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Iстopиuнa прaшя ,Ц,митрa .Ц,opotuенкa зaймае
oсoбливе мiсцe нe тiльки в нayкoвiй спадщинi в.Ie.
нoгo' aле i в укpaiнськiй iстopioгpaфii. Це oдне iз
пepll]иx гpуt{тoBнIlх дoслiджень iстopиuнoi дoлi
зaKapпaтськиx yкраiнuiв вiд нaйдaвrriurих чaсiв дo
l9l9 .poку.

ПiдгoтoBKa TrKстУ тa пepeдMoвa
Любoмиpa Белeя

Голoвний peДaктop Bасиль Iльницький

PеДaктоp Iвaн Peбpик

TeKсT дpyкy€тЬся 3а видaнIIяI\,t: .[. ,Ц.oporпепкo. Угop.
еькa Укpaiнa. Пpaгa: Bсесвiт, 1919.

@ Лю6oмиp Бeлей, пi,п.гoтoвка
тeкстy тa пepeдмoвa, l992;

@ Бoглaн Toмaпreвський' xy.
,п,orr<нe oфopмлeння, l992'
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nЕPЕxPЕCIlI шЛяХи УKPAt}lи

.,'Ti apеклucя .мoвu,

o, ooo i * o p iIi ; #:::: ::;:!i...
(Б. Cтeльмax. Iстopiя)

,Ц.митрo .I{,opoшeнкo (l882-l95l) - ви.цaтний пpeд-
стaBник дoби yкpaiнсЬKиrх деp}кaBoтвopЧих 3магaнЬ пeр.
шoi пoлoвини ХХ стoлiття. Иoгo aKTL-IBHa гpoMaдсЬKo-
пoлiтичнa дiяльнiсть тa нeвтoМна нayкoвa пpaця тiснo
пeрeплiтaлись, uaстo Д,oпoвllююЧ}I o.цlrа oднy. Cтyден.
тoм ПетepбypзЬKoгo yнiвeрситетy .Ц.. !.opoшeнкo oЧoЛЮ.
вaв мoдoдi>кнy гpoмaдy. Пiсля зaкiнчення yнiвеpситeт-
ськиx стy.Цiй аKтивI{o висTyпaв iз лiтepaтyрoзIIaвЧиMи Tа
iстopи.rними стaTтЯMи нa стopiнкax гaзeти <<Paдa>, )куp-
нaлiв <<Укpaин.ский весTIIик> тa <<Укpaiнa>. У сepпнi
l9l7 poкy йoгo бyлo пpиз}Iaчel.lo I.oлoвoю Гeнepaльнoгo
сeкpeтаpiaтy I{ентpaльнoi Pади. B гeтьMaнсЬкoМy ypялi
3aймaв пOсадy мiнiстp'а iнoзeмниx спpaв. Пiсля пoвa-
Лення yрядy Cкopoпaдськoгo ,II.. !.opoшeнкo вiдiйшoв вiд
<<вeликoi> пoлiтики i п'pисвятив себe нayкoвiй дiяльнoс-
тi '  Пpaцювaв спoчаткy пpивaт-дoцeнтoм' a пoтiм пpo.

фeсopoм кaфедpи yкpaiнськoi iс'тopii y Kaм'янeць.Пo.
дiльськoмy yнiвepситeтi. У l9l9 рoцi еп,liгpyвaв дo Пpa-
ги. У мiжвoенний пepioд викЛaдaB iстopiю Укpaiни y
Пpaзькoмy, Biдeнськoмy, Мюнxetrськoмy тa Bapшaвськo.
мy yнiвepситетax' кepyвав Укpaiнським нayкoвим iнсти-
тyтol\,r y Бepлiнi, a з 1945 poкy oчoлt{B BУAH. 3a цей
чa,с .Ц,. .fl,oporueнкo oпyблiкувaв oснoвнi нayкoвi ,u,o.
слiдх<oння, якi прIiHeсли йoмy зaслyх<eне визнaння: <Шeв-
чeIIкo як tr(ивoписець i гpaвep>, <Cлoв'янський свiт B
йoгo минyлoмy i сyuaснoмy>, <Микoлa Iвaнoвич Koстo-
мapoв>' <Iстopiя Укpаiни 1917_1923>, <Haрис iстopl i
Укpaiпи>, <Пpaвoолaвнa цepквa в МиIryлоMy i сyuacнo.
мy л<иттi yкpaiнськoгo l lapoдy> та iн.

<<Угopськa Укpaiна> .It.. .I[,opoшeнкa зaймаe oсoбливe
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Мiсце нe тiлЬKи в нayкoвiй спaдIциIri вqёнoгo, aлr i в
yкpaiнcькiй iотopioграфii. Цe oднe з небaгaтьoх гpyнтoв-
ниx дoслiджeнь iстopиuнoТ лoлi yкpaiнuiв 3aкapпaття з
нaйдaвнiшиx часiв дo 1919 poкy. Bпepшe пpaця пoбаЧI{.
лa свiт y 1914 poцi в Kиeвi, пiдписaнa кpиптонiмoм
fl. [. Нacaмпepeд аBтop пеpеслiдyвав Ir,Ieтy - пpивеp.
l lути yвaгy шиpoкoТ кyлЬТypнo-лoлiтичнoi гpoмaД'ськoстi
Сxiднoi Укpaiни дo iстopii й сyнaснoстi yкpаiнuiв
I(ap'пaт. .Ц'pyге, пpaзькe вl,Iдaння <<Угopськoi Укpaiни>,
xoчa й Мeншe 3a oбсягoм, пpoтe пoзнaЧeнe пpaгнeнняМ
авToPa oсNlисЛиTи iстoринний мaтеpiaл з пoглядy нoвiт.
нiх дepжaвoтвopчltx змaГаI{ь. Caме цe видaIII{я lraбyлo
oсoбливoТ ак'гyaльнoстi нинi, в ,ц,oбy вiдpo.цх{eння I{e-
зaлежнoi Укpaiнськoi деp)кaви.

Гoлoвна зaслyгa ,Ц.. ,I[.oрoшенкa як iстopиKа-аналiти-
кa в тoМy' Щo йoмy BД.aлoся пoKaзaти нe тiльки oсoбли-
вiсть iстopиuнoГo шЛяxy yкpaiнuiв 3акаpпaття, aлe i|
aкцeнТyвaти yвaгy на пpиЦинax' якi  такy cпеuифiкy зy.
MoвиЛpI. oд,нy з них .[I.. .Ц.opourенкo вбaчaе y тoмy' rцo
yкpaiнськi зeмлi 3aка.plпaття нaбaгaтo paнiше, нix< iнiui,
пoтрaпиЛи в зaлeжнiсть Дo силЬнoгo i агpeсивнoгo пo-
неBoлюBaчa.3акapпaтськi  yкpai l tu i  прaктиЧI{o так i  не
вiдuyли сMаKу Bлaснoi дepх<aвнoстi. Д{aйrке тисячoлiтне
перeбyвaння кpaю пi l вЛaдoю святoстефaнськoi кopo.
rrи - цe iстopiя }lестриMlloГo гoспoдaipсЬкo.eкoнoмiчнoгo
вIl3иску та пoслiдoвнoi i  нeвпипнoi денaцiolraлiзaцi i .
Стpаxiтливy каpTllнy )I.(итTя зa'кapпaтськoгo селa пoдaB
Е. Еган y Мeмopiaлi дo yгoрсЬкoгo Мilr iстpa хлiбopoб.
ства: <<Укpаiнський селянин не бaчить кpyглий piк нi м'я.
сa, нi яйця, xiбa щo Bип' €  к iЛька KpaпeдЬ Мoлoкa' a y
велиKe святo з'iсть шмaтoK }l{иlTllЬoгo абo пrueничнoгo
xлiбa. Иoгo стpaвoю звичайнo есть вiвсяний oщипoк i,
кoЛи стае' Kqp[oпля. l,..| I1a yкpalнськoмy Пiлкapпаттi
зyстpiuaeмo мaлoк,poвнi, I{аpнi' пo)кoвклi мapи, бeзсилi,
хиткi, нездaтнi дo вiйськoBoi сЛyх(би, кapликyвaтi, зo.
ЛoTyш}ri' вiддaнi з oдчaю пияцтвy' знидiлi, лilrивi тa
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тeмнi>. B питaннi пpo специфiкy iстopивнoi мIlrtIyвII-lини
вpa>каюuиlt oпис Е. Егана мaе сyттеBе знaЧe}IЕIя. Biн нс
B oстaнню Чeргy e спoltyкaЛЬI{им дo yBиpaзнeння тa ус.
вiдoмлeнrlя пpичиi{ TaKoгo стaнy. !,мIlтpo .Ц,oporпенкo бa.
uить i apгyмeнтyе ix, 3oкpel\,ra, тIrм' щo y дoмoнгoльський
пepioд Beликa Ущp,aiна внaслiдoк пoстi l iнoI зaгРoзи зoв-
нiшнiх вopoгiв тa внyтpiшвiх uвap не зIltoГлa пoдaти пo.
мiuнy pyкy бpатaм зa Kapпaтaми. I-[ iлкoвитий зaнепaд
yкpaiнськoi дepх<aвнoстi y ХIV ст. зoвсiм poзв'язaв pyкII
yГopсЬкиM Мoнapхам, BсeлI{B yпeвнeнiсть y безкapнoстi
3a свaвoЛю Ilад зal(apпaтсЬкиMи yI1pаiнЦяlти. oднaк' це
тiлькl l  oднa бiдa, a, мaбyть, нe MеншиNl лltхoм булo тe,
Щo несмiлi  пapoстки нацioнaльI loгo вiдрo.1жeнltя, якi  пo-
чaли бyлo пpoбивaтttся на тлi сoцiaльнoгo i Kyльтypнo.
гo зaнепадy, в сеpeдинi ХIХ ст. без>t<алiсlтo спoтвopЮBa.
лись pеaкцiйним мoсt<вoфiльствoм. Cal, le тут, нa Зaкаp.
пaттi, нечисленнy yпoслiД,>кeнy yкpaiнськy iптелiгeнцiю
бyлo найлегшe звaбити <<бpатoлюбieм>> дaлeкoi, а гoлoв.
}lе _ }Iезнal{oi ]\{oсt<ви, якe дo тoгo )l{ щeдpo фiнaнсy-
вaлoся.

