу, окремі з них дослужилися до посад банів та жупа-
нів. До ХVІІІ ст. територія з 9 населених пунктів Березького комітату 
зберегла за собою назву Крайна, значні привілеї та власного воєводу 
на чолі.  

Значно зросла кількість місцевих русинів з приходом поділь-
ського князя Федора Корятовича за часів правління Людовика Вели-
кого. Деякі дослідники вважають, що з Корятовичем прибуло 40000 
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душ, або навіть родин, але, на нашу думку, це перебільшення. Най-
більше русинів переселилось у ХVІ-ХVІІІ століттях із Галичини, шу-
каючи порятунку від польських феодалів.  

Перший детальний документ стосовно історії угорських русинів 
датований 1570 р. Це звіт урядової комісії з питань впорядкування по-
датків, в якому русини висвітлені не з кращого боку. Вони сплачують 
священикам такі високі податки, що для феодала практично нічого не 
залишається. Загалом у ХVІ ст. у Відні часто фігурувало русинське 
питання.  

Більшість русинів потрапили до Угорщини в якості кріпаків і за-
лишалися ними століттями. Вони ніколи не скаржилися на долю, зав-
жди були вірними своїм феодалам. Ференц Ракоці ІІ назвав їх своїм 
"найулюбленішим та найвірнішим народом". Пам'ять про Ракоці живе 
в народі й сьогодні, його постать овіяна легендами.  

Революція і визвольна війна 1848-49 рр. розбудила русинів, які 
не роздумуючи стали під прапори революції і тим самим довели свою 
вірність справі угорської нації.  

Звільнення від кріпацтва стало для русинів несподіванкою, вони 
довгий час не могли звикнути до свого нового становища.  

Внутрішню історію русинів демонструють матеріали переписів, 
боргових зобов'язань, церковні відносини. Недарма дослідники вважа-
ють, що "угорські русини мають тільки церковну історію", яку розгля-
немо далі більш докладно. 

У русинів існують вторинні місця розселення подалі від основ-
них. Так, згідно з Монографією комітату Земплин Федір Корятович 
поселив русинів поблизу Шаторалйауйгеля та Гомонни. У ХV ст. вони 
масово розселялись у долинах Ондави, Латориці та Лаборця. Цей регі-
он у ХVІІ ст. був ще русинським, тільки у ХVІІІ ст. розпочався процес 
асиміляції. В монографії русини виступають як корінні мешканці ко-
мітату, яких згадує вже Бела ІV у своєму листі до папи Інокентія ІV.  

 Спішські русини також відомі ще до приходу Корятовича. На 
початку ХІV ст. вони проживали організованими громадами, у 1322 р. 
вже мали власну грецьку єпархію в Якубяні. Перші контакти русинів 
зі словаками відбулися у Спіші у другій половині ХІІІ ст. У ХІV ст. 
два слов'янські народи перетнулись і в Шариші. В той період у Гемері, 
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Абауй та Боршоді також мешкали змішані, словацько-русинські гро-
мади, які на сьогодні цілковито асимілювалися.   

Львівський автор Петрушевич вважає, що русини проникали в 
Угорщину поступово, починаючи з Х ст. З ним погоджується і Пал Ба-
лог, який доводить, що земплинські, спішські та шариські русини 
"вклинилися" в масу словацького населення. Іншу точку зору відсто-
ює Дулішкович, на думку якого русини під тиском словаків були виті-
снені на периферію. У непрохідних горах вони намагаються зберегти 
свою самобутність та уникнути словацького впливу.  

Русинський народ у регіоні розселений наступним чином.     
а) Комітат Шариш.  
Із 382 населених пунктів комітату в 119 русини становлять біль-

шість. Села утворюють цілісний масив, розміщені в долині Попрада, 
горах Магура та Явір, у долині Ондави, як діаспора представлені в го-
рах Черго, долині Тарца, Сечко  і Таполь (далі перелік населених пун-
ктів).  

Цілісний масив русинських поселень на північному сході комі-
тату свідчить про масове переселення з Галичини та Буковини. За ос-
танні 30 років у цілісний масив русинських поселень почали проника-
ти словаки. Більш ніж 30 донедавна русинських сіл останнім часом 
словакізувалися, але грецька віра збереглася. Характерна словакізація 
і через віросповідання, про що свідчать метричні книги. При змішаних 
шлюбах русини намагаються якнайшвидше вивчити словацьку, цура-
ючись рідної мови. Це стосується і тих представників нації, які потра-
пляють у великі міста.  

б) Комітат Земплин.   
Із 451 сіл комітату 124 русинські, решта словакізовані. Русин-

ські села розташовані по верхній течії Лаборця, в долинах Цірока та 
Яблонка, по течії Ужа, в долині Ондави (далі перелік населених пунк-
тів). У русинський масив комітату протягом останніх 50 років вкли-
нився угорський та словацький елемент. Словаки потіснили русинське 
населення в гори, інших асимілювали.   

в) Комітат Спіш.  
Русини суцільним масивом на території комітату не прожива-

ють. Серед словацьких та німецьких поселень розкидано по декілька 
русинських сіл, зокрема в долинах Гельнц та Гернада, Попрада. Демо-
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графічні процеси тут хвилеподібні, низький приріст населення, емігра-
ція та асиміляція призводять до поступового зникнення русинів. На-
ступна таблиця демонструє кількість русинського населення в коміта-
тах.  

 1823 1833 1846 1848 

Шариш  58700 61150 68500 61160 

Земплин  42400 41321 44000 37166 

Спіш та Гемер  26700 28510 31300 31900 

 

 1855 1859 1868 1878 1889 

Шариш  53400 48900 53700 56383 57000 

Земплин  34765 30742 33800 34100 34000 

Спіш та Гемер  28400 27800 29200 29400 31600 

 

 1898 1906 1908 

Шариш  60800 62000 55700 

Земплин  38200 41300 32000 

Спіш та Гемер  33000 35700 32000 

Демографічні хвилі свідчать про значні втрати та негаразди.  
Ще декілька характерних фактів: кількість парафіян пряшівської 

єпархії за 1846-48 рр. впала до 18000. Основними причинами спаду 
слугували голод, хвороби, еміграція та асиміляція.  Крім того, регіон 
часто ставав ареною стихійних лих, наприклад, у 1827 р. через низькі 
врожаї почався голод, а згодом епідемія. Частими бувають тут повені, 
хвороби скота. У 1831 р. з Тернопільщини занесли холеру, одночасно 
з якою розпочалося селянське повстання, правда, русини практично не 
брали в ньому участі.  
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Останнім часом ситуація трохи поліпшилася, але ціною добро-
буту стало зникнення нації.  

IV. Віра та релігійне життя русинів  

Русини ще до переселення до Угорщини обрали східну гілку 
розколотої у ХІ ст. при патріархові Потію церкви. Цьому посприяла 
місіонерська діяльність св. Мефодія та Кирила. Найбільш переконли-
вим доводом була можливість проведення богослужінь рідною мовою. 
Оскільки до часів папи Григорія VІІ великої різниці між латинською 
та грецькою церквою не було, до ХІІІ ст. русини належали до церков-
них округів латинських єпископів, в яких проживали. До ХV ст. немає 
жодних відомостей про існування на території Угорщини жодної гре-
цької єпархії. Коли Григорій VІІ та його послідовники, особливо Іно-
кентій ІІІ, спробували ввести дисципліну та ритуали латинської церк-
ви і для східних парафіян, ті, щоб зберегти свої традиції, остаточно 
відкололися. Залишившись без первосвящеників, при потребі вони 
зверталися до волоських або галицьких єпископів.  

Константинопольський патріарх Антоній у 1391 р. мараморось-
ких, угочанських та частково березьких русинів підпорядкував абату 
грушівського монастиря, а решту разом із заснованим Корятовичем у 
1360 р. мукачівським монастирем – перемишльському єпископу.  

Першим власним єпископом став настоятель мукачівського мо-
настиря Іоанн, призначений у 1491 р. грамотою короля Владислава ІІ. 
У 1646 р. русини повернулися до лона католицької церкви, прийняв-
ши унію за умов збереження своїх церковних традицій. Унію прийня-
ла всього третина духовенства та парафіян, решта до середини ХVІІІ 
ст. залишалась у традиційній вірі. В той період русини мали двох єпи-
скопів, представників традиційної віри підтримували трансільванські 
князі.       

Папа Олександр VІІ з метою покращення становища призначив 
апостольським вікарієм Іоанна Йосифа Де Камеліса, який основним 
своїм завданням вважав поширення унії. Леопольд І перевів апостоль-
ських вікаріїв під юрисдикцію егерського єпископа, щоб той особисто 
міг контролювати їхні дії, спрямовані на зміцнення унії. Цей крок су-
перечив церковному праву, а егерський єпископ часто зловживав сво-
єю владою, що призвело до багаторічного конфлікту між єпископом 
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та мукачівським апостольським вікарієм. Розв'язався він тільки в 1771 
р., коли Марія Терезія надала автономію мукачівському єпископству, 
підпорядкувавши його естергоському митрополиту. Центр мукачів-
ської єпархії у 1775 р. був перенесений до Ужгорода.  

Нова єпархія мала надто велику територію, тому на прохання 
короля Франца І папа Пій VІІ створив для представників східної віри  
в Земплині, Шариші та Спіші пряшівську єпархію.  

Мукачівські єпископи, а їх до сьогоднішнього дня було 30, зав-
жди приділяли багато уваги розвитку русинського народу. Останнім 
часом у цьому допомагали й освічені священики. Раніше це було не 
так, священики не відрізнялися від пастви, були неосвіченими, до 
ХVІІ ст., як і паства, перебували на правах кріпаків. Коли у 1693 р. 
єпископ Де Камеліс зібрав священиків на синод, більшість із них при-
йшли в гунях, постолах і з торбою з харчами за спиною. Апостоль-
ський вікарій Блажовський у своєму листі егерському єпископу писав, 
що хоч і роздав з каси парохів 1000 форинтів допомоги, підписані та 
пропечатані особистими печатками відомості прислати не може, ос-
кільки зі ста священиків має печатку у кращому разі один, а розписа-
тися на латині можуть двоє-троє.  

Врешті-решт у 1744 р. в Мукачеві було засновано семінарію, а в 
1780 р. її перевели до Ужгорода. На території мукачівської єпархії 
служать 403 священики, на території пряшівської – 190. Русинські 
священики інтелігентні, освічені, за деякими винятками практично всі 
одружені. Більшість родин завдяки надійності та працелюбству влива-
ється до складу угорської інтелігенції. Вони мають надзвичайне істо-
ричне значення, особливо у вирішенні національного питання.  

Важливу роль у релігійному житті русинів відіграє орден св. Ва-
силія, заснований у 1490 р. князем Федором Корятовичем. Незважаю-
чи на те що грамоту про заснування ордену визнали підробленою, ор-
ден з ХV ст. діє в Угорщині і, судячи з нового монастиря, що будуєть-
ся в Ужгороді, має далекоглядну місію. Правда, кількість представни-
ків ордену останнім часом зменшилася, тим самим збільшуючи тягар 
для братів. З метою збільшення кількості новіціїв в Ужгороді відкрили 
інтернат, де будуть виховувати здібну молодь із числа селян. Після за-
вершення гімназії вони вивчатимуть теологію в Будапешті, Відні, Ін-
сбруці. Василіани мають свої монастирі в Маріапочі, Чермекгеді, Ма-
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лому Березному, Імстичеві, Біксаді та ін., розвиток яких надзвичайно 
важливий для піднесення рівня культури населення.   

Угорські русини завжди забезпечували потреби священиків, 
сплачували церковну десятину. Дбали про будівництво та багате уб-
рання церков. Раніше церкви будували у візантійському стилі, зараз 
частіше з'являються кам'яні храми, або, як романтичний спогад мину-
лого, – дерев'яні будівлі. Багато уваги приділяють убранню церков, 
одягу священиків. Забезпечують дрібні потреби – свічки, ладан. Руси-
ни після вигідного продажу якої-небудь речі завжди намагаються при-
дбати для церкви свічки, ладан на кілька філерів.  

До 20-х років ХІХ ст. шариські, земплинські та спішські греко-
католики були в підпорядкуванні мукачівської єпархії. Зараз вони на-
лежать до пряшівської єпархії, територія якої поділена на 17 округів, 
151 парафію. Розділ почався при Йосипі ІІ у 1787 р. з відокремленням 
кошицької вікарії. Першим кошицьким вікарієм став представник му-
качівської єпархії; останній, Іван Ольшавський, носив цей титул до 
1821 р.; керівництво новим церковним округом перейняв Георгій Тар-
кович – єпископ створеної у 1818 р. пряшівської єпархії.  

За останніх двох єпископів – Міклоша Тота і Яноша Валі – єпар-
хія стрімко розвивалася. Відкрито семінарію та педагогічне училище. 
В семінарії готують священиків, у тому числі і для русинів, які емігру-
вали до Америки. До відкриття педучилища вчителів направляли з 
Ужгорода, але вони не були здатні цілковито забезпечити потреби ок-
ругу.   

V. Культура та освіта 

За даними статистики, русинські райони Угорщини належать до 
тих, де найбільша кількість неграмотних серед населення. Відсталість 
є наслідком у першу чергу географічного положення та ізоляції. Змі-
нити ситуацію можливо за умови клопіткої праці.  

Русини, як відомо, до недавніх часів займалися скотарством, у 
селах збиралися тільки за вказівкою згори. За таких умов про розвиток 
і мови не могло бути.  

Першим поширювачем культури стала церква. Для читання цер-
ковних книг необхідно було засвоїти кирилицю, якою до ХVІІ ст. во-
лоділи священики. Із ХVІІІ ст. молодь почали навчати дяки. Вони за-
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ймались у першу чергу церковними справами, часто не мали належно-
го освітнього рівня.  

За відсутності друкарень книжки не продавалися, навіть церков-
ну літературу було важко дістати. Раніше серед народу ходило всього 
декілька друкованих церковних книг, які переписували недоучені мо-
нахи.  

Першу русинську школу було відкрито в ХVІІ ст. у Мукачеві. 
До ХVІІІ ст. в інших русинських населених пунктах народних шкіл і 
сліду не було. Першу русинську абетку та молитовник було видано 
1670 р. в Грушеві, перший катехізис – у 1698 р. у Трнаві.  

За часів Марії Терезії ситуація трохи покращилася. Після ство-
рення незалежної мукачівської єпархії, під впливом державної освіт-
ньої політики єпископи стали звертати більше уваги на розвиток на-
родних шкіл. У низинних районах заснували кілька шкіл, але в гір-
ських районах до 1850-1868 рр. стан освіти залишався сумним. Зага-
лом розвитку освіти посприяло відкриття ужгородського греко-като-
лицького педагогічного училища. Крім того, у 90-х роках ХІХ ст. по-
чали масово відкривати державні школи. На сьогодні відкрито близь-
ко 250 русинських шкіл, але залишається значною кількість дітей 
шкільного віку, які не відвідують школи. Ситуацію ускладнюють гео-
графічні, кліматичні умови. Селяни взимку часто не виходять із домі-
вок, не відвідують діти школу і під час сільськогосподарських робіт.  

Найбільш стрімко розвиваються земплинські, спішські та шари-
ські русини, що підтверджують дані статистики. У 1851 р. в школах 
навчались у Шариші 1800 (разом із Пряшівом), у Земплині 1300, у 
Спіші 1200 русинських дітей шкільного віку. У 1865 р. розпочався по-
мітний прогрес, і ця цифра склала в Шариші 4437, у Земплині 2516, у 
Спіші 2281, тобто кількість учнів зросла у 2-3 рази. Кількість учнів 
відтоді то зростає, то зменшується, що пов'язано насамперед із мігра-
ційними процесами, оскільки емігрують в основному молоді родини. 
Частина дітей шкільного віку повертаються для здобуття освіти (пря-
шівську католицьку гімназію щороку закінчують 20-25 учнів із числа 
емігрантів, частина з них повертається в Америку). Іншою причиною 
зменшення учнів є асиміляція з угорцями та словаками. У 1878 р. ру-
синські громади мали 142 школи, сьогодні ця цифра становить 210. 
Незважаючи на те що 27-й параграф закону 1907 р. дозволяє утриму-
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вачам шкіл вільний вибір мови навчання, жодної школи з русинською 
мовою навчання немає. І все це без будь-якого тиску! Як церковні, так 
і світські навчальні заклади розвиваються дуже стрімко, недоліки усу-
ваються за цілковитої згоди громад.  

Діти ставляться до вчителів з великою повагою та любов'ю, 
особливо до молодих. Вчительок не дуже полюбляють, основною при-
чиною чого є те, що вчителі часто є і церковними дяками, а жінки не 
можуть виконувати цю функцію.  

Для розвитку освіти русини готові на будь-які жертви. Новий за-
кон про освіту передбачає значні витрати з боку сільських громад, за-
довольнити які в селах із 20-30 хат дуже важко. У 1908 р. мешканці 
Шариша витратили на утримання шкіл 55000 корун (110 шкіл, у сере-
дньому 500), Земплина – 34000 (80 шкіл, у середньому 440), Спіша – 
16000 (20 шкіл, у середньому 800), усього 147000. Сума на утримання 
шкіл не входить до суми податку, для вчителя і дяка виділяється зе-
мельний наділ  (Спіш – 115, Шариш – 1100, Земплин – 862 холдів), ліс 
та пасовисько, не враховуючи вчительських городів. Вартість шкіль-
них приміщень та житла вчителів складає 2600000 корун.  

Для виплат учителям виділяються і державні дотації. Згідно з 
параграфом 46 закону 1908 р. початкова освіта стала безкоштовною, 
держава виділяє компенсації для шкіл. На жаль, більшість русинських 
шкіл не державні, а утримуються за рахунок греко-католицьких гро-
мад, тому вони не отримують державну компенсацію, що іноді при-
зводить до конфліктів між сусідніми громадами.  

Література та мистецтво  

Як у всіх пов'язаних із Візантією слов'янських народів, в угор-
ських русинів літературною мовою була церковнослов'янська. Давньо-
слов'янською написані перші літературні пам'ятки. Оскільки вона була 
незручна для повсякденного вжитку, після запровадження церковної 
реформи загальноприйнятою стала народна русинська мова. Стрімкий 
розвиток мови у ХVІ-ХVІІІ століттях призупинився у ХІХ ст., при-
йняв великоруський напрямок. ХVІ-ХVІІІ століття – період розквіту 
русинської літератури. Але ще до того як вона остаточно ствердилася, 
у 50-х роках ХІХ ст. з'явилася думка, що для розвитку русинської літе-
ратури придатна тільки великоросійська мова. Частина русинських па-
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тріотів не сприйняла ідею розвитку літератури на суміші великоросій-
ської, церковнослов'янської та місцевого діалекту, тим більше що ін-
новація мала швидше політичний характер. Ті, хто вважали народну 
мову недостойною для розвитку літератури, а великоруську не захоті-
ли впровадити в якості літературної, створили малопридатну для роз-
витку суміш. Як і у випадку з будь-яким іншим народом, підтвердила-
ся думка, що літературна мова може розвинутися тільки з народної.  

Першим відомим письменником угорських русинів став мука-
чівський священик Михайло Андрелла. Про його життя нам відомо 
мало, а писав він під псевдонімом Михайло Росвигівський. Він слу-
жив у Росвигові, Сасові на Угочанщині, Бедевлі на Мараморощині. 
Помер у селі Іза в 1710 р., до останнього був захисником старої віри, 
виступав проти унії. Рукописи його робіт зберігаються в ужгородсько-
му єпископському архіві. Абетку і катехізис вікарія Де Камеліса вже 
згадували, латинський варіант русинською мовою переклав галичанин 
Іван Корницький.  

Апостольський вікарій та мукачівський єпископ Михайло Оль-
шавський (1742-1763) відомий кількома латиномовними творами. 
Перший незалежний мукачівський єпископ Іван Брадач відомий своєю 
абеткою та молитовником, яку влада заборонила.  

Базилович після опублікування своєї праці, присвяченої створе-
ному Корятовичем монастирю, став Геродотом русинів. Відомий та-
кож аскетичними творами, що зберігаються в ужгородському єпи-
скопському архіві.  

Найзнаменитішим і найплодовитішим автором був Михайло Лу-
чкай, чотиритомник якого, "Історія карпатських русинів", хоч і зали-
шився у формі рукопису, слугує першокласним джерелом для вивчен-
ня історії народу. Лучкай народився у 1789 р. в селі Великі Лучки. 
Навчався в Ужгороді та Сатмарі, згодом вивчав теологію у Відні. Пра-
цював в архіві єпископа, потім секретарем. Із 1829 р. два роки  перебу-
вав в Італії на запрошення принца Луки Карла, потім до 1843-го, до 
смерті проживав в Ужгороді. У 1830 р. в Буді видав свою "Слов'яно-
руську граматику", а через рік – збірку проповідей русинською мовою.  

З русинських авторів європейського визнання досяг тільки Юрій 
Венелін. Народився у 1802 р. в селі Тибава, в родині священика. Нав-
чався в Сегеді та Сатмарі, вивчав медицину у Львові, у 1823 р. пере-
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їхав до Москви. Відмовився від лікарської практики й усе життя при-
святив вивченню історії південних слов'ян. Став академіком, його лі-
тературну спадщину опублікував товариш на прізвище Молнар.  

У наукових колах Угорщини найбільшого визнання досяг Ва-
силь Довгович. Народився в 1783 р. на Мараморощині, навчався в Ху-
сті, Сегеді, Орадеї. Вивчав теологію у Трнаві та Ужгороді. Справжній 
енциклопедист; крім філософії, займався філологією, астрономією, ма-
тематикою. Займався також музикою, малював, писав вірші. Був чле-
ном-кореспондентом АН Угорщини, публікувався у фахових видан-
нях. Його спадок складає понад 1694 аркушів рукописів, опубліковано 
18 творів.  

Варто згадати про мукачівського каноніка Івана Кутку, пряшів-
ського єпископа Григорія Тарковича, марамороського священика Сте-
фана Мусяновича, угочанського священика Івана Мигаліча та інших.  

Серед перших слід згадати про пряшівського каноніка Олексан-
дра Духновича, поета, автора науково-популярних видань та єдиної на 
сьогодні русинської п'єси. Відома його латиномовна праця з церковно-
го права.  

Одним із кращих істориків русинського народу був стройнен-
ський священик Юрій Жаткович. За тридцять років наукової діяльно-
сті опрацював усі важливі моменти церковної історії русинів, біль-
шість своїх творів писав угорською мовою, але активно виступав за 
створення русинської літературної мови.  

Академік Антоній Годинка – видатний історик, дослідник історії 
угорських русинів. Найзнаменитіша його праця – "Історія мукачів-
ської греко-католицької єпархії". Член-кореспондент АН Угорщини, 
перспективний вчений.  

Гіодор Стрипський – етнограф та філолог. Угорською мовою ви-
йшли три його праці, дві з них мають русинську тематику: "Образ Ко-
шута в русинській народній творчості" та "Найдавніші друковані ви-
дання угорських русинів". Займається найдавнішим періодом русин-
ської літератури, опублікував Гукливський літопис.  

Августин Волошин – директор ужгородського педагогічного 
училища, один із кращих педагогів, автор багатьох чудових книг. Ре-
дактор ужгородського тижневика "Наука". Вся його діяльність спря-
мована на розвиток  відсталої русинської нації.  
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Еміль Мелеш – сатмарський єпископ, ще у студентські роки 
опублікував праці "Пояснення греко-католицьких обрядів" і "Тракту-
вання греко-католицьких свят". Редактор молитовника, "Літургії" для 
угорських греко-католиків, засновник "Християнського календаря".  

Юлій Дрогобецький – кереський єпископ, редактор тижневика 
"Схід", а згодом "Християнського календаря".    

Степан Семан – викладач пряшівської королівської гімназії. 
Публікує дослідження з фольклористики в журналі "Етнографія", має 
кілька праць із літургічної літератури, переклади.  

Слід згадати і про товариство св. Василія, створене в 60-ті роки 
мукачівським єпископом В. Поповичем з метою публікації шкільних 
підручників та науково-популярної, етичної літератури для народу. 
Друкованим органом товариства став тижневик "Світ". Товариство 
проіснувало всього десять років, після тривалої бездіяльності припи-
нило своє існування.   

Угорсько-руська література на сьогоднішній день прийшла в 
цілковитий занепад, у першу чергу через невирішене питання літера-
турної мови. Безперечно, для піднесення культурного розвитку необ-
хідно довести русинську мову до належного рівня. Русини із задово-
ленням вчать угорську мову, але водночас значна їх кількість емігрує 
до Америки, інші підпадають під політичний вплив великоросів. Зов-
нішній вплив помітний у результаті репатріації, і компенсувати його 
можна тільки за рахунок якісної, в угорському дусі, русинської літера-
тури. Русинську мову необхідно розвивати враховуючи ізоляцію наро-
ду, виключно на основі корінних діалектів. Літературу необхідно дру-
кувати власною мовою народу, щоб запобігти словакізації русинів, яка 
з усіх аспектів має тільки шкідливі наслідки.  

Після сербів русини найбільш співучий слов'янський народ. Піс-
ня лине вдома, на подвір'ї, на полі, в лісі. Русини співають з горя, від 
радості, біля труни та колиски. Пісні свідчать про мислення, емоції, 
рівень культури народу. Більшість пісень називають коломийками – 
від галицького містечка Коломия. В чотирирядних куплетах виражені 
завершені думки, емоції. Коломийки – одна з найбільш початкових 
форм музики, тому є раритетними на відміну від південноукраїнських 
народних пісень, які набагато розвиненіші. Подібні пісні у нас зустрі-
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чаються на півдні Марамороша та Берега, з чого можемо зробити ви-
сновок, що тутешні мешканці є вихідцями з Південної України.  

Коломийки частіше розповідають про кохання, але зустрічаєть-
ся жартівлива, саркастична і навіть соціальна тематика.  

Крім народної творчості, у русинів існує багата поетична літера-
тура. Зібравши твори Сільвая, Фенцика, Духновича, Павловича, мож-
на було б опублікувати кілька томів. У 50-х роках Духнович написав 
гімн русинського народу, що складається з десяти куплетів.  

Русини – співуча, глибоко емоційна, меланхолічна нація, в якої 
навіть незначні події викликають пісні. Основні мотиви русинської на-
родної творчості – це патріотизм, любов до родини, робота. Недарма 
великий російський письменник Микола Гоголь писав про них із та-
ким захопленням. У давніх українських піснях історичного характеру 
відображене бурхливе козацьке життя, знамениті битви, любовні пере-
живання.  

На жаль, останнім часом поетична творчість русинів занепадає. 
Нові умови життя, нове сусідство вносять нові елементи, помітний у 
першу чергу угорський та словацький вплив. Помітно вплинули на ру-
синську пісню, наприклад, повстання Ракоці та його поразка. Печальні 
мотиви звучать у піснях, що відображають побут русинських кріпаків, 
пастухів. Часто, як і в угорських піснях, на початку описується приро-
да. Крім меланхолії, має місце в піснях і гумор, веселий настрій.   

Взаємодію словацької та русинської пісенної творчості у Спіші і 
Шариші підтверджує той факт, що тексти пісень існують як у русин-
ському, так і в словацькому варіанті. За своєю формою та мелодією 
місцеві пісні близькі до угорських. Нещодавно львівське Товариство 
Шевченка опублікувало збірку народних пісень, у передмові якої ви-
давець наголошує на угорському та словацькому впливі на місцеву пі-
сенну творчість. Багато угорських пісень існує в русинському пере-
кладі, до угорських мелодій часто пишуть власний текст. Останнім ча-
сом поблизу міст військові марші та оперети помітно гальмують роз-
виток традиційної русинської пісні.  

При розгляді пісенної творчості шариських, земплинських та 
спішських русинів слід згадати про релігійні пісні, які, крім свят Хри-
ста та Діви Марії, складають до Михайла, Іллі, св. Миколая, Петра і 
Павла та ін.  
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Іншою, ще більш багатою галуззю усної народної творчості є 
проза –  легенди, анекдоти, казки, прислів'я. Кілька томів останніх бу-
ло опубліковано Франком та Гнатюком у збірках НТШ. В угорському 
перекладі відомі всього кілька, опубліковані в календарях, щорічнику 
товариства Кішфолуді (1872). Неоцінимим є доробок Ю. Жатковича, 
котрий зібрав велику кількість прислів'їв та казок.  

У народних казках добре помітні моральні якості русинського 
народу (добро дістає свою нагороду, зло – покарання) та його філо-
софський характер (далі розповідається народна казка про ковчег 
Ноя).  

У русинів дуже багато прислів'їв, які часто використовують. Пі-
сля кожних кількох речень русини для підтвердження своєї правоти 
вставляють прислів'я, наприклад: "На злодієві шапка горить", "Ситий 
голодному не товариш", "Не дай Боже із Івана пана" та ін.  

Легенди містять історії про навколишні гори, замки, гірські 
хребти ("чортова скала", потонула церква тощо), видатних особисто-
стей (король Матяш).  

Існують легенди релігійного характеру, в яких домінують історії 
про Христа, св. Петра та Павла, янголів, царя Соломона (далі розпові-
даються легенди "Про Христа, св. Петра та смажену гуску", "Про Хри-
ста та св. Павла").  

В анекдотах багато гумору. Найбільш цікаві анекдоти євреїв та 
циган, з якими русини тісно пов'язані. У загадках помітні філософ-
ський склад розуму, кмітливість.  

Усну народну творчість доповнюють ігри, часто також пов'язані 
з віршами, співами. Цікаві різдвяні, великодні, весільні звичаї, серед 
яких немало язичницьких. Такі, наприклад, великодні хороводи, як – 
пережиток давньослов'янського свята весни – стрибання через вогни-
ще на Івана Купала.  

"Образ Лайоша Кошута у народній творчості угорських русинів" 
Під такою назвою вийшло у 1907 р. в журналі "Етнографія" до-

слідження Гіодора Стрипського, фрагменти якого вважаємо за доціль-
не подати тут.  

Образ Лайоша Кошута глибоко укорінився в душі народу, зали-
шивши слід не тільки в політичній свідомості, а й у народній творчо-
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сті. У вітчизняних русинів можна зібрати цілий букет історичних пі-
сень, пов'язаних із його постаттю. Епічні твори про Кошута відомі не 
тільки від Марамороша до Шариша, а й на Буковині та в Галичині. 

Як ім'я Кошута стало таким відомим у галицьких русинів? Гали-
цькі поляки у 1849 р. масово приходили на допомогу угорському на-
роду, найвідоміші полководці визвольної війни – Бем і Дембінський – 
були поляками. З іншого боку, під австрійським прапором примусово 
воював цілий полк русинів. Крім них, русинський народ не брав участі 
у визвольній війні, отже, корінь популярності Кошута серед галицьких 
русинів слід шукати не в Галичині. Один полк не забезпечив би такої 
слави, тому, ймовірно, історичні пісні потрапили до Галичини за посе-
редництвом місцевих русинів, серед яких збором етнографічного ма-
теріалу такого характеру ще ніхто не займався.  

З часів Бочкаї вітчизняні русини брали участь в усіх політичних 
акціях угорського народу. Причину цього слід шукати в політичному 
становищі. Комітати, заселені русинами, перебували під впливом не-
залежного Трансільванського князівства. Інша причина – географіч-
ний фактор. Вони розвивалися в угорському руслі, відірвані від гали-
цьких русинів. Коли розпочалося пробудження угорської нації (1825), 
більшість заможних русинських родин мадяризувалися без будь-якого 
впливу школи та шовінізму. Гірські русини виявилися такими бідни-
ми, що не мали жодних шансів на самостійну національну свідомість 
та емансипацію. Це пояснює відмінності угорських русинів від гали-
цьких у суспільному устрої, мові, обрядах, що наводить нас на цікаву 
думку. Найчастіше вищезгадані пісні виконують галицькі та буковин-
ські гуцули, мова яких надзвичайно багата на угорські елементи. Вони 
присутні й у мові австрійських русинів: легинь, бетяр, погар тощо. На-
явні тут і слова, характерні тільки для угорських русинів. Усі вони на-
ведені в монографії проф. Шухевича про галицьких гуцулів. Угорські 
слова потрапили до Галичини також завдяки посередництву угорських 
русинів. Вони передавали не тільки слова, але й ідеї. Угорські елемен-
ти виявлені вже в русинських документах XVI ст., русинський народ 
сприйняв угорський дух, що передалось і галицьким одноплемінни-
кам. Найбільшою мірою цей вплив поширився на галицьких гуцулів, 
які через верхню течію Тиси та Ясіня підтримували тісні торговельні 
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зв'язки з місцевими, засвоюючи угорські слова, мелодії, думки. Таким 
чином стало популярним у Галичині і ім'я Лайоша Кошута.  

У своїх піснях гуцули не торкаються деталей визвольної війни 
угорців. Їх цікавлять дві речі: власне постать Кошута та розгром пов-
стання за допомогою російської зброї, в тому числі й епізод із прохо-
дженням російських військ через Галичину.  

Серед русинів існує багато варіантів пісні про Кошута. Іван 
Франко зібрав з них 12. Михайло Драгоманов цитує ще 10 варіантів.  

До реальних подій у піснях доплітаються й мотиви з історії ін-
ших народів, наприклад, польська революція, боротьба з турками, в 
окремих варіантах згадується навіть Париж.  

VІ. Стан економіки. Землеробство  

Русинський народ до наших днів залишається вірним традиціям 
предків у веденні господарства.  

Землеробські методи та засоби виробництва залишаються при-
мітивними, і це є наслідком не тільки географічного становища. При-
мітивні знаряддя та методи ведення господарства свідчать про те, що 
русини стали землеробами з пастухів.  

Відсутність нових орних земель до сьогодні призводить до по-
дальшого вирубання лісу на крутих схилах, де про якісну оранку й мо-
ви бути не може. Землю часто обробляють тільки мотиками, тому і 
врожай слабенький.   