Зaкaрпaття гIoстаЛo I{a пepexрестi iмпеpськrtх iнтe.
peсiв двoх ,цeр)I(aв: Poсiя бaчилa тyт внгiдний стрaтe.
гiчний плaцдapМ для iнвaзi i  нa ненaвI-iсний Зaхiд; Aвст.

рo-УгoрЩинa, не спpиймaюuи сepйoзнo aмбiцi i  poсiй.
сЕ,киx Moнaрxiв, бiльшe тyрбyвaлaся IIедoпyщeнНяM }lа.
цioцaльнoгo вiдpoд>кeння xopватiв, чехiв, слoвaкiв, пo-
лякiв, yкpaiнцiв, бo це зaгpo)I(yвaлo б iмпepii кpaхoМ.
Укpaiнствo, такиM Ч'{нoМ' пoтрaпилo мiя< фатaльнпх пo.
лiтичниx )кo]рен. Пoдiбна ситyашiя скЛaЛася i в Гали-
чltнi та r la Бyкoвинi. I все lк лiтeрaтyрнa тa гpoмaд.-
ськo.tтoлiтична дiяльнiсть Iвaна Фpaнка, Iopiя Фeдькo.
в',IЧа та iх oпoдвижникiв призвeлa тyT дo сеpIioзlII 'Ix 3рy.
IIIенЬ в сyспiльнiй свiдoмoстi. Hа 3aкapпаттi н:tцioналь.
Iro-кyлЬтyрI{e тa пoлiтичнe життя бopсaлoся в ли,пкiй i
uyпкiй павyтинi (pyсскoсТи> з нeвiдстyпним язичiем.
ЕIaзpiлi блaгopoдrri тa пpивaбливi iдei бyдительствa.
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пpoсвiтництвa, зaвбauливo i дaлeкoгляднo скeрoванi в
pyслo слy>кiння iнтepeсам <<рyсскaгo> Чи <<yгрoрyсскaГo>
rrаpoдy ri, таким чинoм, вiдipвaнi вiд iстиннo наpoднoТ
oсIIoви' твoр}nЛи такi дyxoвнo.свiтoгляднi лaбipинти, ви.
бpатися з яI{их нe в,цaвaЛoся мaйжe нiкoмy. Aнi лектy.
pа дЛя (<пpoстoлюдиlloв>>, анi писaHня .цля <гoспoДиIloв))
нe Мали сyTтевoГo сyспiльнoгo ]pe3oнансy, a заГаЛoM
призвoдиЛи дo звoрoтнix прoцесiв - спpиЯли >кaxливiй
стагнaцii нацiонaльнo-кyЛЬтyp}IoГo )ttитTя. Ti ви:Тмки, яl<i
I lе Mo>кнa не заyBa)киTи, a тиM бiльшe - вiднeсти lIa pа-
xyI]oK Bи11aДкy' с, безпepeuнo, нaслiдкoм iнтeлeктуа.ltr,.
I]oГO пolIIyKy, Ta всe )к - зrIaЧeI.Iня iх y бiльшiй мipi
iстopикo-лiтepaTypHе' aнirк cyспiльне. o.IевидниM € , tе,
Iцo aкyI4yляцiя сyспiльнoi дyМкIl IJa Зaкapпаттi кiнuя
XIХ ст. Ледве-.r lедBe нaближaлaся Дo тoгo piвня, зa
яt(l lМ Mo)i{на б y>кe спoдiвaтися якiсниx зpyшeнь. Toмy,
зpеlllтoю, fi нe дпвнo, Щo, зoкрeма, 3aклики B. Гнaтюкa
3l}еpHyтися в лiтepатyрi дo нapoлнoi I\,toBи' дo 3aкаpпaт-
ськoгo дiа. ltектy, квaлiфiкyвaЛися як сепаpaтизM' aвст.
piйськa iнтрltга тoщo'

Пpaця !.. !.opoшенкa 3aвеplшyeтЬся анaлiзoм нас-
лiдкiв пеprпоi свiтoвoi вiйни .цля 3акаpпаття' Пoчатoк
стoлiття для iстopикa, звинaйнo, сTаtIoBив oсoбливий iн.
тepс.с' .Ц,инaмiка мirкнapoдllих пo.цiй, виxiД, нa пoлiтич.
Iiy apеlty Bпливoвlix сltЛ, сTpyKтyp, oсoбистoстей i т. д.
I'aBaЛI4 мo>кливiсть пpoсте}I(иTlI певнi тeндeнцii тa iс-
тopиuнi пQprCIIeKTИBИ. Щoдo мaйбyтIlЬoгo ltapпaтськoi Ук.
pаiни вueний нe тiшив сeбe iлюзiями, aЛe твepезo ди-
вився впepeд i, пeвнo, бauив тpiyмф IV Унiвepсaлy, гip.
кoтy Мaкiвки, Kpyтiв, Kp.aспoгo Пoля, .(,yклi...

<Угopськд Укpaiна> .Ц,. .Ц.opoшенкa пoвepтaeтЬся .цo
читaЧa чeрeз т.риl 'rвеpтi стoлiття з чaсy пqp.шoi пyблi-
кацi i . Епiгpaфoм лo нei мoжнa б взяти глибoкi сдoвa
I. oгiенкa з <УкpaТнськoi кyльтypи>, дg вiв гoвopитЬ
пpo yкpаiнcький шляx' який <<t.Iе вiв тихим гaeм, нe йrшoв
квiткастими лyгa]Mи' _ шляx нatцoгO l{a0oдy зaвшe бyв

тqplrистиМ шЛяxoM' вa)I{кoю xpесrloю пyTTю' тиM шЛя.
xoщ' щo вiв oкpивдженшй наpo,п. пaш нa Гoлгoфy>.

Лю6oмиp Бeлeй,
канОudaт фiлoлoеiннuх нaук

P. S. Pедaкцiя i aвтop пеpeдI\,toви вислoвлюютЬ щирy
пoДяку п. Миxaйлoвi Мoльнаpoвi, вi.Цoмoмy yкpaiнiстo.
вi, лaypеaтoвi пpeмii iм. Iвaна Фpaнкa, який спpи,uинив_
ся .ц'o виxoДy цiе. i книги.



Угopськa Pyсь - цe нaйдaльший закyтoк
yкpaiнськoi землi на захoдi в сyсiдствi з i  слo-
BaKaivlи'  MадяpаМи й pyмyнaми. Пpoстяглaсt,
Boнa Byзькoю сMyгoю в 350 кiлoмeтpiв зaвдoв-
х<ки i  не бiльшe 60-70 кiлoмeтpiв заBlIIpipIItкI l
пo пiвденнo-захiдниx сxиЛax I(аpпaт, пoЧl l l I l l .
Ючи oд piuкrr Пoпpадa, щo BПaдae в ,Ц.yI-lаt.l{t,
i  вxoдить y сисTeМy Biсли - нa пiвнiЧrroМy 3а.
xодi, i  дo веpхiв'я 3oлoтoi БистpиЦi, щo }lесе
свoi вoди неpез Пpyт y Llopнe Mope - нa пiв.
днi.  Усьoго пpoсTopy зeмлi, зaселeнoi тyT нa.
шиMи лloдЬМи' I{apaxoByrTЬся кoЛo 15 000 км2.
Нa сxoдi yгopськi yкpaiнui вeсь Чaс Mеx{yюTЬ
зi свoiмIr гaЛицЬKиМи бpaтами, а в пiвдеt. lнo-
сxiднoмy KyTKy iз бyкoвинцяMи: сxiднa Гpa}Iи-
ця oДМех{oBаHа TyT I{pях(eM l(apпaтськиx гip.
Зa те нa зaxoдi l{eМa B Угopськoi Pyсi стaлoi,
фiзиuнo зазнaченoi гpаницi, i  тyт наrшi лloдlt
ме)KyЮTЬ 3 oсeЛяMи слoвaкiв нa пiвнiчнoмy за.
xoдi (тpoхи Mе}кyюTЬ BoItи Tyт кoлo piuки Пorr.
paдa i  3 пoляKaMи), дaлi пol{aд piuкoю Tисotr l
\,IaютЬ свoiми сyсiдаN,Iи мадяpiв, а нa пiвднi __-
pyмyнiв. Ha цi ir  мe>кi yкpaiнськi oселi мiш]a-
ЮтЬся з чyх{иl\ i lи' осoбилвo зi слoвацькиMи, TаI(
щo TpyдI{o Чaсoм poзпiзнати, де кi 'нЧaeтЬся yк-
paiнськe IIаселeння i пo.lинастЬся в)I{е сЛoBa.
цьке.

УкpaТнui )I(иByтЬ y сеMи aдмiнiстpauiйниx
oкpyгax' якi звyться <<стoлицями>>, <<х<yпaнiя-
ми> aбo <<кoмiтaтaми>' Цi oкpyги BиTBopиЛися

нa I]poTя3l дoBгoгo, iстopиuIrогo )киTT.Я i  прlr-
нaтypенi.  лo геoгpaфiuниx yмoвин. Ti  столйцi,
де yкpaiнui >кивyть бiльtпимlt lv laсaMи. наЗи.
BаюTЬ-ся Маpамоpotп, Угouа, Беpег, Уг, 3емп-
лин, TITаpиtш, Cпиш. Гoлoвнi мiЬта на цiй те.
pитopi i  Пpятцiв, Ул<гopoд (Унгваp), Мyкauiв i
P[аpамopoш-Cигoт. B. iнtпиx y.opio*"" сToJIи.
цяx )киByTь вoни y фopмi невелиtII{их oсTpoв.
кiв.кoлoнiй.

9nЦoч1 r TеГrep yсix yкpаТнr1iв на Угop.
сьKiй P}zсi? ! ,oкладнo i  в ipнo.oЗtIаЧити iх .rиЪ.
лo дyr l<е ва) i(Ko, бo oфiцiйна МадярсЬKa сTаTи-
сTиKa BeсЬ Час нaМагaЛaся 3MeншиTи йoгo, зa.
ПисyЮчи бaгатo yкpаiнuiв як мaД,яpiв. B 1900
poцi,  KoЛи бyлo poбленo загальний ПеDепис
лtoднoстi^на Угopшинi,  yкpaТнuiв бyлo нapа-
xoванo 429 447 'цyt i l .  AЛe yкpaiнськi  -вчeнi,  

якi
спецiальнo .пpaЦЮBали над oбЧисЛенI{Яl4 yГoр-
сЬкиx yкpaiнцiв, дoBoдяTЬ' I,цo це ЧисJto N{aе
бyтl l  побiлЬIIIене пpинaймнi l l iе нa к iлька де-
сяткiв TисяЧ' Я. ГoлoвацькиЙ у lB78 poцi на.
pахyBаB 476560 Д.yII], Тaк U{o Mи I{е Пoп4иЛи-
п1IoсЬ' KoЛи сKа)кеMo, Щo TеПеp yгopсЬкиx yK.
pаiнцiв e пpинаймнi пiвмiльйона. A кoлись iх
бyло знauнo бiльtпе:-щe в 1826 poцi iх нapa-
xoвyBaЛoся 800 000. Tа з тoгo uасy бaгатo на.
rших люДей пoсЛoBaЧиЛoсЬ, а ще бiльtпе _ IIo.
I\,{ aД.яpиЛoсЬ.

Етнoгpафи дiлять yгopсЬких yкpаiншiв на
ЧoTиpи гpyПи: веpxoBI,IнцiB, якi  х<ивyть
y гoрax, безпoсepeдньo Пpи.IIягaЮЧи Дo Галичи-
Hи, i  зaсеЛяють кoмiтати Маpамopoський, Бе-
peзький i  Ух<гоpoдський; .ц.oЛиtIяни' якi
>киByTЬ }lи>Kче в piвних мiсцевостях Tих }Ke Ko.
мiтaтiв, a кpiм Тoгo ще в Caтмаpськoмy, Угo.
Чal{сЬкoмy i  СoбoлчaнсЬкOмy; кp a й Hя Kи -



>I(ивyТЬ B кo},liTаTax 3емплинсЬKoМy' Шapиш-
сЬкol\{y i  AбyйвapсЬKoмy; спi>кaки B
Cпишськoмy кoмiтaтi.

Bеpxoви.нцi бiльrпe як iншri yгopськi yк.
рaiнцi збepегли свiй пеpвiсний тип _ силЬ}lo.
гo IтасТyIIIoгo наpoдy. Чoлoвiки poблять взaгaлi
IIpиrIvIl{е Bpа)KеI{Ilя' xoч pиси oбличчя в iх i  нe
зoвсiм пpaвильнi. Жiнки I{а вигЛя.ц, кpaЩi, вo-
ни дyx(e хtвавi, B I{их гapнo oкpеслeнi кpyглi
облиuuя, пaлкi oчi i нaдзвиuaiанo мaленькi нo-
ги. Aле rкiнки веpхoвинцiB дy}I(е сKopo стаpi-
ють i пiд BaгoЮ тя>ккoi пpaцi втpaчaюTЬ сBolo
ПpиlI{адIl iсть. Bepxoвинцi, в пopiвняннi 3 Ma-
дяpa}Iи' вi,ц.знaчаються бистpirпим poзyl\doм'
aЛe дy)ке не I{a KopисTЬ сoбi oдpiзняЮTЬся oд,
I\,Iадяp свoiм yпадaнням i yлегливiстю пepед
сТapIIIиi{и i знaчнiшит{и; маlцяp 3аB)кди явЛяr.
TЬся My)кЧиl loЮ 3 xapаKTеpoМ, а yкpаiнець нi.
би Дитинoю. Bсi веpxoвинцi маютЬ TeI\4I]e Bo-
лoсся. Cтаpi Мy)KЧиI]и люблять нoсити дoвгi
бopoди, а сеpед MoЛoдиx це piдкiсть. Bеpхoви-
нeцЬ Bзaгалi дoбpoдyшlний, yслyх(ЛиBий, poбo-
тяЩиЙ,.п.y>кe пpив'язaнvlfт дo свoix гip. Пoкли.
кaнi дo вiйськoвoi слyх<би веpxoвинцi ,ц'y}I(e Чa.
сТo дезеpтиpyютЬ 3 тyги зa piдним кpaем. Bep-
xoвинцi дy>кe пoбo>кнi, aле paзoм з тим i за-
бoбoннi. Boни мaють вeликиtl HaxИll дo Чapки'
Iхнi oбpяди, oсoбливo пpазникoвi нa Piздвo f l l
нa Bеликдень тaкi сaмi, як i  y всiх iншrих yKpa.
iнцiв. oсoбливo бyuнo спpaBляють святo Iва-
на Kyпайлa. Haйyлюбленirпий Ta}IецЬ - кoлo.
м:иftкa. Bеpxoви.ttЦi дy>кe спiвyuий нapoд, i eт-
нoгpaфи Пoзaписyвaли oд ix вeликy силy пi.
сень. Hайлюбirшe зaняTтя вepxoвинЦiв - гo-
дiвля хyдoби.

Bеpxoвинськi сeла poзкиданi дoвoлi lдаЛьo-

l0

!ниtIO пo гopбкax i здaлeкa pоблять llpиr}rвe
вpaх(е[Illя. Aлe пpидиB}IвltIисЬ бли)r<+e, злиднi
i неoxайнiсть кидaютЬся y вiui нa кoх(нoldy
кpoшi. Хaти небiлeнi, з мaлими вiкoнця,ми; тa!,
pa3oM l\ilешIкaютЬ i люди, i xyдoбa; пoвiтpя
стpaшII{e' i кoли щe та]vI людI,I здopoвi та свiх<i'
тo це 3aBДЯK|4 тiльки ixнiй здopoвiй нaтypi тa
вiльнoмy пoвiтpю. oдеrкa осoбливo гapнa y
гipнякiв, щo меIIIKaюTЬ y пiвнi.rнoмy бaсейнi
Tиси, де кpiм сyKoI{них rпаpоваpiв Ta юпoк
(свиток)'  пpиKpашeних синiми aбo х<oвтими
tIIнyрKаil{и, мy)KЧиI{и tloсяTЬ y сBяTo на пrиi шroв.
KoBy xyсTкy i висoкий кaпелюх з пaв'ячи.
I{и пepаIuи i зoлoтими lllнypкaIuи. 3aмiсть чo.
бiт нoсять oсoбливi гipськi чepeвиKи. Жiнки
пoKp иB a ютЬ гoЛoBи чep Boним и IIIoBI(OBI4}I и xyст.
кaп,tи' дiвчатa >к вбиpaють ix стpiнкaмIl, нa
кoтpиx нaшитi piзнi фiгypки з костi i блискyui
гyд3ики.