Весняні польові роботи розпочинаються з благословення свяще-
ника. Селяни зазвичай допомагають один одному, обговоривши напе-
редодні план дій у корчмі. Цікаво, що селяни тримають у таємниці 
кількість зерна для посіву, щоб сторонні передчасно не вивідали, тому 
що тоді врожай буде поганим.  

Продукти землеробства часто не покривають навіть домашні по-
треби, на ринки з них потрапляє дуже мало. Основною культурою ру-
синів є кукурудза, якою намагаються засіяти кожен клаптик. Результа-
том цього є швидке виснаження землі. Для інших культур практично 
не залишається місця. Другою за важливістю рослиною є картопля, 
яку, крім низинних районів, висаджують у маленькі ями з навозом. 
Третьою основною культурою є квасоля, яку вирощують між кукуру-
дзою. У низинних районах, де відмінні землі для зернових, вирощують 
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озимі, жито, овес. У передгір'ях, крім кукурудзи, картоплі та квасолі, 
сіють пшеницю. У гірських районах кукурудза достигає рідко, тому, 
крім основної тут картоплі, вирощують овес. Капуста, льон та конопля 
ростуть усюди.  

У гірських районах і так невеликий врожай часто зводять нані-
вець дикі звірі. Села влітку залишаються на ніч порожніми, селяни 
йдуть сторожити посіви до ранку. Ведмеді, кабани, олені графських 
мисливських господарств завдають величезної шкоди, але зброю про-
ти них заборонено використовувати. Селянам залишається розпалюва-
ти багаття, гучними криками відганяти тварин з липня до вересня.  

Про городництво серед русинів практично не йдеться, вони са-
дять всього кілька грядок часнику, цибулі, огірків. Правда, поблизу 
міст городні культури приносять непоганий заробіток.  

У горах русини збирають відмінне сіно, яке не складають до ко-
пиць, а тримають на горищі, зберігаючи його для молодих телят і тіль-
них корів.  

Тваринництво  

За умов відсутності орних земель та за давнім покликом основ-
ним заняттям русинів стало тваринництво. Гірські луки, пронизані 
водними артеріями, є першокласним місцем для розвитку тваринниц-
тва. На жаль, користування луками для русинів обмежене, позаяк вони 
знаходяться у власності казни та великих приватних господарств. Для 
подолання нестачі пасовиськ та розвитку тваринництва щодня роб-
ляться певні кроки. Найбільшою проблемою є нестача пасовиськ ран-
ньої весни, коли зимові запаси кормів закінчуються, а відганяти худо-
бу в гори ще рано. 

Тварини гірських русинів дрібні, безпородні, а після проведення 
розмежування їхня кількість зменшилася наполовину. Дрібні верхо-
винські бички не становлять великої цінності, але ставляться до них з 
не меншою турботою, як до гарної, вгодованої угорської породи на 
рівнинах.  

Про тварин піклуються не однаково. Домашню худобу годують 
гірше, змушують багато працювати, тоді як худобу на продаж відганя-
ють на кращі пасовиська, взимку годують кращими кормами.  
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Коней у русинів небагато, є села, де не знайти жодного. Частіше 
вони зустрічаються поряд з угорськими та словацькими селами. Бага-
то коней і на верховині, де їх використовують для перевезення ванта-
жів вузькими гірськими стежками. На думку русинів, коням надають 
перевагу у бідних селах, купують їх за 5-25 форинтів ті, в кого не ви-
стачає коштів на придбання вола.  

У русинських селах багато знахарів, які займаються лікуванням 
тварин. Їх поважають більше за дипломованих ветеринарів.  

Свиней для власних потреб розводять в основному в низинних 
районах, у горах – тільки для продажу, але з невеликим успіхом. При-
дбаних поросят вирощують, продають, а за вилучені кошти сплачують 
податок.   

Птахів дуже мало, в гірських районах тримають тільки курей, у 
низинних –  ще й качок і гусей. В господарствах буває не більше 3-4 
курей, оскільки, на думку селян, за рік вони з'їдають більше своєї вар-
тості.  

Вівчарство   

Раніше вівчарство було розвинене в горах Марамороського, Бе-
резького та Ужанського комітатів. Воно забезпечувало достойний за-
робіток для невибагливих русинів. Так тривало до розмежування зе-
мель, яке хоч і забезпечило порядок, але паралізувало життєдіяльність 
русинів. Господарства багато втратили, окремі з них взагалі зникли.  

Оскільки тваринництво, особливо вівчарство, є основним занят-
тям русинів, життя русинських пастухів овіяне поетичними образами. 
Життя вівчарів є надзвичайно цікавим, а ознайомив нас із ним Т. Ле-
гоцький в одному з номерів "Етнографії" за 1891 р.  

Отару довіряють найманим пастухам із місцевих, забезпечують 
їх їжею на кілька тижнів, періодично навідують на полонині. Влітку 
вони живуть у колибах, критих корою, взимку – в землянках, поруч із 
якими споруджують кошари для овець. При вході до землянки на всю 
ніч розкладають багаття. Пастухи чергуються; той, хто відповідає за 
вогонь, повинен сторожити овець від нападів диких звірів – вовків, 
ведмедів, рисей. Довгими вечорами займаються різьбленням, плетуть 
кошики.  
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З липи вирізають трембіти, за допомогою яких передають сигна-
ли на відстань до 10-12 км, але грають і мелодії.  

Взимку вівчарі годують овець сіном, до якого іноді потрібно 
пройти 2-3 км по снігу, витоптуючи дорогу для отари. Так пастухи 
живуть протягом року. Ближче до Великодня спливає термін їхньої 
служби, вони повертаються в село, звітують перед господарями та от-
римують скромну винагороду. Через кілька місяців вони знову повер-
таються на полонини.  

Садівництво 

Садівництво у русинів знаходиться на початковій стадії, насам-
перед через нестачу земель. На березькій Крайні, в околицях Сігета й 
Ужгорода є великі сади, але існують села, де на тисячу мешканців 
припадає всього десяток дерев.  

Після розмежування русини припинили відновлювати висихаю-
чі сади, на їх місці почали садити кукурудзу, городні культури. Там, 
де залишилися сади, також не ведеться планомірне господарювання. 
Певний дохід приносять сливи та горіхи, на Мараморощині – яблуні. 
Виноградарством займаються тільки в Мукачеві, Середньому та Уж-
городі.  

Бджільництво 

Бджільництво раніше було популярним серед русинів, але нині 
бджіл тримають у небагатьох місцях. Бджіл випускають на Юріїв 
день, дотримуючись ритуалів для забезпечення багатого збору меду та 
безпеки бджіл. До вулика рої заганяють жінки, обприскуючи їх водою 
або стукаючи металевими предметами і створюючи галас, щоб бджо-
ли не сіли на дерево, а повернулися додому.  

Мисливство  

До введення законів, що обмежують право на полювання та ри-
боловлю, у краях, багатих на дичину й рибу, це були улюблені заняття 
народу. Мисливство було додатковим джерелом прибутку, м'ясо тва-
рин з'їдали, хутро продавали. Землі, населені русинами, багаті на ди-
чину, хижаки також представлені у великій кількості. Оленів розвело-
ся стільки, що вони підходять до домівок людей. Кабани завдають ве-
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ликої шкоди у посівах, в окремих селах третину земель не має сенсу 
обробляти.    

Промисли, торгівля та інші джерела доходів   

Майстрів серед русинів небагато, в містах працює всього кілька 
ковалів, шевців, столярів. Це пояснюється надзвичайною 
прив'язаністю русинів до родини, які краще будуть бідувати з 4-5 си-
нами, ніж відпустять їх від себе, а також відсутністю міської культури. 
Міст на землях, населених русинами,  практично немає, кожен задо-
вольняє свої потреби, немає звички працювати на когось іншого.  

Проте всі галузі домашнього виробництва для забезпечення вла-
сних потреб розвинені добре. Русини самі виготовляють весь одяг, 
крім капелюхів, господарське знаряддя, меблі.  

 Виготовлення білизни – одне з основних завдань жінок. Вважа-
ється великим соромом, якщо жінка не вміє добре ткати, прясти. Пря-
діння розпочинають по завершенні осінніх польових робіт, щоб до Ве-
ликодня була готова тканина. Ткати після Великодня вважається пога-
ним знаком, на думку селян, це призводить до весняної засухи та пога-
ного врожаю. Щоб заощадити, жінки іноді орендують у бездітної ро-
дини кімнату для прядіння, за витрачені освітлення та опалення кожна 
з них залишає один моток пряжі господарці. В селах зазвичай діють 
по дві такі "пряльні" – для дорослих дівчат і підлітків. У місцевостях, 
де розводять овець, до обов'язків жінок входить і виготовлення гунь та 
ковдр, у тому числі і для продажу.  

Чоловіки більш за все полюбляють роботу з деревом, особливо 
теслярство, доведене часом до професійного рівня. У більшості мли-
нів також працюють русини. Непоганим заробітком є і плетення з ло-
зи, особливо в Марамороші.  

Серед русинів торговців немає взагалі. Тільки на півночі Земп-
лина і Шариша є кілька торговців худобою, але процвітаючими їх на-
звати не можна. Раніше русини займалися перевезеннями зі Львова до 
Дебрецена, але нині їх замінила залізниця, що пролягає через русин-
ські землі. Водний транспорт розвивається тільки по верхній течії Ти-
си та її притоках.  

Іншим джерелом доходу для бідних русинів є поденщина, і то в 
низинних районах, поблизу міст. Гірські мешканці також приходять 
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сюди на заробітки  після завершення сезонних робіт вдома. На жнива 
раніше ходили навіть до Трансільванії.  

VІІ. Етнографія. Зовнішній вигляд  

У низинах русини середнього зросту, жилаві. Горяни більш ви-
сокі. Як усі слов'яни, світлі, темніші тільки гуцули, які всі високі, міц-
ної статури. Зовнішність гуцулів дозволяє припустити, що вони взага-
лі не слов'янського походження, але, крім зовнішнього вигляду, в 
усьому стали слов'янами.  

Русини раніше носили довге, до плечей волосся, ця традиція 
збереглась у горян донині. У низині молодь вже має короткі зачіски. 
На відміну від росіян русини не носять бороду. Вуса стрижуть корот-
ко, тільки в регіонах, суміжних з угорцями, відпускають їх довгими. 
Жінки волосся підбирають, голову вкривають червоною чи білою хус-
тиною. Завушниці носять тільки у Марамороші. На свята дівчата одя-
гають вінки з живих або штучних квітів, намиста зі скляних намистин, 
мідні колечка.  

Житло  

Русини раніше будували житла на схилах, поблизу потічків. Бу-
динки були розкидані на великій території, тільки з ХVIIІ ст. стали ви-
никати традиційні села. Подвір'я традиційно невелике, обгороджене 
лише в низинних районах. Будинок стоїть посередині, щоб добре про-
глядалися всі частини подвір'я. Будинки складаються традиційно з 
трьох частин – житлової кімнати, сіней та комори, побудовані з дере-
ва, вкриті соломою. З лівого боку від дверей стоїть піч, що займає тре-
тину житлової кімнати, слугує спальним місцем для наймолодших та 
найстарших членів родини. Дим виходить на горище, там через отвір 
назовні. Деякі хати паляться по-чорному.  

Меблі   

У домівках русинів меблів небагато. Скільки родин проживає в 
хаті, стільки ліжок поставлено. Ліжко голови сім'ї стоїть напроти печі, 
решта – під правою стіною. Вздовж стіни тягнеться широка лавиця. 
Ліжко складається з поставлених на дерев'яні стовпчики дошок, на які 
стелять сіно або солому, вкривають простирадлом та ковдрою. По-
душки є в небагатьох, і ті наповнені сіном.  
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Найважливішим із меблів у русинській хаті є стіл, розміщений 
біля лавиці напроти входу. Він слугує одночасно скринею довжиною 
1,5 та шириною 1 м  та ліжком для гостей. Всередині столу тримають 
хліб, молоко та приготовлену їжу. Стіни прикрашають примітивні 
іконки та керамічні тарілки. Зліва від дверей стоїть вода, на стіні сіль-
ничка та ложка. Кухонний посуд тримають у коморі або на печі. Па-
радний посуд – у простій дерев'яній шафі справа. Вікна не відчиняю-
ться, а відсуваються горизонтально. Русини кімнату не провітрюють, 
що створює неприємний запах, особливо де під одним дахом трима-
ють і свиней чи телят.  

Хати будують з дерева, вкривають соломою. Використовують 
деревину дуба та ялинки. Будують швидко, допомагаючи один одно-
му. В горах хати утеплюють тільки мохом. У низинних районах вже 
частіше зустрічаємо акуратні хатинки,  вкриті черепицею, з димохо-
дом та верандою.  

Поруч із будинком, іноді під одним дахом, розміщений хлів. 
Найбідніші родини взимку часто тримають корову і телят, поросят у 
сінях, іноді навіть у кімнаті.  

Одяг  

Одяг русинських чоловіків складається із сорочки, штанів, пос-
толів, капелюха, широкого пояса та кожуха. Жінки носять сорочки, 
чоботи, хустини, фартух. Незважаючи на дрібні відмінності, одяг ет-
нографічних груп схожий, суттєво відрізняється тільки гуцульський, 
який розглянемо більш детально.  

Одяг все ще виготовляють із коноплі, у кращому разі з льону. 
Поруч із містами входять у моду шифонові жіночі сорочки. В горах 
носять довгі, вузькі штани, в низинах – широкі, близько до регіонів, 
заселених угорцями, – широкі та короткі. Сорочки в гірських районах 
довгі, без прикрас, з розрізом на спині, у низинних – короткі, прикра-
шені порцеляновими ґудзиками. Плечі та передню частину жіночих 
сорочок прикрашають вишивкою. Одяг мешканців Мараморощини 
відрізняється. Чоловіки носять довгі, широкі штани без складок, соро-
чку з розрізом на спині. Жіночі сорочки, оздоблені вишивкою синіми 
або червоними нитками, також із розрізом на спині, перев'язуються  
вовняним паском. У горах чоловіки та жінки носять постоли, в долині 
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– чоботи. Капелюхи в горах з широкими полями, грубі. Якщо проси-
чуються жиром, такий капелюх неможливо зносити. Мараморощани 
полюбляють маленькі, т. зв. купецькі капелюхи, які завозять із Дебре-
цена. Жінки носять на голові хустини. Молодь полюбляє яскраві ко-
льори, старші жінки носять чорні або коричневі хустки. На свята вдя-
гають вовняні або шовкові хустини. У Марамороші хустини більші за 
розмірами, зав'язані на потилиці. Фартухи однотонні, такого ж кольо-
ру, як хустини, крім Марамороша, де вони пошиті з яскравої, оздобле-
ної квітковим орнаментом тканини.  

Кожухи та гуні – найяскравіша деталь русинського одягу. Гуні 
бувають білі або чорні, довгі, з довгими ворсинами, вдягають їх у не-
ділю або на свята.  

У низинних районах загальним є носіння лайбиків (безрукавка) 
та рекликів. Горяни носять широкі шкіряні пояси, оздоблені мідними 
пряжками, заклепками. У шкіряних сумках тримають ножі, люльку 
для куріння, тютюн, гроші. На Мараморощині жінки на свята та в не-
ділю носять червоні, сині, зелені спідниці, реклики. Поруч із містами 
спідниці вже стали повсякденним одягом. Одяг спішських, шариських 
та земплинських русинів відрізняється не тільки від загальної маси ру-
синів, але й між собою. Водночас для всього Земплинського комітату 
загальним є носіння кожухів. Для спішських селян настільки харак-
терним є ходіння босоніж, що босі люди зустрічаються навіть взимку, 
у великі снігопади. До церкви все ж обувають взуття, яке до входу ча-
сто несуть у руках.  

Харчування   

Харчування русинів дуже бідне. Причиною цього, з одного бо-
ку, є велика бідність населення, з іншого – пости, передбачені східним 
церковним календарем. Кількість пісних днів доходить до 250.  

Основним продуктом харчування є кукурудзяний хліб, а в горах, 
де кукурудза не росте, – вівсяний. Страви готують з картоплі або ква-
солі. На третьому місці мамалига, яку їдять з молоком. Токан посипа-
ють бринзою. Мачанку варять на молоці. Взимку вживають багато 
квашеної капусти. Оцет використовують рідко, замінюють його розсо-
лом з капусти та огірків. Основні продукти харчування в сезон допов-
нюють овочами, сухофруктами.  
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Русини найбільше полюбляють страви з молоком, сметаною, си-
ром. Свиней ріжуть не всі, і ті задовольняються невеликою свинкою з 
тонким салом, якої вистачає тільки на великі свята, і те по шматочку. 
Смалець не витоплюють, масло не вживають. М'ясо їдять рідко, на 
свята або в разі хвороби, тоді господиня ріже курку. Винятком є вівча-
рі, які регулярно вживають м'ясо. На гостинах найулюбленішими 
стравами є яєчня з салом, галушки зі шкварками, фарширована курка, 
голубці, під час посту – смажена риба та гриби. Голубці наповнюють 
не рисом, а кукурудзяною крупою. Влітку русини харчуються тричі на 
день, по завершенні польових робіт тільки двічі – о 10-11 годині до 
обіду та о 4-5 після обіду. З початком весняних польових робіт повер-
таються до триразового харчування.  