.Ц,oлиняни - найкpaЩИЙ, a, },to}ке' i най.
сильнiший Тип yгopсЬкиx yкpaiнцiв. Бiльшriсть
ix вiдзнaчaеTЬся дy}I(е великиM poстoп{. B пpo.
тиле>кнiсть дo вepxoвинцiв, теIrдпеpaMеI{т y дo.
ЛиI{яt{ бiльrп гapяuий, BдaЧa бiльtш енepгiйнa,
вoни бiльпr пiдпpиемuивi, палкi та uyтливi. I{я
piyниця зaЛe}I(итЬ oд piзниui xapактepa мiсцe.
вoстi й зaгaЛЬниx yMoBиI{ }киTтя. Лице в дoЛI,I.
I{яII o.ц.Kpитe' йoгo BиpaЗ пpиемний i лaскa.
вий. oкpiм гo,цiвлi хy,Цoби, дoЛиняни зaймаю.
ться ще xлiбopoбствoм' a iнoдi й pe},tеслa\,Iи.
Haйбiльшe ЧисЛo свящeникiв нa Угopськiй Ук.
pаiнi - дoЛиня}lи. 3aвдяки poдючiй зeмлi i теп-
лoмy клiмaтy i>кa дoЛиняIl кращa i пo>китoч.
нiIпа. 3вичaйнa iх<а - oвочi, сaЛo, сBиниIIa'
сиp, xлiб KyKypyдзяIlий. Гopiлкy п'ють нe таK
oxoчe, a бiльlпе люблять винo. У всiх вiднoси.
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нax, a TaKoх{ i. р' аpxiтектypi бyдiвель, i в oде.
х<i нaблих<aЮTься дoЛиI{яI{и Дo Мaдяp. Xати
в ix '  чистiшri ,  iз свirкiшим пoвiтpям, пoбiленi,
oбмaзанi глиHoЮ. .[l.oлиняни Менше pелiгiйнi.
яK BepxoBинцi, i  менtше забoбoннi. 3Ъичаi ix.
нi й oбpядиjTaKi )K' як i  у веpxoвинцiв.

Cпi>каки . i  кpайняки y фiзиuнoмy тa i l{o-
paЛЬI{oпIy вiднoшrенню сToяTЬ нaйниrкче oд yсiх
yгopсЬкиx 'yкpaiнuiв'  Слa6иft сKЛa.ц, т iлa, бpaк
мyскyлiв, блiДе лицe хapаKTepизyють циx бiд.
ниx людей. Плoскi й викpивлeнi нoГи y Hиx -
типoBe яBиЩе. Bони здебiльrшoгo лiнивi,  не.
енеpгiйнi,  oспaлi, дy}кe нaxильнi дo пияцTBa,
Щoб зaглyшlити >кypбy i зaмopити гoлoд. Bo-
t lи IIе пpив'язaнi,дo свoix oсель i  oхoЧe пi laнд-
pyЮTЬ в uyrкi сTopol{и. Cпi>кaки й кpайняки
.Ц,yrкe зaбoбoннi, Ixа[ryЮTЬ yсякиx вopoх<битiв
тa зIraxapoк' Flайлюбirпa стpавa в ix - вiвся.
нi пllpoги 3 KapToПЛeю. Хати пoxo>кi дo Bеpxo-
виI]сЬKиx. BпаД,ae B oкo Bеликa сиЛa пoдyшoК
та ПepиI{. Hосять спi>кaки й кpайняки Дoвгy
TeМнy Ю.пкy з кoвнipoм, вишйваним сipимй
ниTKaМи'.

Мoвa yгopсЬKиx yкpaiншiв - це TaK зBaI{e
каpпаTсьKe пiднаpiuня Чepвoнopyськoгo нapiu.
вя вкpаiнськoi Moвtt,  як oпpидiлив i i  пoкiйниl i
K. .Д{иxальчyK B свoiй pозвiдцi пpo yкpaiнськy
дiaлектолoгiю2. Угopськi  yкpaiншi гoвopять oд.

' д, в-,сн Л. Угpo.рyсскiя нapo,п.ныя песни. oнеptt
бьtта Угopскиx pyссI{иx. - сПБ' 1885. с. 7-26.

2 Aвтoр мaе нa yвaзi пpauю r( Ivluхальиgка: Нape.
чия, пoднapeчия и гoвopы Южнoй Poссии в сBя3Il с I lа.
peчиЯми Галичи'tlьl. - TpyльI этнoгpaфияескo.стaтисти.
qeскoй экспe ДИЦ|4|'' B 3aпaднopyсскиil, кp aЙ. Югo.3aпaд.
ный oтДел. 

- 
CПБ, |877' т. 7, вьIп. 2. с. 453-512

(пpим. _ Л. Б.).

t2

IIакOBиМ IraplЧЧяM 3 МешKaHцяMи пlBденI{o.3a.
x iднoi чaстиIIи CтaнiславсЬKoгo'  пiвдeнних нaс.
тин СтpийсЬKoгo'  Caмбipськoгo, бiльrпoi Чaсти-
ни Cянoцькoгo i Hoвoсaнчеськoгo пoвiтiв Гa.
ЛичиIIи' oT)Kе' твopЯTЬ oднy я3иKoBy Грytly pa.
3o1\{ 3 гaЛицЬKиMи леMкaI\4и. l ldoб пoказaти
Зра3Kи мoви й на.pодньoi пoезii, нaведемo кiль.
ка пiсень, laПИcaL,I4X y piзних мiсцяx Угopськoi
Pусi

I

Пiйцroв мiй милeпький зa лiс, зa тeмнeнький,
Ta вiн ми цpишeсе кoлaч}tк бiлeнький;
Пiйuroв мiй миленький зa лiс, зa гpalrицю,
Tа вiн ми пpинeсe цIoвкoвy спiдницю.
Пiйшoв вiн, пiйпroв вiн, а>r< ся .цPaжкa кypит,
A я зa ниM тy't(y' aх< ня глaвкa бoлить.
Пiйrпoв мiй милeнький пpeu нa пoлЬoвaння'
Мeнe .цoмa Лишив, як би мaльoвaння.
<Aбо, любцю, лpllilДl,l, aбo ми ся присItи,
Бo ми ся uloсь poбит oд x(aлю' oд Мисли>.

(Kpаilняrcська nicня, Оuв.: Гoлoвацкiti Я. IIаpo0-
ныя neснu Галuцкot7 u УeopcкoЙ Pgcu, т. I, C. 337_338),

II

oй пoгнiвaвся, тaй пoгцiвaвся
Д{iй милий нa [4eнe'
oсiдлaв кo}Iя вopoltеIlькoгo'
Пoixaв пpe.r oд мeне!
Koби я Мaлa слyгy вiрпoгo,
Пiслaлa би я дo ньoгo
Ha Ук'p.аiнy, нa Укpaiнy,
.Ц,o мoгo нaймильшoгo.
Пiслaлa би я, пicлaлa 6и я
Слyгу нaйвi'pнirшoгo'
Haй би пpиixaв, нaЙ би пpиixав,
Бo ми тя>ккo без нeгo.
ЕI1, вoли мoi, пoлoвeнькii,
Чoмy жe ви нe opeтe?
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Aх, лiтa мoi мoлoдeвькii, ;
Як ви марнo гинетe!
Cвiти, мicauкy, a свiти лeпo,

; Cвiти, яK мдиtlсЬкe кoлo,
Bийди, дiвчинo, сaма-€Диtlа.
Пoгoвop кo мнi слoвo!

: I слoBце пpoГoвoрити,
Ей, бyдyть Люде тo гoвoрити'
)Ke тя хoнy любити!
- Heхaй гoBopяT i нexaй сyдят
I пo цiлoмy свiтy,
Я тя лю6uв' любllти 6уДу,
Nliй пpeлopoгий цвiтy!

_ (3anucанo-в ceлi Бiлoвiаei Пpяuliвcькoi enаpхii' !,uв.:
|oлoвацк-itL Я. Hаpo1ньLя necнu ГалuцкoЙ, u Уeopcкof,,
Pgсu, т. II, с.704).

III

oт пiоня пpo Паt{щи}Iy' зaписаIla B тiм 
'(eсaмiп,I сrЛi:

Koли мypoвaли бiлy Д4акoвицю,
Гонtrли 'нa пaIIсЬке yбoгy вдoвиlцю,
€Днy недiлeнЬкy га3дy пoхoвалa,
flpyгy недiлeнЬку синa пoрoдила.
B тpи лнi пo пoip]oДi Ila пaнсЬке iй гнали,
Ha пaнськe ifu г:яaли' пoкoя не ДaЛи.
Ha пaнське ся бpaлa, гopеIrЬкo гrЛaKaJIa'
B слезаx кyпaнoгo сиIla пoвивaла.
Ha сднoй pyчe.tцi синoЧкa TpиMалa'
A з дpyгoв pyчеI1ьKoB кa}teни дaвaЛа:
Kaмiня Д,aтaлa, гopенЬкo ilЛакaЛа,
Гoренькo пJlaкaлa' oзepa глядaла:
<Плавай rl(е ти' сину' Ь глrrбoкiм oзepi,
Hе зaзнaв Tиi oтця, I{е зaзнaш MaтeDи.
Утoпит тя Mати, не бyдеш еЙ знaти,
БyДeш тaм в oзepi, як pибкa, плaвaти.
Tи бyдeш в oзepi, як pибкa, i lлaвaти'
Я пiд lЦaкiвцoB дo смepти плaкaти>.

- (Дuв.: ГoлoвацкiЙ Я, Hаpodньlя nеснu..., т. II, c. 699-
700; fl,e Boллан Г. Уepo-pцccкiя наpodньtя neсfla...'
c, 158).
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IV

. 
Гeй вepшe мiй, вepше,
Мiй зeлeний ве,pЦlе!
Ух< ми тaк нe бyдe,
Як мrr бyлo перцIe.
oдпалo ябдyluKo
oд слa.цкoй яблoнi,

' Ух< r;1И TaK не бyдe,
fк ми бyлo влoнi.
Бyлa я веселa'
A сe не в тiм poнкy.
Пiшла ми весe.пoстЬ
3а гopy висoЧкy'
3a гopy Bи'сoЧкy,
3a вoдy глyбovкy,
Була я вeсела,
Aлe нe в тiм poчкy.

(Kpаt7няксьtса nicня. !,uв.: fle Boллан Г., цuт' npаця,
c. 225).

V

oй вх<e вeuip вeuepiс,
Coнцe над веpбaMи:
Пyскaй, пaнe oTaMaне
,Ц,oдoмy з сepпами!
oй в>ке вeuip вeuеpiе,
У>ке сoнце llи3Ькo:
Пyскaй, пa}Ie oтаtr4анe,
.Ц.oдoмy нe близькo!
Cкaжи менi,  oтамaне,
Cкaжtt мeнi,  пaнe,
A хтo виftде }l(итo }кaTIl,
Koлlt нас не станe?

(!,uв.: ГoлoвацкitL Я., цuT, npaця, т. III' c. 208)'

Cepeд yгopсьKих yкpaiнцiB poзПoBсЮд)кеI{i
EapiHaнTи TиХ сaI\4llx ПiсeEЬ' l i{o спiBаIoTЬся i B
нaс нa HaдднiпpяI{сЬкiй Укpaiнi ,  на.пpl lKЛадt
<Ixaв KoзaK за ,Ц.yнaй>>, <<Жypилaся Пoпадя сBo.



сЮ бiдoЮ)>, <<oй, не хoд.и, ГpицЮ' Та нa BеЧop.
ницi>, <<Стyкнyлo,-ГpЮKF{yЛo в лiс i ,  Koмаp з дy-
ба пoвaлився>>, <<oй, т l l  д iв. l l tнo, ЗapyЧеIlая>>' a
на гаЛиЦЬKo-yгopськir i  гpаI]I{цi '  Cеpед. лемкiв
ЗаI lисаI{o нaBiTЬ' пiсню Пpo сaBy Чалoгo1
нaйкpaЩий дoKaз сyЦiльнoстi  й неpoзлiльнoстi
yкpaТнськoгo плeменi oл Kyбaнi до Tиси!

,Цyл<е цiкaвi  дeякi  yгpo-yкpaiнськi  ПpиKaз.
ки'  B якиx I]oзнаЧилися й вiднoсиI{и нaшиx зa.
карI]aTсЬKиx зeмлякiв з ix нaЙблwKЧиMи сyсi .
дah,{и: ..,II.yшa сIIаTи не хoдиTЬ>>, uБiдa чoлoвiкa
нaйде, xoч i сoнцe зайД,е>>, <.Жид i молячися
yЧиTЬся oбмaнyти>>, <<Boлox y .Ц.вa рoTи: €дниМ
iсть, дpyгим бperпе>>, <Бiда з бiдою хoдиTЬ' a
Мадяp сaM пo сoбi>>2.

Kyльтypa i  пpoсвiта сеpеД IJapoдньoТ мaси
нa Угоpськiй Pyсi сToЯTЬ дy)I{е неBисoкo _ нa-
слiдкoм тях(Kиx iстopиuниx oбстaвин i  невiд.
paДI{oгo пoлiтичнoгo й сoцiалЬI]o.екotlolvliчногo
сTa}Iy B сyчаснoстi, пpo щo бyдеh{o гoвopити
}lи}кЧе. LПкoли З ЧисToЮ нapoДнoю' piднoю
усiм мoвolо '  неMaс. У сеpеднix i  y виЩиx шкo.
лax НaУKa BедеТЬся <<Я3иЧi € 'М>>, мitшанинoю слiв
I{еpкoB]]o.слoв'янських, yкpаi'нськиx i MoсKoB-
сЬKих. Tа й тих tпкiл дyrке п,{аЛo: спецiaльнo
yкpаiнськиx Mа €Mo т iльки двi 'Цyхoвнi семiнa-
pii - y Пpяrпевi i в Ух<гopoдi, шкoлy ДЛя ДЯ'-
к iв в У>кгopoдi,  пpиюT Для хлoпцiв-сиpiт B
У;кгopoдi i  Для дiвчат-си'piт в Мyкаuевi.  Нa-
poдних шIкiл кoлo 500 (нa 29lB с iльсьKl ix гpo.
Maд З пpисiлками) та й To I{е ЧисTo yкpаiн-
CIIKИX, а мirпаI lиx yкpаiнськo-МадяpсЬKих. oт.
}ке'  I lе дивI{o'  кoЛи серед yгopсЬкиx yкpaiнцiв

| Гoлoваt1кiЙ, Я'
2 !е Boллан Г.

IJ.ит' пpaця, т. II, с. 723-724.
Il,ит. пpaця, с. 6.
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IIисаТи й .lитaти Пo.yкpаl}rсЬки yп,l1с My}KЧиtI
7olo, a л<iнoк 40/o; т iлькo ЧиТaTи: мy>кuин l ,50/q,
rк iнoк 2%. 3oвсiм ttеписЬMel{ниx сеpед ,Цopoс-
Лих My;r{tlи:я 410lo' сepед л<iнoк 45oio' Щoдo ос.
вiти yкpаiнцi на зeмляХ кoЛиl l]ньoi УгоpЩини
сToяTЬ I{а oсTaHIIЬoму мiсцi ,  нaвiть пiсля pyмy-
нiв. З дiтей, oбoв'я3aниx xoДити 'цo шкoЛи, t lа
l34 280 xo.ц.иЛo в Дiйснoстi 52477 , сeбтo 39,09 0/9.

По-мaдяpсЬKи вI\,IiЛo гoвopиTll тi.цьки 25 000 yк-
paiнЦiв, а Tpoxи .I{енIIIе чисЛo мадяpiв ylv' i{o^
гoBopиTи по-yкpаiнськи (пo вiдoмoстяx l900
poкy) l .  Пo всiй iмoвipнoстi  це т i  >к сaмi ук.
paiнui ,  якi  пoмадяpиЛися. Iнтeлiгенцiя з.цебiль-
ш]oгo гoBopиTЬ TlЛЬKи Пo.Мa.Ц.яpсЬKи.

Koли кyльтypнo-пoлiтиЧriе сTaнoBище yгop-
сЬких yкpaТнцiв .п.y>кe невiдpaднe' To ще бiльtп
сy]\,Iнo BИ.ГЛЯI,aе ixнс станoвищe еKot{oмiчне. Гo-
ЛoBtlиN,{ 3aняТтя'lvl yкpaiнськoгo нaсеЛеtI.ня rсTЬ
сiльське гoсПoдapсTвo, 3 яKoгo х<иве 990/g yсiеi
вкpаiнськoi люднoстi (950/0 yсiеi люднoстi в
Kpalo BЗаГaлi).  Iншi ЗaНЯTTЯ тaк MаЛo po3IIoB.
сюд>кенi,  щo B сoцiальнiй стpyктypi не гpaЮTЬ
майх<е нiякoi poлi. l l{o стoсyеTЬся 3е1\,IлеBoЛo-

дiння, тo великi МaстKи сKЛaдaЮтЬ 0,20|o, сеpеД-
нi гoспoдapсTBa - 0,60/o, лpiбнi -  99% вiд
yсЬoгo ЧI{сЛa гoспoдаpстB. Щo rк д-o свoго oб.
Ьягv. тo цi  категopi i  cтoять мiх< сoбoю в тaкiй
пpoпopuii: 500/0, 5Ъь i 450lo. Tеxнiкa i кyльтypa
xлiбopoбстBa дy)ке пpимiтивна' oсoблиBo t lа
п1Bt loЧ1 l  нa схoд1".