Русини їдять повільно, щоб не зашкодити здоров'ю та продов-
жити відчуття ситості. При цьому вживають багато горілки як у кор-
чмах, так і вдома. Останнім часом у Верхньому Земплині домоглися 
того, що селяни в неділю та на свята не йдуть до корчми, а у винятко-
вих випадках спиртне вживають вдома, попередивши тим самим побу-
тові сварки.  

Медицина   

Лікувальна справа у середовищі русинів перебуває на початко-
вій стадії. Дві третини смертей припадають на дітей, молодших від од-
ного року. Причиною цього є те, що русини звертаються до лікаря 
тільки в крайньому разі. Водночас у горах велика кількість довгожите-
лів.  

Основними причинами смертності є туберкульоз та пологова га-
рячка у жінок. Серед інфекційних хвороб найнебезпечніші – дизенте-
рія, вітрянка, дифтерія, тиф. Основною причиною розповсюдження ін-
фекцій є цілковита відсутність профілактики, антисанітарія. Не вико-
ристовують навіть засоби дезінфекції, виділені державою.  

Серед русинів дуже мало розумово хворих. Винятком є Земп-
линський, Спішський та Шариський комітати. Характерною русин-
ською хворобою є зоб, що, ймовірно, пов'язане з якістю питної води.  
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Про гуцулів    

Гуцули в етнографічному плані суттєво відрізняються від інших 
русинів, тому варто поговорити про них окремо. Проживають вони на 
Мараморощині, вздовж верхньої течії Тиси.  

Гуцули високі, стрункі, міцні, мають смугляву шкіру, карі очі, 
довге темне волосся та вуси, ніс горбинкою. Ззовні вони мало схожі на 
слов'ян, маючи при цьому закоренілі русинські звички. Можливо, во-
ни являють собою суміш волохів та переселенців з Червоних городів, 
які проникли через Галичину та Буковину протягом XVI ст. Високо-
гірні топоніми (скелі, потоки) мають волоське походження, низинні – 
слов'янське.  

Вони суворо дотримуються давніх традицій та моральних прин-
ципів, їхні легенди, звичаї, забобони є реліктом язичницьких часів, до 
яких християнські традиції практично не внесли змін. Гуцули розумні, 
мають поетичну натуру і водночас хист до торгівлі. Грамотних серед 
гуцулів менше, ніж серед інших русинів, але їх кількість стрімко зро-
стає. Вони єдині серед русинів, які не полюбляють співати, проте кра-
ще за всіх грають на трембітах.  

Одяг гуцулів помітно відрізняється від одягу решти русинів. 
Найбільше впадають в око червоні штани із грубої вовни. Гуцули но-
сять кожухи влітку без рукавів, взимку – з рукавами, які часто оздоб-
лені вишивкою. Носять капелюхи з широкими полями, взимку – шап-
ки з овчини. Жінки носять тільки сорочки та фартухи.  

Основним заняттям гуцулів є вівчарство та розведення худоби. 
Дотепер неправильне розмежування лісів та пасовиськ призвело до 
збідніння гуцулів.  

Гуцули першокласно обробляють деревину, для вирубання лісу 
йдуть на далекі відстані. Вони є цікавим народом: незважаючи на пос-
тійний контакт із галицькими та буковинськими гуцулами, вони є 
угорськими патріотами.  

Народні традиції  
Народження  

Дитина є дуже важливою особою в родині. Вже наречена, дума-
ючи про майбутні легкі пологи, нічого на своєму одязі не зав'язує на 
вузлик.  
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Коли жінка дізнається про вагітність, одразу розповідає про неї 
старшим жінкам у родині, щоб дитина не була німою. Сторонні здога-
дуються про стан жінки, коли та не бере участі в ході навколо церкви.  

На відміну від публічної демонстрації вагітності пологи намага-
ються тримати в таємниці. Русини вважають: чим більше людей про 
це знає, тим важче буде народжувати. Якщо перейми почалися вдень, 
жінка годинами буде терпіти, і посилає за повитухою, тільки коли 
стемніло. Коли в хаті багато дорослих, жінка з повитухою ховається в 
коморі або в хліву. Якщо пологи тривають надто довго, повитуха по-
чинає ворожити.  

Після пологів породіллю поять горілкою. З першого чоловіка, 
який заходить до хати, знімають капелюха і повертають тільки за 
пляшку горілки. Дитину хрестять у перший вільний день після наро-
дження (вівторок, четвер, субота, неділя). У пісні дні хрестять дитину 
тільки тоді, якщо є підозра, що вона не доживе до наступного дня. 
Вважається, що дитина, хрещена в пісний день, буде бідною. При хре-
щенні запрошують одного кума та куму, але іноді їх буває декілька, 
через те що кожна кума зобов'язана один раз принести їжу породіллі. 
Це зазвичай відбувається у перший вільний день після хрестин, вран-
ці, у святковому вбранні. Зазвичай приносять пляшку горілки, яєчню, 
білу хлібину, рис з молоком, відварну курку. Під час посту приносять 
смажені гриби та галушки, заправлені олією.  

Кумами запрошують друзів батька та матері. На хрестини куми 
приносять крижмо, а через півтора й сім років дарують сорочки. У 
першому випадку йдеться справді про нарядну сорочечку. В сім років 
хлопчикам приносять сорочку, чобітки, капелюх, дівчатам – сорочку, 
фартух, чобітки, хустинку. Батьки віддячують їжею, грошима. Якщо 
дитина помирає до семирічного віку, хрещені купують одяг для похо-
вання.      

У Шариші та Верхньому Земплині стороннім заборонено 
з'являтися на хрестини, тому що дитина рано помре.  

Русини ставляться до дітей з великою любов'ю. Віддають пере-
вагу хлопчикам, з яких у майбутньому буде більше користі по госпо-
дарству. У  Верхньому Земплині наречену перев'язують батогом, щоб 
народжувала хлопчиків, та не дозволять встромляти шпильки у стріч-
ки на голові нареченої, щоб не народжувалися дівчата.  
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Серед русинських найбільш поширені чоловічі імена: Іван, Ва-
силь, Андрій, Юрко, Михайло, жіночі: Марія, Ганна, Олена та Софія. 

Шлюбні звичаї    

Для русинів характерно укладати шлюби між рівними за матері-
альним становищем. При укладенні шлюбу батьки намагаються зали-
шити нерухомість синові, а донька дістає гроші, худобу, рухоме май-
но.  

Шлюби між родичами вважають гріховними, винятком може бу-
ти шлюб із сестрою померлої дружини. Чоловіки одружуються рано, 
холостяків між ними практично немає. Крім молодят, важливу роль ві-
діграють свати та дружки. Свати, після традиційного привітання, про-
сять видати дівчину. Якщо батьки погоджуються, запрошують сватів 
до столу і готують гостину зі словами "треба подумати". Якщо запро-
шення за стіл не надійшло, це означає відмову батьків. Якщо свати не 
дістали гарбуза, то в перший вільний, тобто не пісний день приходять 
до дівчини. Якщо вона не передумала, свати просять води та рушника, 
які забирають із собою як символ заручення. Заручини відбуваються в 
церкві, у присутності священика. Через кілька днів проходять сватан-
ки, на які запрошуються тільки родичі та сусіди з боку нареченого.  

Більшість весіль у русинів відбувається після Великодня. При-
чиною цього є бідність населення, які взимку живуть дуже скрутно. 
Якби хлопець одружився взимку, це означало би появу зайвого рота в 
період, коли немає можливості заробляти. Інша річ – влітку, коли дру-
жина вже допомагає на полі, в лісі, де потрібно. 

 На відміну від інших, марамороські гуцули одружуються під 
час масляниці.  

Напередодні весілля збираються друзі як у нареченого, так і в 
нареченої на гуски (від назви калача спеціальної форми). Пізніше на-
речений із дружбою приходить до нареченої для отримання букетика 
(богрейди, зазвичай зі штучних квітів), що прикрашає капелюха. 
Дружба отримує такий же від дружки. Запрошують цього вечора на 
весілля свачі – веселі підлітки приємної зовнішності. 

У день весілля наречений і наречена встають уранці, вмивають-
ся у найближчому потоці. В ту воду, яку для вмивання набрали вдома, 
гості кидають монети.  
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Дружки збирають барвінок і плетуть для наречених вінки, які 
мають важливе значення у грецькому обряді. Іноді у вінки вплітають 
цибулю, пшеницю. Збирання барвінку супроводжують піснями, які 
формувалися століттями й суттєво відрізняються від звичних пісень. 
Дружки з обох боків збирають барвінок окремо. З боку нареченого во-
ни носять за собою "прапор" із яскравих стрічок. Дружба окроплює 
барвінок святою водою й передає сватові гілочку для початку роботи, 
вдівці не мають права торкатися весільного вінка. Коли вінки готові, 
їх надівають хрест-навхрест на рушники, зверху кладуть коровай і 
тричі обходять з ними навколо столу. Дружки посипають вінки вів-
сом.  

Волосся нареченої не заплітають, прикрашають вінком та яблу-
невою гілочкою. Наречений надіває вінок поверх капелюха. Наречена 
прощається з батьками, ті благословляють її, і весільна хода зі співами 
вирушає до церкви. 

Біля дверей церкви дружба ногою малює хрест. Двоє чоловіків 
із гостей, які несуть коровай, до церкви не заходять. Після церемонії 
коровай несуть до дому нареченої, а наступного дня передають родині 
нареченого. По завершенні вінчання гості вже спільно йдуть до наре-
ченої, де молодих посипають пшеницею під супровід співів.  

За стіл сідають тільки гості нареченого. Пригощають хлібом, 
смаженою куркою, тушкованою свининою або бараниною, наприкінці 
поливкою. П'ють горілку. Свати дарують матері нареченої гроші за 
гідне виховання доньки, після чого молодята збираються додому. 
Батьки нареченої віддають ліжко, яке не перевозять, а переносять чо-
ловіки на жердинах до дому нареченого. 

Коли молодята приходять у дім нареченого, його мати посипає 
їх пшеницею та хмелем, щоб жили у добробуті. Невістка цілує свекру-
ху біля серця та дає їй калач, після чого вони сідають до столу. Наре-
ченій саджають на коліна хлопчика, щоб першим народився в них хло-
пець. Наречена дарує йому два калачики і стрічку.  

Наступного ранку молода дружина починає клопоти по госпо-
дарству з підмітання. Чоловік, щоб підбадьорити її, кидає кілька мо-
нет до сміття, які дружина підбирає. Після цього вони чекають на 
батьків та гостей нареченої, які невдовзі приходять із піснею. Все це 
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триває тиждень і завершується гостиною в домі батьків молодої дру-
жини.  

У різних регіонах весільні звичаї також відрізняються. Напри-
клад, весілля у маковицьких русинів проходить так. Після заручин дів-
чата співають різні пісні про нареченого, майбутню свекруху, нарече-
ну. Після вінчання дружба розплітає коси нареченої, розриває на 
шматки стрічки, якими були скріплені коси, та кидає перед дівчатами, 
які підбирають їх. Після вінчання в домі нареченої пригощають усіх 
мешканців села. Всім жінкам роздають миску пшениці або жита, кіль-
ка яєць. Наречену відводять до нової домівки на світанку, але по доро-
зі вона повинна наливати горілку людям, які ховаються в кущах і без 
викупу не пропускають далі. Це повторюється кілька разів. Іноді додо-
му потрапляють вже засвітла, проте йдуть з лампою, інакше односель-
ці засміють. Зустрічає їх мати нареченого у вивернутому кожусі, яка 
вводить невістку в новий дім. Завершує весільну церемонію т. зв. 
"приданка" – заключна гостина, де гості збирають гроші для нарече-
ної. Наприкінці наречена відрізає для гостей по шматку оздобленого 
калача. Сестрі нареченого дарує новенькі стрічки. Частину зібраних 
грошей віддає для потреб у господарство, решту відкладає.  

Похорон    

Народ не боїться так сильно смерті, як, наприклад, інтелігенція. 
Тому русини за найменших ознак хвороби посилають за священиком, 
щоб сповідатися. Єлей святять лише ті, хто безнадійно хворий. Згідно 
зі східним обрядом над головою хворого розгортають Євангеліє. Якщо 
на сторінці багато червоних букв, хворий одужає, якщо мало або зов-
сім немає, без сумнівів помре. Не сумніваються в неминучій смерті й 
у тому випадку, якщо людина захворіла в суботу. Якщо відчувають 
наближення смерті, хворому дають у руки запалену свічку. При трива-
лій агонії хворого переміщують у центр кімнати, щоб припинити його 
муки. Мертвих дітей і жінок миють та вдягають жінки, чоловіків – 
старші чоловіки. Одягають померлого у святкове вбрання, в труну до 
чоловіків кладуть новий капелюх та люльку. Померлим дітям на голо-
ву вдягають вінок з барвінку, в руки кладуть тоненьку свічечку, в ок-
ремих селах писанку. Померлого накривають пустинею, а поруч із мі-
стами – саваном. Організацією похорону займається голова сім'ї, а в 
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разі його смерті – старший родич. Організатор похорону разом із до-
рослими синами померлого всюди з'являється з непокритою головою 
у знак жалоби. Згідно з ритуалом східної церкви поруч із померлим 
усю ніч читають псалтирі Давида. На Псалтиря народ збирається з го-
товністю й у великій кількості. В деяких місцях вдень священик читає 
Євангеліє поруч із померлим.  

Труну виготовляють із дуба, бука, ялинки, зверху малюють чор-
ний хрест. Могильну яму копають у день похорону, оскільки вважа-
ють: якщо порожня яма простоїть ніч, хто-небудь із родини невдовзі 
помре.  

Коли труну виносять із хати, тричі вдаряють нею по порогу, аби 
душа не поверталася додому. Під час похорону родичі стають навко-
лішки біля труни і моляться. Після прощання з померлим та читання 
Євангелія вони цілують хрест у руках священика.  

Коли помирає голова родини, перед тим як вирушити на кладо-
вище дві жінки стають із двох боків біля труни і передають під нею 
сіль та зернові. Сіль потім згодовують худобі, зерно змішують із при-
значеним для посіву, щоб попередити падіж худоби та виродження 
врожаю. У Марамороші після похорону бідним віддають теля, вівцю 
або козу.  

Труну зазвичай не прикривають, тільки в деяких селах Марамо-
роша стелять на неї покривало, яке після похорону віддають священи-
ку.  

У гірських місцевостях Берега дівчат не пускають на похорон, 
вважаючи, що вони не вийдуть заміж. Буває, що найближчі родичі не 
йдуть на кладовище, або якщо йдуть, то кладуть жменьку землі під со-
рочку, щоб швидше забути покійного. У гірській місцевості померло-
го і влітку вивозять на кладовище на санях. У низинних районах, під 
впливом угорського звичаю, померлих юнаків несуть на кладовище 
дівчата, дівчат – юнаки. На Угочанщині на могилу юнаків вішають бі-
лий прапорець.  

Після похорону слідує комашня, яка в різних регіонах прохо-
дить по-різному.  

Є села, де запрошують тільки тих, хто рив могилу, виготовляв 
труну, ніс труну, хрест тощо. В інших селах запрошуються всі, хто був 
на похороні. Якщо священик або дяк відмовляються відвідати комаш-
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ню, родичами це сприймається як образа. У гірських селах, де все роз-
кидано по схилах, померлого несуть на кладовище після комашні.  

За дорослих покійників щороку замовляють службу, під час по-
хорону навіть декілька. Заможні селяни на третій, дев'ятий та сороко-
вий день після похорону замовляють парастас – церемонію, подібну 
до похорону. Використовують три, сім, дев'ять хлібин, які після цере-
монії залишають дяку та священику.  

Сліди римських сатурналій у русинів     

Русини час між читанням Псалтиря займають характерними іг-
рами. Це – видозмінена форма римських сатурналій, хоч і без смаку, 
та все ж цікаві. Кілька з них цитуємо за Ю. К. Жатковичем (Етн. 
очерк, 235-240).  

Святкові звичаї     

Життя русинського народу настільки єдине з релігією, що ос-
новні свята є вихідною точкою у розрахунках, господарстві тощо.  

Кількість свят досить значна, греко-католицькою вірою передба-
чено 22 офіційних свята. Крім того, існує величезна кількість менших, 
врахованих тільки народом свят. З великих свят слід розказати про 
Водохреще, Великдень та Різдво, як найбільш колоритні.  

Водохреще      

Водохреще припадає на 6 січня. Освячення води відбувається 
або в церкві, або біля річки. Напередодні святкують "бабин вечір", що 
прирівнюється до святвечора. Якщо освячення води відбувається біля 
річки, після церемонії більшість людей вмивається, щоб у новому році 
бути міцними та здоровими. Для освячення кожна родина приносить 
пляшку води, яку зберігають вдома й використовують при потребі.  