Tяrкке еKo}lolvliЧI{е сTaнoBище УгopсЬкиx yк-

I Toмаtuiвcькuti C. Угopськi pyсиIrи в свiтлi Maдяр.
ськoi Уpядoвoi статистl,rки. ,ЗнTш. т. LVI, c. 44-45.

2 Toмашевськid C. Угopская Pyсь. Укpaинскi l i  наpoл
в егo пpoшЛoМ и I{aсToящем. - CПБ, 1916, т. iI, с. 426.



pаit lцiв Пpи кi l rцi  XIX стoлiття, а це стa}Ioвище
мaлo Чиl\il змiнилoся й дoсi, нaйкpaЩe 3MаЛю-
BаB ypядoвецЬ yгopсЬKoгo пpaвитеЛЬствa Ед.
мyнд Егaн, oдин 3 Д'y)ке нeЧисленниx щиpиx
I]pиxилЬIIикiв yкpаiнсьKoгo нapoд.y сеpе.ц Мa.
дяpiв (Еган пoмеp в 1901 poui), в свoiм i l{еt\,!o-
piaлi на iм'я yгopськoгo мiнiстpa xлiбopoбсh-
ва. Mемopiал цей видaв iз своею ПеpeдI\,loвoю.
B. Гнaтюк в yкpaiнськoмy пеpeклaдi l ,  i  3 нЬo.
гo Mи беpeмо нaйяскpaвiший мaтepiaл Д'ля хa-
pаKтеpисTиKи екoнoM1ЧI1o1 1IедoЛ1 yгopсьKиx
yкpaiнцiв Ta З'ясyBання i i  пpитин.

Гoлoвнy пpиuинy uiеi недoлi yкpаiнськoгo
сеЛянсTBa нa УгopЩинi Егaн 6aчив y нeнop.
il4aЛЬHoNIy уклaдi агpapниx вiд.нoсин. Bластi,
якi цi вiднoсини yПopядKoвyBаЛи' д.еp)I{aIIИcЯ
бyкви зaкoнy i  не бpали Ira yBaгy Гoспoд,аp.
сЬI{иx пoтpеб сеЛяниItа. Boни нe питaлися' 3 Чo.
гo сеЛяниtI, пpиB'язаний виключнo дo землi, бy-
,цe >кити? У селян зa6paли сiнorкaтi,  пaсoBищa
i навiть пoЧaсти тi гpyнти, якi вoни B)KиBaлI,l
пepед TиM' яK спiльнy з пoмiщикoм влaснiсть.
ПpавительсTBo I{е yстaнoBилo нiякиx зaкoнiв
ПpoTи спeкyляцii зеMЛeю i пpoти poздpoблю-
BаI{I{я зеMеЛЬIIиx гpyнтiв. oт>ке, нe д.ивo, Ka-
lке Егaн, щo цiлe yгopсЬKе Пiдкapпaття зaсe-
леI{е Teпеp xлiбopoбським пpoлeтapiaтoм, B
якoгo нема вiдпoвiД.ниx пpoстopiв землi, Щoб
з тoгo мoх(Hа бyлo пpo>кити. Цeй зyбo>кiлий сe.
ЛЯI{иII мiг би сoбi найти вiдпoвiднo дo клiмa.
TиЧI]их oбстaвин Пpo}киToк в гoдiвлi хyдoби'
аЛe дЛя цЬoгo нe стar в йoгo нi сiпorкaтeIl, нi
г ipських пoлOниI{ дЛя BиIlaсy. A нaймaти цe

I Eеaн E. Екoнoмiчне пoлo)кенIlс
УгopЩинi. _ Львiв, 190l.
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DvсЬкиx селЯil tla
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мo}кe в1I{ тlЛЬки qepф пoсеpедниKa' який бepe
сoбi зa тe бiльtпy частиIry 3искy.

Фaбpиuнoгo пpoil,lисЛy в циx стopoнax Irе.
мae нiякoгo. Heмa й нiякиx кoпaлень. .Ц,oмaIп.
нiй пpoмис€Л, щo oбме>кyвaвся вoвIIяниI\iIи ви-
poбaми для BЛaснoгo в>I{иткy' зoвсiм щез, бo
нiде овець гoдyBaти. Cелянин Kyпye B)I(е кpaп{.
Irич}Iy oде}кy для себе. Aдмiнiстpaцiя дy)кe
мaлo Дбae Пpo ll]KoЛy' пpo дopoги' лiкapcькy
дoпoмoгy' Пpo кolrTpoлЬ Iiaд ни)кчиMи aгeI{TaMи
влaстi,  якi в глyxиx г ipськиx oKoЛицяx пo3вo-
ляюТЬ сoбi всякi нaдy}киТтя i визискyютЬ нa.
сеЛеIlIlя безбorкнo.

I-[i oбставиHИ, - каrке Далi Егaн, _ BиTBo.
риЛи-.Taке яBище' щo на пеpeBа}I{нo хлiбopoб-
нiй Угopшинi yмиpae xлiбopoбський наpiд.
<<Укpaiнський селянин не бачить кpyглий piк
t l i  M'ясa, нi  яйця, x iба щo вип'e к iлька кpa.
IIeлЬ Moлoкт, 2 У Bелике святo 3'iстЬ шIМaтoK
)китIIЬOгo aбo пшеничнoгo xлiба. Иoгo стpавoю
звичaйнo есть вiвсяний oщипoк, i ,  KoЛи стaе,
каpтoпля. He дивнo, щo кoли в iншиx г ipськиx
сTopoнax бaчимo людей poсЛиx' кpiпких тa
здopoBиx' нa yкpaiнсЬKoмy ПiдкapпаттЮ 3yст-
plчaeMo IvIaлoкpoвнi,  маpнi,  пo>кoвклi Маpи'
безсилi, хиткi, нeздaтнi дo вiйськoвoТ слyrк6и,
KаpЛиKyBaтi, зoлoтylпнi, вiддaнi 3 o.цЧaю пiяцт.
вy, знидiлi, лiнивi, тeмнi' oдчaй 6epe дивити.
ся нa цей виМиpaЮЧий нapiд. Hинi мoх<нa б нa.
в1Tь IIpeдсKaзати деIlЬ' кoли oстaннiй yкpai.
нeцЬ BTечe 3 Kpaю. Д.oсi не знaйшлoсь, oдI{a.
че' xoЧa б двox.тpьoх людей, якi занялиcь бll,
пoлiпtпенням дoлi циx пpoлетаpiв. Hё заня.
лись, бo й нe мoгли laHЯ,TуIcЯ, кoЛи зBа}KиМo.
щo цей бiдниft тa темний нapiд нaскpiзь лиtп
xлiбopoбський, дiстався в pyкн найсильнitшoмv



й найлpовoрнiшoмy. TopГoBo]vly eЛeJ\,Iе}ITy B
tэBp.oПi _ )кидаM. Маючи всякий <<гешефi> B
свolx рyKax' BoIIи opyдyюTЬ цiлим >киттям се-
JIЯI|ИIIa' всiм piuниlvг йoio заpoбiткoМ, всею йо.
гo бyдyuuинoю. CеляниH сTaB тyт нeвiльltикoм
циx TopгoBельникiв y пoвнiм значiнню слoва>1.
Лиxваpствo poзПoBсЮд)Itеl lo в кpai сТрatrIенHo.
пaИHИ>KчИ{I ПpqцеYI' який беpе сoбi лиxвap З
с-еЛяIIинa' - 300/o. 3а всяке пoсеpeдницТBo }I{иД,
бepе.сoбi лeBинy дoЛЮ Зискy. Пiдкyпствo ypя-
Д9"цi" i сyллiв це таKе тyт звиuaйirе дiлo, iцo.p lдKo кoЛи селянин B сПpаBi з х<идoм пpийде
дo сBoГo ПpaBa. Koх<нoгo вoни вмiють пiдкyпи-
ти. Heпiдкyll l ioГo }I{ TepopизyЮTЬ нaвiть пoг.
poЗ9Ю смеpтi.