У день Водохреща або після нього священик обходить село, ос-
вячує хати та прибудови селян. Селяни віддячують продуктами, гри-
бами, горіхами, яйцями, грішми.  

Це один із вечорів, коли ворожать на врожай, молоко у корів то-
що. Якщо на  Водохреще морози, русини вважають, що буде гарний 
врожай. У Шариші, Спіші, Верхньому Земплині після вечері підлітки 
обходять село з вербовими лозинами, колядують, віншують. За це от-
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римують миску вівса, залишаючи, у свою чергу, кілька лозин. Іноді 
господарі жартують над ними, в миску наливають воду і тільки зверху 
посипають вівсом, вода потім всю дорогу капає з мішка.  

Великдень      

Перед Великоднем кожен багатший господар намагається купи-
ти пшениці, з борошна якої печуть плетений калач – паску. Ця давня 
традиція забезпечує справжній дух свята, спонукає до ощадливості на-
віть найбідніших, які також не бажають залишити свою родину без па-
ски та ласих шматочків у цей день. Великдень русини вважають свя-
том, коли треба наїстися на цілий рік. У страсну п'ятницю йдуть до 
церкви у святковому вбранні, а наступного дня печуть паску, фарбу-
ють писанки, варять шовдорь та по можливості забезпечують родину 
ласощами після 40 днів суворого посту. Вранці, у великодню неділю, 
навіть найбідніша господиня збирає у кошик паску, шовдорь, масло, 
сало, хрін, яйця, цибулю, пляшечку горілки, вдягається у святкове 
вбрання та йде до церкви. По завершенні служби дяк або інший впов-
новажений від церкви збирає кілька яєць для себе та священика. З від-
далених гірських поселень до храму їдуть на конях, возах або йдуть 
пішки, а після служби поспішають додому. Кожен із них хоче першим 
принести родині не тільки кошик із ласощами, а й святкове вітання 
"Христос воскрес" –  "Воістину воскрес". Після короткої молитви гос-
подар пригощає родину та слуг горілкою, господиня – їжею. Не дивно, 
що після тривалого постування чимало селян страждають від пере-
їдання. Шкірку сала та шовдоря, шкаралупки від яєць не викидають. 
Багатші спалюють їх, а бідні виносять на берег річки й по одній спус-
кають по воді. Хтось це робить тому, що так бачили у батьків. Інші 
знають легенду, згідно з якою поблизу моря живе дуже бідний 
слов'янський народ, в якого немає грошей утримувати священика, то-
му вони не знають, коли Великдень. Вода віднесе до моря залишки 
їжі, і ці бідняки, побачивши велику кількість шкаралупок, зрозуміють, 
що настав Великдень.  

Протягом трьох святкових днів русини утримуються від будь-
якої роботи. У ці дні відбувається найбільша кількість знайомств се-
ред молоді, отож не дивно, що після Великодня найбільше весіль.  
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У великодній понеділок до помешкань, де проживають дівчата, 
зранку навідуються хлопці різного віку, поливаючи всіх жінок від най-
молодших і до бабусь. На вулицях поливаються водою.  

Різдво       

Найулюбленішим родинним святом є Різдво. Бідні русини чека-
ють завершення 40-денного посту, який вже встиг набриднути.  

На святвечір підлогу застеляють соломою, в хату заносять сніп 
вівса, перев'язаний червоною стрічкою. Господар просить Бога, щоб 
той наступного року дав стільки телят, овець, волів, вівса, скільки зер-
нин є у снопі. Сніп обкладають сіном і кладуть стільки цибулин, скіль-
ки членів сім'ї мешкає в хаті. З першої склянки горілки кожен виливає 
перші три краплини на цей сніп. Після цього заводять до хати живе те-
ля або вівцю, якій дають скуштувати кожну зі страв. Після цього гос-
подар іде до хліву, дає худобі сіль. Вважається, що на святвечір коро-
ва може заговорити й розповісти, як до неї ставилися протягом року.  

Цього вечора господині намагаються вкрасти з млина жменю 
вівса, який висипають курям, щоб гарно неслися та висиджували яйця. 
Існує звичай "лякати" фруктові дерева в саду, аби гарно родили.  

Вечеря складається з медової горілки, гороху, квасолі, грибів, 
калачів із маком, потім лягають відпочити. З вечірніми дзвонами ви-
рушають до церкви. З настанням ночі господиня роздягається догола і 
з мискою квасолі в руках оббігає хату, щоб протягом року та була за-
хищена від пожежі, повені, граду. Жінки, в господарстві яких є бджо-
ли, дмухають у кожен вулик стільки разів, скільки роїв бажають діста-
ти з нього наступного року.  

Дівчина, яка вже думає про заміжжя, з церкви повертається са-
ма, в сінях бере кілька полін, заносить до хати і там перераховує. З 
парного або непарного числа гадає про заміжжя.  

З Різдва до Водохреща заборонено прясти, інакше вівці кружля-
ли би як прядка.  

У містах та більших селах групи хлопчаків наряджаються пасту-
хами, янголами, єпископами, королями, беруть зірку, освічену свічеч-
кою, й обходять заможні хати, колядують. 

У різдвяний вечір, ще до вечері, кожен господар годує тварин 
бобальками, начиненими плодами шипшини, читає молитву. Під час 
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вечері члени сім'ї спостерігають за тінню на стіні. Якщо хтось має 
подвійну тінь, то помре протягом року.  

На другий день Різдва солому виносять із хати, плетуть з неї мо-
тузки, які прив'язують на фруктові дерева, щоб гарно родили.  

Івана Купала       

Напередодні Іванового дня (5 липня), який русини за язичниць-
кою традицією називають Купалом, молодь збирається на високій го-
рі, розкладає багаття, приганяє овець і корів, прикрашених дзвіночка-
ми, вінками, плете вінки з квітів. Дівчата, прикрашені віночками з кві-
тів, водять хороводи навколо багаття; ті, які не беруть участі в хорово-
дах, вдаряють дерев'яними молотками по розпеченому вугіллю, іміту-
ючи постріли. Іноді багаття не згасає по три дні.    

Купальські звичаї у Шариші та Спіші  

Дівчата, співаючи, обходять село з минулорічними освяченими 
травами, збирають інших дівчат та хлопців на свято. Розкладають ба-
гаття з соломи та гілок, спалюють там і трави. Співаючи, вони стриба-
ють через багаття. Такі язичницькі звичаї місцями ще живі серед руси-
нів. Відомі вони в німецькій, литовській, фінській, монгольській міфо-
логії. Згадуються вони навіть у Овідія, який писав, що стрибав через 
багаття тричі.  

Піст, селянський етикет та інші звичаї        

Русини суворо дотримуються постів, передбачених церковним 
календарем. Згідно з традиціями східної церкви середа та п'ятниця та-
кож є пісними днями. Винятками є період від Різдва до Водохреща, 
третій тиждень перед великим постом, тиждень після Великодня та 
Трійці. Крім великого посту, постяться перед днем Петра і Павла, Бо-
городицею, Різдвом. Дотримуються посту на Водохреще.  

Найбільш суворо постують русини, які живуть ізольовано від ін-
ших конфесій. Найважчим є піст перед днем Петра і Павла, коли звич-
ні пісні продукти, картопля, капуста, квасоля, фрукти вже закінчують-
ся, а нового врожаю ще не зібрали. Крім того, це період найважчих 
польових робіт. Різдвяний піст часто розпочинають пізніше, на Андрія 
або Миколая.  
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Східна церква вирізняє дві форми посту. Перша форма – просте 
утримання, коли харчуються у звичайному режимі, уникаючи вживан-
ня деяких продуктів. Друга – це суворий піст, коли харчуються всього 
один раз, вживаючи сирі або печені продукти. За східною традицією 
молочні продукти не вважаються пісними. В період посту народ по 
понеділках, середах, п'ятницях харчується один раз, у решту днів – 
двічі або тричі. Коли немає посту, в середу та п'ятницю харчуються 
три рази, але вживають пісні страви.  

Під час суворого посту зазвичай їдять у три години по обіді, пе-
ред Різдвом та Водохрещем – після того як сіло сонце. Є люди, які пе-
ред Великоднем від четверга до неділі, до освячення паски нічого не 
беруть до роту. Під час посту більшість чоловіків відмовляється від 
горілки, та навіть від куріння люльки. Церква звільняє від дотримання 
посту людей, старших за 60 років, хворих, вагітних та жінок, які году-
ють груддю; цим мало хто користується.  

Селянський етикет  

У русинських селян існує свій етикет, хоч не такий розвинутий, 
як у панів, але дотримуються його більш суворо. В розмові з іншим, 
особливо з панами, недоречно вимовляти грубі слова, згадувати не-
приємні речі. В цьому вони доходять до смішного. Наприклад, свиню 
називають безрогою. Якщо використання грубих слів неминуче, особ-
ливо при переказі розмови кого-небудь, церемонно просять вибачен-
ня. Згідно із селянським етикетом свати, куми звертаються один до од-
ного виключно на "ви", навіть якщо дотепер були кращими друзями. 
При вітанні неодмінно додають "вам, хрещеним".  

При розмові про покійного додають "прощений би", а якщо йде-
ться про іновірця, – "не снив би ся".  

Якщо гість потрапляє до хати під час обіду, його неодмінно за-
прошують до столу, а нехтування звичаєм вважається образою. З ін-
шого боку, гість нізащо не повинен прийняти запрошення, дякуючи 
при цьому за гостинність.  

Русинська мова багата на ласкаві звертання. Дітей називають 
"рибкою", дорослих часто "небога, неборак", навіть "каліка", не вказу-
ючи при цьому на фізичний недолік, а висловлюючи прихильність.  



 141 

Серед стихійних лих бояться тільки граду та хвороб худоби. По-
вінь селам не загрожує, адже вони розкидані по гірських схилах. По-
жежа є страшною тільки в селах, густо забудованих. Під час пожежі 
селяни остерігаються появи священика на вулиці, господині намагаю-
ться врятувати оселю, оббігаючи її тричі оголеними, із ситом у руках. 
Кращим захистом від граду вважається церковний дзвін. Якщо град 
все ж почав падати, селяни встромлюють лопату в паркан.  

Парастас. Ця вже згадувана традиція пов'язана з жалобою за по-
мерлими. Якщо проводиться вдома, завершується гостиною, на яку за-
прошують все село. Близькі та родичі сідають за стіл після того, як 
священик, дяки та всі сторонні вже пішли. Іноді парастас поєднують із 
освяченням води та житла.  

Іменини. На іменини близькі навідують людину вже зранку, 
"величають", тобто тричі високо піднімають. За це іменинник приго-
щає всіх горілкою.  

"Алдомаш". Подібним чином "величають" новообраних чинов-
ників, як світських, так і церковних. При цьому русинів потрібно при-
гощати, інакше вони можуть піти голодними.  

Музика і танці  

Русини полюбляють музику й танці. В кожному селі є кілька 
людей, які вміють грати на музичних інструментах, особливо на скри-
пці, і відмінно виконують коломийки. Горяни іноді навідуються в ни-
зинні райони веселити людей. На полонинах ллється мелодія дво-три-
метрових трембіт.  

Разом із любов'ю до музики розвиваються і танці. Нерідко мож-
на побачити танцюючих людей віком 50-60 років. Улюбленим танцем 
є коломийка, в ритм однойменних пісень. Одночасно танцює тільки 
одна пара, решта чекає своєї черги, взявши танцюючих у коло. В ни-
зинних районах більш популярний чардаш.  

Танцюють переважно на весіллях. У русинів немає недільних 
танців, як, наприклад, в угорців або словаків, хіба що під час масляни-
ці.  

Паломництво  

Цікава традиція як з точки зору релігії, так і етнографії. Палом-
ництво є невід'ємним зовнішнім проявом релігійності, що живе століт-



 142 

тями. Найулюбленіші місця паломників – Маріапоч, Чернеча гора, 
Малий Березний, Біксад, Літень. Кращий опис паломництва угорських 
русинів надав Тиводар Легоцький.  

На паломництво збираються влітку, наприклад, на Богородицю 
– 28 серпня – ті, хто порушував піст, нехтував відвіданням церкви, вів 
неналежний спосіб життя, а також молодь, яка вбачає в цьому розвагу, 
можливість побачити світ. При плануванні паломництва дбають у пер-
шу чергу про створення спільної каси. Вони знають: якщо не хочуть 
осоромити общину, доведеться відкривати гаманець у кожному селі, 
де проходять. Зі спільної каси оплачують послуги місцевих священи-
ків, дзвонарів, витрати на свічки тощо.  

Після збору необхідної суми вирушають у дорогу чисті, вдягну-
ті у святкове вбрання. Після служби в місцевій церкві вони вируша-
ють за розп'яттям, яке несе найвища з дівчат. При виході хрестяться 
сім разів, повторюючи "Господи, помилуй". Біля хреста на початку се-
ла священик благословляє паломників та повертається разом із дяком, 
куратором і старшими, заможнішими селянами, які вже не бажають 
брати участі у стомлюючій ході.  

Паломники зупиняються біля хрестів на дорозі, моляться, відпо-
чивають, потім продовжують свій шлях. У села входять із церковними 
співами, під звуки церковного дзвону. Про прихід паломників опові-
щають підлітки, вислані наперед. Паломники, помолившись, відпочи-
вають біля церкви, йдуть далі. При зустрічі групи паломників вітають-
ся нахиленням розп'яття, але не об'єднуються. На ніч зупиняються бі-
ля священних криниць або потічків, вечеряють та лягають спати прос-
то неба.  

Горяни, діставшися Мукачева, зі співами проходять довгими ву-
лицями, повторюють звичну процедуру поклоніння і водночас здиво-
вано розглядають багато одягнутих міських мешканців та селян із нав-
колишніх сіл. Потім через міст над Латорицею та Росвигово вируша-
ють до монастиря на Чернечій горі. Навколо монастиря вже все зайня-
то паломниками та торговими палатками, незважаючи на те що свято 
почнеться тільки наступного дня. Після того як верховинці помолили-
ся в церкві на схилі монастиря, передали принесені дари, відпочива-
ють на березі Латориці, куштують ласощі торговців. По завершенні 
свята односельці знову збираються, беруть розп'яття і під церковні 
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дзвони та співи вирушають додому, одна група від іншої на відстані у 
двадцять-тридцять кроків.   

Забобони, лікування хворих   

У житті русинів забобони відіграють таку ж важливу роль як до-
тримання релігійних звичаїв. Вони стали настільки важливою части-
ною життя, що без них воно було б одноманітним. Крім забобонних 
звичаїв, щодня практикують привороти, заговори тощо.  

Найбільше забобонів пов'язано з лікуванням. Знахарі мають 
більший авторитет, ніж знахарки.  

Якщо мала дитина страждає від кольок, її ховають під корито, 
батьки стають поруч навколішки і запевняють, що це їхня дитина. Во-
ни вважають, що дитину діймають злі духи.  

Якщо хлопчик важко захворів, і не можуть встановити причину 
хвороби, батьки дають обітницю, що коли він виросте, одружиться на 
сироті.  

Дорослих лікують домашніми засобами. Перша з них – горілка, 
як для зовнішнього, так і внутрішнього застосування. Туберкульозни-
ків поять собачим жиром та годують собачим м'ясом. Від запору да-
ють відвар петрушки, від венеричних хвороб – ванну з курячого послі-
ду. При ознаках гепатиту плюють людині в очі. Якщо не допомогло, 
годують м'ясом сороки, поять із воскової склянки. Відвідують джере-
ла з лікувальною водою, але використовують їх тільки для зовнішньо-
го застосування.  Якщо не вдається встановити причину хвороби, при-
писують це ворожбі. Щоб позбавитись від хвороби, готують відвар із 
хлібців, випечених до богослужіння, освяченої пшениці, шматка моту-
зки від церковного дзвону, й обливають цим відваром хворого. Части-
ну відвару, що стікає, збирають та викидають на вулицю, вважаючи, 
що хвороба перейде на того, хто вступить у цю рідину.  

При інсульті та інших важких хворобах везуть до знахаря для 
обмивання. Проводять таку процедуру пізно вночі, при відчинених 
дверях, обличчям до яких саджають хворого. Воском освяченої свічки 
капають у воду, з форми воску намагаються визначити причину неду-
ги. Процедуру повторюють сім разів, приставляючи горщик до різних 
частин тіла хворого, після чого той має плюнути у воду. Знахар веде 
хворого до річки, обмокує, виливаючи на голову воду з глечика, та ви-
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кидає глечик у воду так, щоб він розбився. Якщо глечик залишається 
цілим, лікування не дало результату. 

При раптовій недузі у Марамороші обмивають церковний дзвін 
таким чином, щоб вода стекла назад до кухля. У воду засипають жме-
ню пилюки з порога церкви, та цією водою поять або обмивають хво-
рого. Інші йдуть на кладовище, збирають по жмені землі з дев'яти мо-
гил, розчиняють у воді та поять або обливають постраждалого. Такі 
процедури проводять пізно вночі, щоб ніхто не побачив.  

До лікаря та священика звертаються у крайньому разі, останній 
править службу, освячує хату.  

Русини, особливо жінки, за образу можуть проклясти. Заради 
здійснення прокляття вони постяться 9 тижнів поспіль, моляться біля 
свічки, виставленої у вікні. Великим авторитетом користуються люди, 
які вміють гадати, особливо якщо з'являються в образі жебраків.  

На Андрія дівчата гадають на судженого, виливаючи олово у во-
ду, на Великдень під час купання можуть побачити його у воді.  

Русинські селяни вірять у вампірів, надприродних істот, які про-
никають крізь будь-яку щілину. На нечисту силу списують усі негара-
зди, вірять у те, що вампіри живуть у трупах лихих людей, які часто 
розкопують, пошкоджують. Бояться привидів, особливо якщо потріб-
но вийти вночі, тому вивертають гуню, шапку, коли їх вдягають.  

Надзвичайно бояться відьом, які, на їхню думку, можуть зурочи-
ти. На Верховині, поблизу Абранки, існує відьмацьке поховання ще з 
татарських часів. Кожен, хто проходить поруч, кидає камінь, гілку на 
цю могилу. Навіть у смерчі бачать відьму, кидають у неї ножем, щоби 
вбити її.  

Русини надійно ховають обрізані нігті, волосся, щоб уберегтися 
від головного болю.  

Вірування    

Дуже цікаві вірування мешканців Марамороша, які зібрав та 
опублікував у випуску журналу "Етнографія" за 1895 р. Антон Журех.  

З настанням ночі русини говорять, що сонце занурилось у море. 
Місяць вважають сином сонця.  
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Про вогники на болотах думають, що там знаходяться гроші, які 
чорти штовхають під землею у котлах. Якщо хтось насмілиться встро-
мити шампур у вогник, зупинить золото і розбагатіє. Це вимагає вели-
чезної сили та сміливості, а майно, придбане таким чином, щезне че-
рез три покоління.  

Перше яйце курки не використовують, не ставлять під квочку, 
бо з нього вилупиться демон. Демон може принести багато грошей 
власнику, але при цьому людина втрачає душу. Такі яйця, повернув-
шись спиною, перекидають через хату.  

Коли насуваються великі хмари, дзвонять. Вважають, що свя-
тий, іменем якого названий дзвін, захистить від граду.  

Тиждень після Водохреща не можна прати, бо протягом року 
буде багато блискавок. Про блискавку вважають, що це розпечена за-
лізна стріла, призначена Богом знищувати чортів, які вилізли з пекла. 
Хоч блискавка і направлена проти захованих чортів, вона знищує все 
на своєму шляху. В кого потрапляє блискавка, того вважають грішни-
ком.  

Веселка, на думку русинів, п'є воду, тому йде дощ. Траву не мо-
жна рвати руками, це також до дощу. У деяких селах проти дощу ви-
ставляють на двір сокиру лезом догори.  

Падіння метеоритів приносить щастя тому, хто побачив його, 
оскільки тоді відчиняються райські ворота. Про менші метеорити ду-
мають, що це згасла свічка життя якої-небудь людини.  

Не можна ставити постоли на стіл, носити сокиру на плечі – це 
до сварки. Підняти залізний предмет, підкову на дорозі – до бідності.  

Про кажана вважають, що це миша, яка з'їла крихти паски.  
Якщо господар на день св. Юра не виставить борону перед две-

рима хліву, не обсипле місце корови, то відьми заберуть у неї молоко. 
Дехто навіть натирає вим'я корови цибулею. Відьма з'являється в хлі-
ву у вигляді кішки, відрізає з мотуза, яким прив'язують корову, кла-
поть, та прив'язує вдома до власної. Через три дні просить від господа-
рів молока, яким обмазує вим'я власної корови. Протидіяти їй можна, 
посоливши молоко, яке віддають із дому. Інший спосіб забрати моло-
ко – закопати сіль під мостом, де проганяють корів. Коли череда тричі 
пройшла мостом, відьма викопує сіль і згодовує власній корові. Заби-
рати молоко вважається тяжким гріхом.  
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Про виникнення гір розповідають, що коли чорт ходив по землі, 
його прогнали, тому він заліз під землю і спиною видавив гори. За ін-
шою версією, суходіл Бог і чорт створювали разом із морського піску. 
Чорту не сподобалися суцільні рівнини, тому в образі оси укусив Бога 
за руку, той вронив пісок, і так виникли гори Марамороша.  

Живуть спогади в народі і про татарське нашестя. Татар уявляли 
чудовиськами, які пожирають людей.  

Розповідають, коли Бог розподіляв добробут, щоб бути справед-
ливим, відправив угорця, русина та єврея спати. Хто перший прокине-
ться, тому й дістанеться добробут. Угорець тільки прикидався, що 
спить, і рано-вранці прийшов до Бога. Бог тримав своє слово, угорцю 
дісталися багаті землі в низовині. Коли русин прокинувся, помітив, 
що угорця немає, й поспішив до Бога. Той зізнався, що добробут уже 
віддав угорцю, і запропонував русину гори, щоб не залишати його зов-
сім без землі. На обурення русина від такої пропозиції Бог сказав йо-
му, що той буде добувати в майбутньому свій хліб важкою працею. 
Коли, запізнившись, єврей прийшов просити долини та гори, Бог від-
повів, що вони вже належать угорцю та русину. Єврей сказав, що це 
обман, на що Бог дозволив йому в майбутньому заробляти обманом.  

VІІІ. Сучасні "русинські справи"  

Після короткого ознайомлення з усіма аспектами життя угор-
ських русинів слід звернутися до питань, вирішення яких є нагальним. 
Це об'єднання календарів, схизматичний рух, еміграція, євреї та "гір-
ська акція". Швидкого вирішення цих проблем не слід чекати, всі вони 
потребують ретельного вивчення та підготовки і є вирішальними у 
майбутній долі русинів.  

Об'єднання календаря    

Відомо, що латинська церква вже століттями користується гри-
горіанським календарем, тоді як грецька досі живе за юліанським. 
Свята також відзначають за юліанським календарем, тому питання 
об'єднання вже давно є актуальним. Антоній Годинка в "Історії мука-
чівської єпархії" з цього приводу пише наступне. 

Святкування греко-католицьких свят має не тільки релігійне, а й 
політичне та економічне значення, адже вони на 10-13 днів пізніші, 
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ніж у решти населення країни. Різниця між Великоднем за різними об-
рядами іноді складає 5 тижнів.  

Для уникнення непорозумінь, особливо з огляду на панщину, 
Леопольд І у грамоті від 23 серпня 1692 р. забажав святкувати як пос-
тійні, так і змінні свята тоді, коли й латиняни, – для запобігання непо-
розумінь, особливо у стосунках феодала та кріпаків.  

Це було перше розпорядження стосовно свят, з якого видно, що 
в даному питанні вже тоді панував хаос. Відтоді часи панщини мину-
ли, але питання залишилося відкритим.  

У своєму зверненні до канцелярії в 1720 р. єпископ Бізанці по-
силається на те, що грамота Леопольда має характер рекомендації, а 
не наказу. Пани ж сприймають це як наказ і так активно слідують йо-
му, що питання у 1715 р. довелося внести на обговорення в парламен-
ті.  

Греко-католики не прийняли рекомендацію короля, далі дотри-
мувалися власних традицій. Тому пани, у свою чергу, проігнорували 
інші побажання короля, не виділили землі для шкіл і церков тощо. Но-
ва грамота, якої домігся єпископ від Карла ІІІ у 1720 р., містить ті ж 
привілеї, як і попередня, але без об'єднання свят. Аргументував це 
тим, що об'єднання залежить не від церковної верхівки, а від селян. Ті 
ж, у свою чергу, нізащо не погодяться, оскільки це призвело би до роз-
риву з польськими одновірцями, від яких отримують церковні книги, 
календарі тощо. Крім того, насильницьке введення григоріанського 
календаря призвело би до заворушень серед селян.  Через півстоліття, 
у 1748 р., єпископ Ольшавський практично дослівно повторив звер-
нення попередника і домігся розгляду справи від королеви.  

 Відповідь Березького комітату надійшла першою. В ній ідеться 
про те, що русини тут вільно святкують за власною традицією, а при-
хильники латинського обряду в ці дні працюють. Якби греко-католи-
ки, крім власних, святкували би й латинські свята, в них не залиши-
лось би часу працювати. Було б бажано примусити їх до дотримання 
єдиного календаря. Земплинці також просили вигадати який-небудь 
спосіб для припинення подвійних святкувань. Найбільш категорич-
ною була відповідь ужан, які вимагали припинення святкування одно-
го з ряду свят.  
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У кінцевому результаті королева зібрала у Відні на синод трьох 
греко-католицьких єпископів і дала згоду на збереження грецьких свят 
за умови, що їх кількість не перевищуватиме 15-16.  

У 1814 р. король Франц знову закликав єпископів прийняти гри-
горіанський календар. Єпископи відповіли, що можуть задовольнити 
прохання лише в тому разі, якщо його приймуть і православні, знявши 
тим самим питання з порядку денного. У 1870 р. на зборах греко-като-
лицького кліру знову порушив це питання мукачівський єпископ Пан-
кович. Противникам єпископа вдалося перевести питання в етнічну 
площину, і воно знову зазнало фіаско.  

У 1898 р. Еміль Меллеш опублікував детальне дослідження під 
назвою "Об'єднання календаря", в якому шукає шляхи "заміни хроно-
логії греко-католицької церкви". Публікацію вивчили на теологічному 
факультеті Будапештського університету і звернулися до мукачівсько-
го єпископа Юлія Фірцака з проханням очолити рух. Той погодився і в 
своєму циркулярі № 7540 від 3 жовтня 1899 р. звернувся до кліру з 
проханням якнайшвидше спитати згоди парафіян і надіслати прохання 
до римського св. престолу. На жаль, результату й цього разу не було.  

 У питанні об'єднання календаря успіху досягла тільки буда-
пештська греко-католицька община, яка у вересні 1909 р. з дозволу па-
пи перейшла на григоріанський календар.   

Успіх даного питання залежить від того, чи вдасться провести 
реформу, не зачепивши консервативний світогляд та духовний світ на-
роду. Більшість  священиків вважають об'єднання доцільним, але пе-
редчасним, оскільки русини, на їхній погляд, надто неосвічені, щоб 
погодитися на таке. Всі свої надії священики покладають на нові поко-
ління, сподіваючись на змінювання  світогляду, починаючи від почат-
кової школи.  

Схизматичний рух серед угорських русинів     

Розрив східної та західної церков відбувся через догматичні від-
мінності, тому природно, що після узгодження цих відмінностей від-
булося нове об'єднання – унія. Так, з 1649 р. угорські русини знов 
об'єдналися із західною церквою, визнали верховенство папи, зали-
шивши в силі при цьому всі свої традиції. Після унії все ж були невда-
лі спроби повернутися до схизми. Щоб розібратись у природі схизма-
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тичного руху, слід розглянути спочатку його основну причину – унію. 
Відомий історик церкви Антоній Годинка пише про це наступне.   

Церковна схизма відбулася через догматичні відмінності, але ве-
лику роль відіграли і нерелігійні відмінності, різниця в розвитку захід-
ного та східного суспільства. При повторному об'єднанні схизматиків 
з Римом відіграють свою роль не тільки релігійні чинники, а й споді-
вання дістати свою вигоду. Прикладом цьому може бути польська ру-
синська патріархальна церква у 1595 р., а серед турецьких – антиохій-
ський та олександрійський патріархати, які, не діставши привілеїв, 
очікуваних від об'єднання, припинили існування уній. З цієї ж причи-
ни не вдалося укласти унію з вітчизняними сербами. Вони серед схиз-
матиків перебувають у найкращому матеріальному становищі, тому 
власне унія їх не цікавить.  

Серед вітчизняних русинів унія була також не самоціллю, а за-
собом звільнення. Хід об'єднання залежить від кількості та рівня роз-
витку народу. Польські русини зуміли відстояти свої права перед Ри-
мом, волоська унія відбулася теж значно спокійніше, ніж це сталося в 
угорських русинів. Походження волоської єпархії таке саме сумнівне, 
як і мукачівської, все ж унія не погрожувала її існуванню, як погрожу-
вала існуванню мукачівської. Незважаючи на те що волоська унія від-
булася на 60 років пізніше, у Фогороші вже у 1720 р. існувала єпархія, 
а мукачівську канонізували тільки в 1771 р. Русини й надалі боролися 
з володарями мукачівського замку, з Римом, який вперто заперечував 
існування єпархії, з королем, який не розумів, чи призначення відбува-
ється згідно з буллою Сільвестра, чи це його власне право, з егерським 
єпископом.   

Такі загальні й відмінні риси є складовими важливості та цікаво-
сті уній з точки зору історії церкви. Після того як у 1648 р. єпископ 
Партен виступив із добровільною згодою всіх парафіян мукачівської 
єпархії на добровільне приєднання до угорської латинської церкви, не-
зважаючи на непорозуміння з егерським єпископом, русинська унія 
стала важливою складовою історії угорської церкви.  

Про унію існує незначна кількість даних, тому про її хід дотепер 
знаємо дуже мало. Дослідники не розглядають ні її причин, ні наслід-
ків. Вони не вбачають в унії нічого, крім релігійного руху, хоча в унії 
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були свої суспільні, політичні, економічні цілі, причини та наслідки, 
вона була набагато ширшим перетворенням.  

Народ на початкових етапах не знав про унію, в його житті нічо-
го не змінилося. Більше того, народ виступив на боці поміщиків проти 
священиків, для яких унія принесла імунітет, парафіяльні землі та 
звільнення від феодальної залежності.  

Від об'єднання священики та єпископи виграли в першу чергу в 
матеріальному плані, тимчасом як народ зовсім не відчув його наслід-
ків. Церковно-етичного аспекту унії народ зовсім не помітив. 
Прив'язаність до старої віри призвела до заворушень у 1761 р. у Мара-
мороші, а в 1765 р. – у Дорозі. У стосунках між кріпаками та феодала-
ми нічого не змінилося, проте відбулися помітні зміни у відносинах 
народу та священиків. До унії священики були такими ж кріпаками, 
тому стояли набагато ближче до народу. Отримавши церковні землі, 
вони виокремилися з народу, водночас легше стало змінити парафію. 
Підвищився рівень освіти священиків, і це також сприяло поглиблен-
ню розриву між ними та народом.  

Після демонстрації Годинкою історії, причин та наслідків унії 
доцільно поміркувати про причини виникнення в середовищі русинів 
на даний час тільки епізодичного схизматичного руху.  

Прийнято вважати, що прихильність до схизми спричиняють на-
ступні чинники: невпорядкованість церковних податків, занадто вели-
кі кошти на утримання церковних шкіл, а також еміграція до Амери-
ки, де переселенці потрапляють під вплив великоросійської право-
славної церкви. Окремі причини слід розглянути більш детально.  

Якими б обмеженими не були русини, вони добре розуміють, 
що жодна інша конфесія не вимагає від парафіян таких податків, як їх-
ня. Русини не задовольняються загальними богослужіннями, на яких 
беруть участь за бажанням, а потребують і таких, що здійснюються за 
індивідуальною оплатою. Такі невеликі ритуали замовляють як замож-
ні, так і прості поденники, вважаючи, що вони дієві лише в разі гідної 
оплати. Те саме стосується церковного податку, який сплачують 
справно, незважаючи на помітний занепад останніх десятиліть. Най-
більшим тягарем для церковної общини є утримання школи.  

І все ж матеріальний бік справи не обґрунтовує поширення се-
ред народу схизми, не є причиною для зміни релігії. Основним джере-
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лом проблеми є все ще занадто велика прірва між народом та свяще-
никами.  

Священики-уніати дивовижно швидко розвиваються у плані як 
освіти, так і авторитету. Вони цілковито втратили свою національну 
належність, мадяризувалися як у мовному плані, так і в плані менталі-
тету. Вони володіють таким теологічним та світським багажем знань, 
який дає їм можливість висунутися на керівні посади.  

Водночас русинські селяни, хоч і були звільнені від кріпацтва, 
нові можливості не змогли реалізувати, залишилися на такому ж низь-
кому рівні культурного розвитку, як і до унії. За такої ситуації, емігру-
вавши в Америку, вони легко потрапляють під вплив російської пра-
вославної церкви, а повернувшись додому, легко сприймають схизму. 
На щастя, схизматичний рух не надто поширений, а оскільки русини 
до питань регулювання церковних відносин байдужі, не надто небез-
печний.   

Греко-католицьке духовенство, незважаючи на прірву, що вини-
кла між ним та народом, намагається добросовісно виконувати свої 
обов'язки. Його представники емігрують з русинами до Америки і там, 
укріпившись у матеріальному та культурному плані, все більше на-
ближаються до порозуміння.   