. |,гaн дy)ке I]есиN{iстичнo Д.иBиBсЯ на бyлyн.
нiсть yкpail{сЬкoГo нapoдy на УгopЩинi:. <<на.
piry - казав вiн'  - щo нёмaе нi зЪмлi, нi  xy.
дoби, якoгo ДoЛя ле)I{иTЬ B pyкaХ y ЛиxBapя;
нapiд, щo ЗaЛех(и'ть вiд гylдopy i сваволi цьо.
гo Лиxваpя; наpiд, ЯKoгo наBNIисHo спoТли i  дe-
МoрaЛlЗyBаЛи' якoМy в>ке нi  сBящеIIниK' нi  в iйт
Ilе N{oх{yTЬ пpийти нa пoмiч, а якoгo всякий
aдмiнiстpацiйний ypядI]иK BиKopистoByr i  кpив.
дить; наpiд '  яKoL{y взагалi нixтo в свiт i  нg пo-
дaе помiuноi pyки - цей нapiд бyде пoвoлi
зaнеПадaTи матepiальнo i  мopальнo Чимpa3 i{и.
)кЧе' пoI{и I{e 3aгиI{e зoвсiм>>2.

. Бiда та злиднi ПpиMyсиЛи yГopсЬKиx yкpaiн-
ц1B y}кe 3 пoЧaTKy 80-х poкiв ХIХ стoлiтTя lIIУ.
каTи ЩaсTя.д,oлi за п,IopеN{. Бaгaтo люДей пoчЬ-
Лo BиселяTисЬ дo Aмеpики. TaM, на Hoвиx зеM.
лях' BoI{и pa6или Bpах{енI{я найбiльrп TеI\4них'

I Eеан E. Цит. прaця, q.
2 Тaм ;ке, с. 36. 
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найбiльtп yбoгиx i  пpигнiнених з-пoмirк yсiх
ем.iгpaнтiв, якi пpиiздИII|4 3 Aвстpo-Угopщини.
B>ке в 1897 poui yгopсЬкиx yкpaiнuiв бyлo B
Aмеpицi кoлo l00 000 людeй, a тeпеp yсix iх
тaм бyде l]oнa.ц 130000. Сеpед ix дyх<е paнo
IIoЧаBся pyx нa KopисTЬ ПеpеxoД.y Ha пpaвoслa.
вiе. Цей pyx дy)ке пiддеp>кyвaв poсiйськиfl' Си-
нaд, якиft пoсилaB дo Aмepики свoix мiсioне.
piв, пеpедaва.B TyдIr гpошri i навiть BиДaBaB <<Еa
мaлopoссiйскoМ irapеЧiи>> гaзетy <<Cвiт>>, щoб ве.
сTи чеpе3 неi свoю Пpoпaгal{дy. He зyстpiнаю.
.iи нi в кoгo нi дoпoмoги, нi спiвuyття, yKpа.
iнськi eмiгpанти з УгopЩини paДo гopнyЛисЬ
дo iIpaBoсЛaB'я, яке дaBaЛo iм мopaльнy i  мa.
теpiальнy пoмiч. Poзyмiеться' пopyч r Т]paBo-
славieм йrплo й oбpyсiння Ta шIиреIlIiя пoлiтич.
I{oгo lr{oскBoфiльствal. Як пo6aчиMo llи)кЧe'
aмеpикal{сЬкi yкpaiнui вiдiгpaли знaЧI{y poЛЬ y
спpaвi тeпepiшньoгo пpиЛyЧellня Угopськoi
Укpaiни дo Чеxoслoвaцькoi pеспyблiки.

Tяrккe сTанoBиЩе yкpаiнськoi люд.нoетi
звеpl{yЛo' нaperптi, дo сe6e yBaгy Mа.цяpсЬKoгo
гpoI\,IадяI{ства i пpaвитеЛЬсТва' i вoнo в кiнцi
90-х poкiв XIX стoлiття' B зI{aЧI{iй мipi гIiд
BI]ЛиBoM тiльки Щo зaзI{aЧeнoгo Mеj\,Iopiaлy Егa.
}Ia, B)KиЛo деяKиx заxoД.iв для пiднесel{ня rKo.
нoмiч'Еloгo сTаIry нaсeлeння нa УгopсьKiй Py.
сi .  МaдяpсьKа Пpeсa пiднялa Цiлy кaмпaнiю,
Iцoб зMyсити IIpaBитеЛЬсTBo B}I(иTи скopиx i pi.
ll lyЧиx зaxoдiв дЛя дoпol\doги yкpaiнськoi люд:
нoстi ПpикapПаття. Це пiдбадьopилo саMих yI{.
раiнцiв. 9-гo беpезня 1897 poKy ДeПyTaцiя 3
20 yкpaiнuiв пiд пpoвoдом rI lискoпa Фipuaкa

-тсiiiouл 
г. Угoрськi pyсиI{и i слoваки в Aмеpи.

цi l/Житте i Cлoвo, 1897, кн. |У' c. 414-420.



гlpиix'aЛa дo БyДапеll]Ty i ПoбУBaЛa y Bсix Mi.
нlстp1B' пoдавII]и кo}K}lo]\,Iy п,IeMopiaл, дe бyлI,l
списаHi найПекyчitПi пoтpеби yкpaiнськoгo на-
селeння-i  спoсoби, ЯK|7gI4'  нa дyMKy депyтaцi i ,
i l{oжI{а булo б пoтpеби зaдoвoльниiи. Мiнiстpи
пpиЙняли Д,епyтацiю пpиxиЛьнo' a мiнiстp-пpе-
зи.цент Банфi 3аПеB}IиB' щo вiн зpoбить yЪе,
щoб зaдoBoЛЬHI4T|4 бах<ання yкpaiнuiвl. Фак-
тиЧI-Io певнi peфopми дЛя пoлiппlення мaтepi.
aЛЬI{oгo пoбyтy yкpaiнськoгo I{aсеЛeI{ня пpoвiв
мiнiстp хлiбopoбства f lapанi.  Иoгo заxoдaми
бyлo найняTo Зa ПpаBитеЛЬсTBeI{нoю .ц.oПoMo.
гolo зеMЛЮ для кiлькоx тисяч MaЛoзаМoх(ниx
сeЛяHсЬкиx poдиI] в Беpезьlсoмy пoвiтi, нaЙбiд-
нiшoмy з-помiх< yсix пoвiт iв Угopськoi Pvсi .
Пoтiм Така саMа дoпoМoгa бyла пorпиpенi й
на ttoвiти МаpамopoськlIй, У>кгopoдський i
беMПЛиHсЬкиЙ. byЛo Bидaчo спецiальнi 3акoни
пpo ЛиxBy. Щoб пiднeсти лpiбний ПpoмисeЛ'
бyлo вiдкpитo кiлькa ПpoмисЛoBиx tпкiл для
сeляHсЬких дiтей i yЛaшIтoваIIo гoспoДapськi
кypси дЛЯ дopoсЛиx. Зaведенo бyлo пoзиuкoвi
кaси дpiбнoгo KpеДиTy. B l8B9 poui бyлo вiд.
KpиTO 27 кac пo сеЛаx. ,П.ля пoлiпшеI{Irя хyдo.
бтl  булo пpl lBеЗeнo кiлькa сoт гoлiв pасЬвoi
xy,цoбI{ 1 PoзпpелiлеIlO п0 сeЛяI{сЬKих гoсIloдap.
сTвах. Tак сaмo ПpиBeзенo й лiпшl i  I lopoди
збirкrкя для пiднесення piвня агpoкyЛЬTypи'
дy}Kе ниЗЬI{oi на цiлiй Угopськiй Pyсi .  Ha ypя-
дoвий KoIiIT poзПouатo.бyлo видаI{}lя IloпyЛяp-
нoi тих<невoi газети <<НеД,iля>> Iia дoсиTЬ чистiй
наpoднiй мoвi.  Нaслiдкoм циx ypядoBих заxo.
дiв бyлo й Деяке o}KиBЛeнHя сеpeд сaмoi люД.-

' Г"*'- B. Угpo.pyськi нoвини llЖttтте i Cлoвo,
l897. кн. II .  с.  l26' .
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t loстi ,  псвний pyх дo oргaнiзацi i  сaп,Ioдoпoмoги.
Бy.по зaвeдeнo кiЛЬKа спiлкoвиx I{рaI\,{t lицЬ пo
сеЛаx' 3аЛoх{енo кiлькa десяткiв читалень. Aле
весь цeй pyx Чеpе3 егoiзм i бaйдyх<iсть iнтелi.
генцii не MаB IlIиplIIoгo poзMaxy, a ДJ|Я пoлiп.
IIIеI{I{я екoнoмiчнoгo сТаI]y люднoстi тpебa бy.
Лo paдикаЛЬHиx pефopм i взагалi змiнlI yсiс i
сисTеMLI ypядoвoi мадяpськоi пoлiтиl<и щoдo
Угopськoi Pyсi .