На завершення розглянемо причину, яка, на перший погляд, має 
найменше значення, але все ж найбільш вагома: дотримання русинами 
церковних традицій, ритуалів, спільних з російською церквою. Це сто-
сується церковних співів, внутрішнього оздоблення тощо. Слід зазна-
чити, що ця прив'язаність – результат виключно консерватизму схід-
ної церкви. Порушення даних питань призвело би до невдоволення на-
віть у середовищі угорських греко-католиків, які правлять літургію 
рідною мовою, та провокувало би схизматичні настрої. Тим більше 
недоцільно чіпати їх з метою нововведень, асиміляції, оскільки наслід-
ки будуть непередбачені.  

Релігійний розвиток русинів вимагає в першу чергу покращення 
становища культури, але навіть тоді першочерговим завданням є вико-
рінення забобонів, пов'язаних із релігією.  

Мукачівський єпископ Антоній Поп своє глибоке бачення проб-
леми та апостольську мудрість  виразив в одному з листів наступним 
чином.  
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Парафіяни нашої церкви, незважаючи на всі негаразди та прини-
ження, зберегли свою традиційну релігійність, залишилися вірними 
католицькій церкві та зберегли свої обряди. Зникли останні сліди 
схизми, а на місці колишніх розкольницьких будівель виріс 
об'єднаний із хлопчачим інтернатом храм св. Василія.  

Останнім часом в окремих регіонах розповсюджується небезпе-
чний соціальний та релігійний рух. За підтримки іноземної держави 
північний схід  Угорщини окупували провокатори, які фальшивими 
обіцянками і гаслами намагаються відвернути наш гірський народ від 
віри предків.  

Кілька церковних общин нашої єпархії вже заражені, вони за-
сумнівалися у справжності власної віри. Слід визнати, що основними 
причинами цього є неосвіченість, погане матеріальне становище, які 
релігійні та політичні авантюристи використовують для досягнення 
власних цілей. Відіграло свою роль і неналежне виконання священи-
ками своїх обов'язків, зловживання, холодне ставлення до народу.  

Якщо люди у важкі хвилини свого життя приходять до священи-
ка, сподіваючись на допомогу, а дістають холодну відмову, священик 
втрачає довіру парафіян і налаштовує їх проти церкви.  

Один зі столичних публіцистів підсумовує своє місцеве дослі-
дження наступним чином.  

Виникнення схизматичного руху 
На думку представників церкви, схизматичний рух має швидше 

політичний, ніж релігійний характер. Розповсюдився Березьким та 
Марамороським комітатами. Мова населення двох комітатів спорідне-
на з російською, тому виникла прихильність до православної церкви. 
В корні проблеми лежать мадяризація та жахливе економічне станови-
ще. Русини не володіють достатньою кількістю землі, чиновники не 
місцеві, і, не розуміючи проблеми народу, провокують еміграцію до 
Росії та Америки.  

Церква стверджує, що погані умови життя провокують злочини, 
які владою переслідуються надто суворо.  

У Березькому та Марамороському комітатах почали масово від-
кривати державні школи, з яких цілком усунули русинську мову, на-
віть у релігійному вихованні. Виникла ситуація, коли син не розуміє 
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молитви батька, русинські діти під час служби мовчазні, що надзви-
чайно дратує батьків. Русинські селяни не відчувають жодної підтрим-
ки, тому не дивно, що повертаються до "батюшки", сподіваючись на 
покращення життя.  

Розповсюдження руху 
Рух підтримують не релігійні, а політичні фактори. Народ еміг-

рує до Америки, де Росія тримає агітаторів, які діють у рамках місій. 
Після повернення багато емігрантів займаються агітацією. Вони ствер-
джують, що нова релігія не вимагає плати священикові, на утримання 
школи тощо. Народ, який в Угорщині бідував, масово заявляє про ви-
хід із церкви.   

Росіяни агітують не самі, обирають агітаторів із селян. Влада 
вже затримала кількох таких, вилучила русофільські листівки. Агіта-
тори не контактують безпосередньо з Росією. Вони здійснюють па-
ломництво до Буковини, у Сучавський та Гошавський монастирі, де 
зустрічаються з посередниками. Таким чином потрапляють до нас ки-
ївські молитовники, російські листівки. Влада робить все для локаліза-
ції проблеми, але її скованість не дозволяє вирішити проблему.  

Адвентисти  
Представники церкви спостерігали за цим рухом, підключивши 

представників влади. Агітатори, які не змогли далі розповсюджувати 
православ'я, вигадали адвентистську церкву – як середню стадію роз-
колу. Вони закликали русинів вступити до секти суботників. Таким 
чином вони звільнилися від переслідування влади та досягли своєї ме-
ти, готуючи цілковите від'єднання. Вони дотримувались усіх церемо-
ній православ'я, просто проводили їх у суботу. Агітатори виступали в 
ролі голів сект, виконували релігійні функції. Цей рух досяг таких 
масштабів, що приєднувалися до нього цілими селами, відверталися 
від греко-католицьких священиків, не звали їх ні на хрестини, ні на 
похорон, відмовилися сплачувати податок.  

З даного питання відбулися збори греко-католицьких священи-
ків, на яких постановили наступне.  

Для уникнення конфліктів між народом та духовенством різни-
цю між потребами церкви та сумою, що в змозі заплатити народ, ком-
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пенсує держава. Таким чином не довелось би збирати церковний пода-
ток із жандармами та приставами.  

Духовенство звернеться до держави з проханням про зачинення 
корчем у  неділю та свята.  

Дозволити у державних школах навчання русинською мовою.  
Просити державної підтримки та земельних наділів для народу, 

підтримку домашніх промислів. 
Виділити місця для духовенства у державних комісіях. Створен-

ня закладів культури, читалень, антиалкогольних товариств.  

Схизматичний рух – в іншому освітленні   
Схизматичний рух, на думку влади, не стільки політичне, скіль-

ки релігійне явище. Органи уважно спостерігають за поштою, залізни-
цею, але слідів політичних провокацій не виявлено. Причиною виник-
нення руху, з одного боку, є симпатія до росіян, з іншого – непосиль-
ний тягар церковних зборів.  

Правда, землі в русинів недостатньо, але після виділення меш-
канцям Лучок 2000 холдів землі схизматичний рух не пішов на спад.  

Духовенство, щоб утримати свою владу, постійно доносить на 
народ і вимагає суворих мір покарання. Хоч у більшості випадків не-
залежний суд виправдує звинувачених, невдоволення зростає. Одну з 
причин розвитку руху можна вбачати в агресивній поведінці кліру.  

Державні школи не викликають жодного невдоволення, оскіль-
ки завдяки ним народ був звільнений від утримання вчителів. За свою 
мову не переживав, оскільки церковні школи також залишилися, діти 
можуть вивчити молитви.  

Російський вплив   
Схизматичний рух, повторює влада, виключно релігійний. Не 

вдалося відшукати слідів ні політичних агітаторів, ні російських гро-
шей. В результаті доносів священиків затримали кілька чоловік, але 
довести їхню вину не вдалося. Конфіскували кириличні молитовники, 
газети, але виявилося, що це молитовники та підручники, надруковані 
на замовлення єпископа та влади. Газета виявилася виданням "Неді-
ля", що виходить за підтримки уряду для русинів.    
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В американських агітаціях є доля правди, але вони спрямовані 
проти духовенства. Народ запевняють, що завдяки новій релігії він 
може позбутися тягаря утримання священиків.  

Влада в разі доносів повинна реагувати, але в більшості випад-
ків вони виявляються помилковими. Якщо все ж карають кого-небудь 
із русинів за справжні порушення, то вони це сприймають як переслі-
дування.  

Влада повинна діяти   
Священики постійно звертаються до влади з вимогою діяти. 

Скільки разів загострюється питання схизми, влада діє із суворістю, 
яку вимагають священики. Народ не в змозі оплачувати послуги свя-
щеників, тому рятується  в іншій вірі. Священик не попускає, народ 
відмовляється платити. Той, у свою чергу, звертається до жандармів, і 
так далі, подібно лавині.  

Одним із можливих рішень є розумне виховання народу, як пи-
ше марамороське духовенство до мукачівського єпископа. Водночас 
більше уваги слід звернути на розвиток рідної мови, вивчення релігій-
них ритуалів. Це слід запровадити також і в державних школах.  

Як бачимо, існують різні сприйняття схизматичного руху. З ча-
сом досвід покаже, які найважливіші причини його виникнення, вия-
вить найдієвіші шляхи вирішення проблеми.  

Еміграція в Америку та її вплив на русинський народ     

Еміграція почалася кілька десятиліть тому в середовищі слова-
цького населення і невдовзі поширилась і серед русинів. Вона має ве-
личезні масштаби серед усього русинського населення. Безпосередня 
близькість до Галичини спрощує виїзд мешканцям Земплина, Спіша 
та Шариша, навіть без закордонного паспорту. Є русинські села, в 
яких усе доросле населення побувало в Америці, іноді по кілька разів. 
Основною ціллю емігрантів є США, але вони розкидані по всьому 
континенту, є навіть в Аргентині. Причини еміграції ті самі, які при-
зводять до зубожіння: нестача орних земель, пасовиськ, відсутність 
джерел заробітку. Про результати еміграції можна написати цілі томи. 
Основні з них наступні.  
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Еміграція забезпечує покращення матеріального становища ро-
дини. Русини привозять або присилають досить значні суми. Для ви-
тривалих та працелюбних русинів це можливість самореалізації. Вони 
швидко вивчають англійську мову. Після повернення русини намага-
ються скупити всі доступні землі, навіть ціною значної переплати. Ру-
сини почали будувати більш гігієнічне житло, стали краще одягатися.  

Еміграція, крім матеріальних переваг, вириває русинів з ізоляції, 
впливає на зміну світогляду. Насамперед за кордоном вони вчаться 
читати, відповідно зростає їхня самооцінка.  

З огляду на моральність еміграція вже не така вигідна. Незважа-
ючи на те що інтелектуальний рівень русинів зростає, суворі моральні 
принципи послаблюються. Невірність у шлюбі спричиняє справжні 
трагедії.  

Іноді русини повертаються зі зміненим світоглядом, їм імпонує 
безмежна свобода, низькі податки, відсутність військового зо-
бов'язання. Ті, хто довгий час перебував в Америці, після повернення 
важко звикають до занять землеробством, часто повертаються. Неділь-
не відвідання корчми замінює читання. Цікаво, що у русинів на бать-
ківщині немає ніяких товариств, а за кордоном залюбки створюють 
або вступають до таких.  

Еміграція має важливе значення і з точки зору держави. Більша 
частина виникаючих щодня русинських питань вирішуватиметься в 
Америці.  

Вагомий внесок зроблять у відновлення економіки країни гроші, 
зароблені за кордоном. Русини повертаються додому значно заможні-
ші, зі зміненим світоглядом та економічними поняттями, господарство 
стане більш інтенсивним, продуктивним. Дотепер русини жили ізо-
льовано, без будь-якої національної свідомості, не звертали уваги на 
зовнішній світ. Нині ситуація змінилася, русини почали активно за-
йматися національними, релігійними питаннями. Під назвою "Соєді-
неніє" вони створили товариство, що налічує більш ніж 30000 членів, 
займається справами американських русинів.  

Національна свідомість у русинів прокидається тільки за кордо-
ном, оскільки дома вони вважають себе русиномовними громадянами 
Угорщини. Вдома русини цілком ізольовані від братів, які живуть за 
Карпатами. В Америці вони з ними починають контактувати, русинів 
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залучають до русофільських та українських національних рухів. Чи 
тривалими є результати таких контактів? Перш ніж дати відповідь, 
слід з'ясувати вплив та походження цих факторів. Малороси, як відо-
мо, розміщені в межах трьох політичних утворень: у Південній Росії, 
Галичині та Буковині, Угорщині.  

Російських малоросів держава настільки відокремила, що про 
самостійний розвиток і мови бути не могло. Розвиток нації розпочався 
тільки з проведенням конституційних реформ після японської війни.  

Галицькі та буковинські русини після припинення існування не-
залежного галицького князівства потрапили у несприятливі умови, а 
потрапивши під австрійське підданство, розпочали вивчення своєї ет-
нічної належності. Частина з них, так звані русофіли, досі не відчува-
ють себе окремою нацією, тільки придатком великоруського етносу. 
На противагу русофілам у Південній Росії виник рух україністів, мета 
якого – об'єднати всі 35 млн. малоросів у межах однієї держави – Ук-
раїни.  

Ці ідеї розбурхали зазвичай спокійний малоруський народ по 
всій Європі та в Америці.  

Русини в Америці потрапляють під вплив панславістів-русофі-
лів або україністів, і який-небудь із цих рухів вже поглинув би їх, якби 
не спротив греко-католицького духовенства, яке виїжджає за кордон 
разом із народом. Їх діяльність ускладнює те, що верхівка духовенства 
також задіяна в цих рухах, причому останнім часом більш схильна до 
українофілів, як свідчить нижченаведена цитата.  

Греко-католики США скаржаться, що єпископ Ортинський на-
сильно насаджує їм рух, який виник у Львові. Він подібний до "Італій-
ської ірреденти", що діяла там напередодні об'єднання країни. До ук-
раїністів належать всі ті русини, які усвідомлюють себе окремою від 
великоросів нацією і прагнуть створення незалежної держави в центрі 
Європи, яка налічувала би близько 30 млн. мешканців. Український 
рух стрімко розвивається, російська влада вважає його найнебезпечні-
шим серед усіх течій. Вона настільки остерігається його, що з терито-
рії Галичини не пропускають друкованої продукції, а представників 
руху чимшвидше повертають додому в разі візитів. Росіяни протягом 
останніх сорока років всіляко намагаються викоренити українську мо-
ву. Не видають газети, книги, навіть Біблію. Знищили католицькі 
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єпархії, вчених-українців відправляють у заслання і всіляко намагаю-
ться асимілювати малоросів.  

Остаточно знищити народ все ж не вдалося. Українці вимагають 
повернути давні права, і найбільш сильний імпульс для цього дістають 
зі Львова. В Галичині же тим стимулом, який забезпечив збереження 
національної свідомості, є біла віра.  

У другій половині минулого століття вплив Росії на Галичину 
був настільки сильним, що галичани майже відмовилися від католиц-
тва і прийняли православ'я – віру царя. У 30-ті роки відбулося кілька 
гучних справ, фігурантами яких були священики. Відомо, що на від-
сталі народи духовенство, особливо монахи, мають величезний вплив. 
Ченці ордену св. Василія, крім москвофільства, виділялися тільки амо-
ральною поведінкою та низьким рівнем освіти, зловживали алкоголем. 
Щоб уникнути покарань, тікали до Росії, де радо їх приймали. Щоб 
покласти край ситуації, чиновники порадили імператорові реформува-
ти орден, а той, у свою чергу, доручив це єзуїтам. Нові священики бу-
ли дисципліновані, з класичною освітою, володіли кількома європей-
ськими мовами.  

З проведенням реформи було покладено край русофільству, але 
виник новий, український рух. Україністів підтримував австрійський 
уряд, поляки раділи виникненню нової сили проти Росії. Правда, нині 
їхній оптимізм зник, оскільки українофіли забажали ділити політичну 
владу, а Галичину – розчленувати. Україністи мають друкований ор-
ган, середні школи, представників в органах влади. Автономістські 
погляди настільки сильні, що вони не беруть участі в загально-
слов'янських конгресах. Малоросів у думі представляють 26 депутатів, 
які вимагають для власного народу відкриття початкових та середніх 
шкіл, університетів, свободу віросповідання. Діє галицька ірредента, 
виникають таємні товариства: революціонери, соціалісти,  анархісти. З 
цього середовища походить американський єпископ Ортинський. 
Угорські русини почали боротьбу за власного єпископа, а якщо не 
вдасться домогтися цього, не виключено вихід русинів із католицької 
віри та приєднання до православ'я.  

До нинішнього дня прагнення україністів були чужими для 
угорських русинів, не було випадків, коли народ відвертався від пер-
восвящеників. Основною причиною неприйняття василіан є суттєве 
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змінення традицій східної церкви. Негативну реакцію викликала і бул-
ла римської курії, згідно з якою миропомазання може проводити тіль-
ки єпископ, а американські священики мають бути переважно неодру-
жені. Не може змиритися народ і з заміною церковних співів на орган-
ну музику. Консерватизм русинів непереможний, і навряд чи україні-
сти зможуть вплинути на них.  

Слід зробити все можливе, щоб ізолювати русинів від зарубіж-
них впливів, тому що вони зможуть існувати тільки в межах батьків-
щини.  

Євреї, хазари      

При ознайомленні з усіма сторонами життя русинів неможливо 
оминути євреїв. На територіях, населених русинами, вони проживають 
не тільки в містах, наприклад, Мукачеві, а й у селах. Крім Мукачева, 
де серед них є і ремісники, і землероби, вони займаються торгівлею і 
лихварством, тримають корчми. Русини ставляться до них презирли-
во. Наприклад, коли єврей помирає, кажуть, здох, а на "ви" не зверта-
ються навіть до заможніших євреїв.  

Незважаючи на таке ставлення, русини не уявляють свого життя 
без євреїв. Звертаються до них і за грошима, і за порадою. Після вве-
дення закону про лихварство ті позичають неохоче, оскільки бояться 
брати проценти вище дозволеного, а дозволені не приносять бажаного 
прибутку. Щоб не знизити доходи, євреї тримають магазини в селах, 
де русини купують сіль, тютюн, гас тощо. Товари часто не продають 
за гроші, а обмінюють на сільськогосподарську продукцію, за яку в 
перекупників дістають пристойний прибуток.  

Додатково займаються і торгівлею худобою. Якщо русин не в 
змозі купити худобу, але має чим годувати, для її придбання звертає-
ться до євреїв (точніше,  хазарів). Худобу, придбану навпіл, єврей має 
право продати, коли це найвигідніше. При отриманні подвійного при-
бутку євреї спочатку вираховують для себе початкову ціну, потім 
решту ділять із селянином навпіл. Селянин, який протягом року годує 
худобу, часто залишається у збитках.  

Великі суми лихварі не позичають, зважаючи на ризики. Позика 
зазвичай становить 4, 10, 20 корун під відсоток у 2-4 філери.  
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У гірській місцевості 3/5 худоби утримується навпіл, у кожному 
селі живе по кілька лихварів, які стрімко багатіють.  

Причиною обставин, що склалися, є малоосвіченість, або непри-
стосованість народу. Від зловживань не може захистити навіть законо-
давство проти лихварів. Просто в бідних селах крім євреїв нікому по-
зичати, тому селяни не стануть звертатися до влади за захистом.  

У щорічнику Літературного товариства угорських євреїв буда-
пештський прокурор Ференц Мезеї пише наступне.  

На півночі країни немає сіл, містечок, де не було б євреїв. Вони 
копирсаються в старому ганчір'ї, стоять біля прилавків, де міняють го-
рілку на кукурудзу, оцет на яйця, вивчають талмуд.  

Раніше вони займалися землеробством, але рабини переконали 
їх, що це недостойна справа. З презирством ставляться до ремісників, 
працю вважають за гріх. Гідним заняттям вважають тільки студіюван-
ня талмуду, догоджання рабинам. Збиваючись у групи по 8-10 чоло-
вік, вони йдуть до рабинів, намагаються за гроші дістати пророцтво 
про щасливе майбутнє. Хазарських дітей у п'ятирічному віці віддають 
до рук ката: більш грубої людини, ніж вчитель – польський єврей, 
важко уявити. Все погане, чому може навчитися невірний – від них. 
Вони б'ють, катують невинних дітей протягом усього навчання. Єв-
рейські діти 6-8 років ідуть в єврейську школу о четвертій годині ран-
ку. До сьомої вчаться, потім моляться, йдуть додому снідати і направ-
ляються в державну школу о десятій. Потім о дванадцятій – знов у єв-
рейську, а з півдругої до чотирьох – у державну школу. О четвертій 
годині йдуть "вивчати релігію". Бідні діти по 15 годин перебувають у 
школі, з них упродовж 9-10 годин вчителі-євреї вибивають з учнів усе 
хороше.  

Безкультурна, фанатична поведінка хазарів завдає величезної 
шкоди русинському народові, псує репутацію інтелігентних угорських 
євреїв. Вони постійно проникають із Галичини і є основною причи-
ною зубожіння русинів.  

Верховинська акція       

Матеріальна та духовна відсталість, відсутність земель, пасо-
виськ і джерел заробітку призвели до цілковитого занепаду русинів. 
Бідність стала постійним явищем, і якби не державна допомога, народ 
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зник би остаточно. 14 років тому уряд розпочав широкомасштабну 
господарську акцію, метою якої є відновлення господарства гірського 
населення. Акція принесла блискучі результати, але ще багато завдань 
потрібно вирішити в майбутньому. Міністр сільського господарства    
з цього приводу пише наступне.  

Для потреб безземельного населення було виділено 20657 хол-
дів землі, які розподілили між 3063 господарствами 66 сіл по 1-3-5 
холдів. З метою обмеження діяльності лихварів створено кредитні 
спілки, всього 143, у 77 з яких діють і продовольчі склади. Організова-
но безкоштовну юридичну консультацію. Для покращення генофонду 
імпортну худобу реалізували за спеціальними цінами, зараз на 7282 
холдах пасовиськ випасають 4600 голів. Подібні кроки були здійснені 
і для розвитку вівчарства, розведення свиней, кролів, птахів і навіть 
бджіл, риби та раків. Для покращення генофонду коней виділили з 
державних табунів. На пасовиськах ведуться меліораційні роботи.  
Створюються зразкові господарства, які демонструють переваги суча-
сних методів господарювання. Щорічно 24 юнаки мають можливість 
вивчати технологію виготовлення молочної продукції. Взимку в селах 
проводяться лекції з питань господарювання. Посередники щороку за-
безпечують працевлаштування 4-5 тис. горян у низинних районах, що 
приносить дохід у 4-5 млн. корон.  

 
*  *  * 

Такими можемо змалювати на сьогодні угорських русинів. Важ-
ко підібрати слова, щоб описати, в яких несприятливих умовах вони 
проживають. Якщо після прочитання книги в кількох співвітчизників 
виникне бажання відвідати ці краї, ми вже досягли своєї мети. Заціка-
влений читач обов'язково візьме участь у рятівних роботах. Тільки 
спільною працею можна досягти мети, чого розпорядженнями згори 
досягти неможливо. Щоб чимшвидше розпочати роботи з порятунку 
угорських русинів, слід у першу чергу зрушити з мертвої точки куль-
туру. З метою матеріального та духовного розвитку русинів слід ство-
рити Закарпатське культурне товариство!  
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Статистичні дані угорських русинів        

Населення Угорщини за результатами перепису населення 1900 
р. становить 16712000, з цього русини складають 429447. 2,5% руси-
нів складає інтелігенція, 0,4% – торговці.  

Зайнятість        

Серед русинів число дорослих, незалежних чоловіків віком від 
20 років становить 137808, з них 50875, тобто 3,7% – землевласники. 
Кількість ремісників із помічниками та дозволом – 724, без помічників 
– 324. Незалежні торговці – 145.  

Освіта        

Грамотність: на сотню русинів припадає 17,7 грамотних чолові-
ків, 11,4 жінок, у середньому – 14,5.   

33117 (7,7%) дітей шкільного віку навчальні заклади не відвіду-
ють. У 1908/1909 навчальному році у 66 русинських школах було 
42244 учні, 72 вчителі. У гімназіях навчалися 80, у педагогічному учи-
лищі – 77, у ВНЗ – 6 русинів, працювали в цих закладах 5.  

Русинська преса представлена двома виданнями: ужгородською 
"Наукою" та будапештською "Неділею".  

 

Додаток 

Угорська літургія     

У даній роботі були представлені угорські русини, і природно, 
що угорська літургія, як чисто угорське явище, до теми жодних сто-
сунків не має. У додатку, однак, розглянемо її, оскільки вона все ж має 
певний зв'язок із предметом дослідження, і з метою служіння угор-
ським національним інтересам. 

Угорські та русинські греко-католики століттями живуть поруч. 
Віруючі русини всім серцем підтримують справу угорської літургії.  

Як уже згадували вище, східна церква дозволяє проведення лі-
тургії національною мовою, тим самим підтримуючи не тільки віру, 
але й національну свідомість парафіян. Коли східні християни 
возз'єдналися з Римом, деякі національні мови були канонізовані. Піз-
ніше інші нації також прийняли унію, але вже без дозволу на богослу-
жіння національною мовою, в тому числі й угорські ортодокси.  
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Угорці тривалий час були приєднані до сусідніх, русинських або 
угорських церков, використовуючи їхню мову. У 1900 р. два угор-
ських єпископи передали папі Льву ХІІІ прохання канонізувати угор-
ську мову. Короткий зміст звернення подається нижче.  

Угорці - греко-католики до священної унії   
Що в нашій країні завжди були угорці - греко-католики, які, 

ймовірно, з самого початку використовували угорську мову, намагає-
мося довести перед Вашою Святістю за допомогою писемних джерел.  

У життєписі короля Стефана св. регенсбурзький єпископ Гарт-
вік згадує, що король Гейза наказав "усіх християн, які відвідують 
країну, приймати гостинно і з підтримкою". Ця підтримка на той час 
означала свободу віросповідання. На перших порах грецька церква ма-
ла перевагу в Угорщині, але, як пишуть джерела, "латиняни прибули 
до угорців зі своїми книжками та навернули у свою віру". Незважаючи 
на бездіяльність, грецька церква також набула прихильників, кілька 
угорських вождів були хрещені в Константинополі, відкривалися як 
чоловічі, так і жіночі монастирі. Правда, монастирі всього на кілька 
десятиліть пережили схизму, але вони красномовно доводять, що на 
початковому етапі християнства були присутні представники грецької 
віри, які для богослужінь використовували угорську мову. Цю гіпоте-
зу підтверджує ще один факт. Коли король Калман вирішив перекла-
сти грамоту Стефана про створення веспремського жіночого монасти-
ря, крім печського єпископа Симона не було жодної людини, яка во-
лоділа би грецькою мовою. В Угорщину після 1054 р. не прибували 
монахи з Греції, а угорські брати використовували власну мову. Після 
розколу під час правління короля Андрія І частина залишилась вірною 
Апостольській Церкві,  а більшість стала жертвою схизми. Королі час-
то вживали суворих заходів для стримування розповсюдження схизми, 
більшість прихильників грецького обряду не винищили тільки тому, 
що вони були угорцями. До татарських набігів осередком східного 
християнства були землі по течії річок Тиса, Самош, Кереш та Марош. 
Король Імре клопотав перед папою Інокентієм ІІІ з приводу створення 
окремого, східного єпископства, але питання залишилося відкритим.  

Під час татарських набігів найбільше постраждало Потисся, де 
були зосереджені прихильники грецького обряду. Частина населення, 
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яка врятувалася, тікаючи під час набігів у гори, після повернення до-
дому знайшла на спустошених землях новоприбульців – слов'ян, які 
прийшли зі своїм обрядом та церковними книжками.  

Після захоплення угорського трону іноземцями загроза угор-
ській мові ще більше зросла. Угорських греко-католиків разом з іно-
племінними елементами перетворили у кріпаків, що призвело до ціл-
ковитого занепаду угорської мови.  

 У регіоні стали домінувати волохи. Воєводи Драг і Балк побу-
дували у 1391 р. Грушівський монастир і домоглися у константино-
польського патріарха Антонія єпископських привілеїв для настоятеля. 
На північному сході в цей час подільський князь Федір Корятович по-
будував на Чернечій горі поблизу Мукачева монастир, який став 
ядром мукачівської єпархії. Угорські ж представники грецької віри за-
лишилися неорганізованими.  

Після битви під Могачем країна розпалася на три частини, угор-
ці грецької віри потрапили під турецьку владу. Над ними нависла нова 
загроза.  Завершили втрати вчення Кальвіна та Лютера, представники 
яких також використовували національні мови у богослужіннях.  

Трохи поліпшило ситуацію, коли трансільванський князь Іштван 
Бочкаї надав 9000 гайдукам, етнічним угорцям грецької віри дворян-
ство і дарував їм населені пункти навколо Гайдудорога, який понині є 
оплотом греко-католиків.  

Тим часом єпископські повноваження настоятеля Грушівського 
монастиря були припинені близько 1588 р.; волохи, разом із угорцями 
грецької віри, перейшли під юрисдикцію мукачівської єпархії. Серед 
мукачівських єпископів з 1597 р. фігурує Владислав Сентміклоші, су-
дячи з прізвища, угорець за походженням.  

Серед трансільванських угорців також були прихильники грець-
кої віри,  починаючи з хрещеного в Константинополі вождя Дюлита 
та, як стверджують дослідники, його доньки Шаролти, матері Стефана 
св. У 1435 р. король Сигізмунд воював тут проти "гуситів та схизмати-
ків".  

У 1649 р. русини, волохи, угорці Сатмара, Угоча та Мараморо-
ша, тобто паства мукачівської єпархії, нарешті повернулися до благо-
словенної спільноти католицької церкви. Те саме зробили в 1700 р. 
трансільванські угорці та румуни.  
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Угорці - греко-католики після священної унії   
Сподіваємося, що в першій частині нашого подання вдалося пе-

реконати Вашу Святість у тому, що греко-католики в нашій батьків-
щині були корінними з часів прийняття християнства. Наші вороги до-
водять, що ми просто змадяризовані русини. Без сумніву, під час заво-
ювання батьківщини та безпосередньо після нього багато слов'ян при-
єдналося до нас, але наші предки наслідували грецький обряд вже то-
ді, коли на наших землях русинів ще практично не було.   

Після укладення унії Апостольський престол дав дозвіл на про-
ведення служби живою мовою парафіян. Ми також прихильники да-
ного положення, тим більше, що в 1700 р. румунська церква також на-
була таке право.  

Першим поштовхом до розвитку релігійної та національної са-
мосвідомості стала унія. Угорці протестували проти служб незрозумі-
лою слов'янською мовою. Схизматики надсилали агітаторів, які про-
повідували, більше того, видали Євангеліє та молитовники угорською 
мовою.  

На противагу схизматикам керівництво мукачівської єпархії до-
зволило все більше розповсюдження угорської мови серед пастви. У 
XVII ст. єпископ Де Камеліс заклав фонд для навчання угорської гре-
ко-католицької молоді, були перекладені з грецької церковні гімни, 
передбачалося введення угорськомовної меси. Були закладені основи 
Маріапочського монастиря, будівництво якого завершив Деметер Рац, 
багатий гайдук. Рід графів Каролі забезпечив монастир землями.  

За часів правління королеви Марії Терезії мукачівську єпархію 
законно канонізували, її центр перенесли до Ужгорода. Пізніше з неї 
виділилися ще три єпархії – в Орадеї, Пряшеві та Самошуйварі. Таким 
чином румуни - греко-католики відокремилися від русинів, а доля 
угорців залишилась невирішеною. Вони й надалі залишилися роздроб-
леними між різними єпархіями.    

У 1792 р., коли Законодавчі збори розширили права протестан-
тів, відзначили і греко-католиків. Вони недарма остерігалися протес-
тантів, основні центри яких – Дебрецен і Шарошпоток, знаходилися 
на території, населеній греко-католиками. Для оборони залишилась 
єдина зброя – мова.  



 166 

Перші переклади, виконані Андрієм Бачинським, ужгородським 
вчителем Юрієм Крічфолуші та іншими, з'явилися ще до 1795 р., в цей 
час серед нашого духовенства слов'янська мова вже почала занепада-
ти. У своєму листі від 14 березня 1797 р. Андрій Бачинський скаржив-
ся, що молодь, яка обрала для себе шлях служіння, на вміє ні читати, 
ні писати по-слов'янськи.  

У 1863 р. єпископ В. Попович звернувся до духовенства:  
Оскільки знайшлися люди, які звинуватили нас перед примасом 

у тому, що всю літургію проводимо угорською мовою, та з метою усу-
нення звинувачень даю вказівку до появи офіційного угорського пере-
кладу літургії надалі проводити її слов'янською мовою. Де виникає 
потреба, читання Євангелія та молитов надалі може проводитися угор-
ською мовою.  

У 1866 р. місто Гайдудорог звернулося до короля, канцелярії та 
примаса з проханням про створення угорської греко-католицької єпар-
хії. На конгресі, проведеному гайдудорогцями у 1868 р., до них приєд-
налися представники ще 51 громади. В результаті король дав дозвіл на 
відкриття у 1873 р. єпископського представництва у Гайдудорозі. 
Єпископський представник із комісією, що складалася зі священиків, 
які володіли латинню, грецькою, старослов'янською, розпочали пере-
клад церковних книг, які видали протягом 1882-1892 рр. За сприяння 
комісії у 1896 р. на честь тисячоліття створення держави в Будапешті 
провели угорськомовне богослужіння. Для столичних мешканців така 
практика виявилась новою, а завдяки антиугорській зарубіжній пресі 
викликала великий резонанс. Не дивно, що в жовтні 1886 р. подібну 
практику було заборонено, і обґрунтовано це тим, що церковні книги 
ще не затверджені Апостольським Престолом.  

Комісія, створена для канонізації угорської мови, щодня дбає 
про просування питання, і нещодавно досягнуто першого результату. 
На прохання короля Апостольський Престол дав згоду на створення 
угорської греко-католицької єпархії. Уряд, зважаючи на те що в Угор-
щині 250000 греко-католиків, а також заради усунення міжнаціональ-
них конфліктів, попередження переходу населення у протестантську 
віру просив дозволу на створення єпархії. Для створення нової єпархії 
від пряшівської єпархії від'єднують 70, від орадейської румунської – 
44, від самошуйварської румунської – 4 громади. Таким чином нова 
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єпархія, що перебуватиме під юрисдикцією естергомського церковно-
го округу, налічує 120 громад. Більшість парафіян – угорці, незначна 
кількість – румунів та русинів.  

Літургічною мовою єпархії стане не угорська, а грецька, оскіль-
ки Апостольський Престол останнім часом живі мови не канонізує. 
Більшість церковних співів, проповіді, хрестини та похорони проводи-
тимуть угорською.      
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