Kоли oсeлl lлись yкpaiнцi нa 3акapпаrтi ,
дoкЛaднl lx вiДoмoстей Пpo це Mи Hе мaемo. У
BсяI{oMy paзi вoни 3'явиЛисЬ TyT не пiзнiше,
яK yгpи' oT)ке' не пiзнitше кiнця IХ вiкy'  Koли
пpийrпли зi  схoдy yгpи' To Bх{е ЗaсTaЛI,I TyT
yкpаiнцiв. LIа пpoтязi  ХII-ХIII стoлiть не pа3
бyвалo, щo yкpaiнцi бiльшими ГpyIIаI\{lI Пpи-
xoдиЛи нa 3aкаpпаття й oсеЛяЛ}1ся тyт. Llьo-
Мy сПplrЯЛи l i  династичнi зв'язки yкpаiнських
князiв 3 yгopсЬкиIltи KopoЛяMи' ПoЧиIiаЮЧи шtе
з Bеликoгo KI-Iязя Яpoслaвa. Koлo l100 poкy
yгopський кopoЛЬ Kолoмaн o)кeниBся нa Пpе-
сЛaвi, дoчцi СвятoпoлKa киiвсьKoгo, i  з нею нa
Угoprшинy пpийIlлo бaгaтo yкpaiнськиx poД.ин.
Tакi пеpесеЛeI{}Iя 6увaли й за часiв кopoлiв
Aндpiя II (1205-1235), Бели IУ (1235-1270)
i  Boлoдислaвa (|272-|290). Угopськi  кopoлi,
зaгopIryBIIIи пiД свoю B.тIасTЬ ЗеMЛi I]а зaхiд вiд
I(аpпaт, не paЗ пpoбyвaли oПанyBaТi{ l . l  Гали.
нину. BнyтpiIлнi yсoбиЦi, якиrvIц бaraтa булa
iстoрiя Галицькoi Укpaiни, в дpyгiй пoлoвинi
ХII i  в ХIII вiкax I,aBaЛИ yгopсЬKиМ Kopoa'IЯМ
.Цoбpy lraгoдy BсTpяBaTи y гaлиuькi спpaви. Бy-
BaЛи мoMeHTI4'  Kotr lИ iм yД.авaлoся засiсти на
гaЛицЬI(oмy стoлi. Taк, кopoль Aндpiй ЗaxoПиt]
6Ув нa ПoчaTKy ХIII ст. збpoйнoto сI, i .ЦoЮ Гaлич



i  пpиi:iняв TиТyJ-I <<кopoЛя Га;tичlrни i-"i Bолo.ци.
rtиpi i>>. Тpoхи згoДoN{ вiн посадив бyв на га-
"Циi{Ьl(oмy сToЛi сBoгo MаЛoгo синa KoлoI\,{allа.
Галичани тaки вl lбилl l  yгpiв, але l{еl i  Час Ko-
рoTкoГo IrаI{yBa}Iня yгopсЬKих кopолiв став
кi ' l rька сoт лiт пiзнiшe oснoвoЮ <<iстoDичнoгo
Пpаtsа>>, нa пiдставi якoго Aвстpo.УгopщиI{a
l lpиЛyЧI, l j -Ia дo себе в 1772 poЦi Гaли. lинy.

B кiнцi ХIII столiтTя'  Koли УгopЩина на
якиr iс l ,  uaс пiдyпaЛa' To гaлицькi князi  свoeю
ЧерГolo пpoбyвaли I lpиЛyЧиTи дo сeбе I i  закаp-
патськi  землi.  oстaннiй pаз спpoбy ПpиЛуЧиTlI
Галиuинy дo Угopщини зpoбив кopoлЬ ПoЛЬ:
r:t,кtl i, ' l i yгopський ЛюД.oвiк y кiнцi ХIV вiкy.
Пiсля тoгo мiх< Гaличинoю i  УгopшинoЮ yт-
BopиЛася i loгpaниЧна лiнiя, яка збеpеглaся дo
i{aЦIих .{aсiв '

У 1339 poЦi нa Угopшинy пpиl i tшов з цiлoю
дpуx"iинoЮ поД.iльський князь Фeдip Koрiятo-
вич, племiнI]ик сЛaBнoгo ЛиToBсЬKoГo Kня3я
О,lьгеpД.a. Biн кня>киB пеpед TиМ яKийсЬ Чaс
н: i  Пoдiллю, але звiдтrr йoгo BигI laB литoв-
r:i,кt,l i. i KнЯ3Ь Biтoвт. Toдi вiн pyli lиB зa Kаpпа-
ти. Угоpський кopoль Kapл I дaв йoмy в .Д.eР-
;,trавy tЦ.vкаuiв, зpoбив Беpeзьким нaп,I iсt iиKoМ,
i вiн тyт дo)I{ив свoгo вiкy. I.[е, мабyть, бyлo
oсTаIlнi:-  пеpесеЛеHI-Iя yкpаiнuiв за Kаpпaти
бi. ' tь.шоtо Гpyi]oЮ. Пам'ять Пpo KI{язя Федopа
ltоpiятoвичa дoвГo збеpiгaлася сеpед мiсцевo-
гc .,lЮД.y.

Заt<аpпатськa Укpаiна B)Ke в ХII-ХIII ст '
бy.па пoдiлeна нa стo"rицi абo кoмiтaти, д.o
якt lх yвi l i tшли не т iлькlt  ЧисTo yкpаiнськi  теpи-
тopi i ,  але t . i  шr iшанi з i  слoваЦЬI{IIM' I\{адяp-
СIэI{l,IМ Та i]yN{yIrсЬKиМ IIасеЛeнHяM. Це пoзбaв.:
. ' :IОЕа. i lo r . ' l<pаТнськlr i i  нapoд ПotIyTTя нацioнaль.
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нoi еднoстi й сyЦiльнoсТi. ,II.o XVI столiттЯ ),к-
рaiнцi не зaзi{авали вiд мадяpiв якогось oсoб-
ливoГo нaцioнальнoГo yTискy. Пoтомкl,t сTаpих
кI{я)Kих i бoярськиx poдiв сЛy)Kили пpи двopi
yГopсЬKих кopoлiв i  зaЙмaли Чaсoм високi пo-
са.ци. Aлe згoД,olvl вищi кЛаси yкpaiнськoгo на.
селеI{I]я IIoMа.цяpиЛ|4cЯ, ПoKaToлltнилися, i  yк-
pаiнськa наpоднiсть бyлa пpедстaBЛенa т iльки
сiльською Maсoю Ta них(ЧиIvI дyxoBeнсTBoм. Cе.
Ляни ol]иI lИЛ|4cЯ в стaнoвишl i  кpiпакiв '  i  на-
вiть с iльсьl{е дyxoBеHсTBo мyси.rо вiдбyвати
пaнш{иtly.

B цеpкoвнoмy вiднoшeннi yгopськi  yкpаiн.
цi дoвго >кили спiль}Iим )KиTTя з Гaлиuинoю i,
не п,taюЧи свoix власt lиx € I ]искoпiв, пiдлягали
пеpеl\,{ишЛЬсЬKoмy влaдицi.  Pелiг iйними oсе.
pедкаMи Угopськoi Рyсi  бyли мoнастиpi св.
Mиl loлая в Мyкaueвi i  св. .\{иxайла пiд Маpа-
моpoшrемl.  Мyкaviвський мoнастиp бyв зaс}io.
вaниj,l ще в ХIV стoлiттi Фeдopoм l(opiятови-
чем. Tак саMo B ХIV стoлiтт i ,  a,  мo>ке, l . r  pанi .
пrе бyв зaснoвaний i  Миxaйлiвський МolraсТиp.
Caмoстiйна спаpxiя нa Угоpськiй Pyсi  пoяBи.
лaся B Мyкauевi пpи кiнцi ХV ст. Boнa oбi l i -
малa сoбoю весь кpай.

Пpoсвiтa на сaмiй Угopськiй Pyсi  в тoй час
сToяла не дy)I{е BисoKo: кl{их(ки ПpиBoзиЛися
з Гaличини' а священики TаKo}к дoбyвaли oс-
Biтy y Галичl,tнi  i  навiть Дlолдавi i .  Пpoсвiтний
pyx, який з веЛиKoю силoЮ обxoпив зaxiдI{y
Укpeiнy в к iнцi ХVI ст. ,  зt{аxoдиB .цylке слабий
вiдгoмiн на Угopськiй Pyсi .  B пoлoвинi XVII
Blкy мадяp14 зaхoДИЛИсЬ зaBoдиTи сepeд yкpаТн-
цiв yнiю. Aле нapoд кpiпко Деp}I(аBся пpaвo.

' и*'*o пpo Гpyшiвський мoнастиp (npull. _ Л. Б.\.
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сЛaBHoi Bipи йl ЧyTи Hе xoTiB Зa yнiЮ, сaМa ltaз.
ва i i  бyлa йoмy огиД'нa. Koли один iз мiсце-
Bilх }Ia.II.яpсЬKIlx мaгнaтiв Гoмoнaй ПoчаB l l lи.

РиTи B дpyГoмy Десятилiттi  ХVII ст. yнiю B
iвoix маeтKаx, дe бyлo дo 70 паpафiй, i  кoЛи
дyхoBеI{сTBо пiД. натllсKoм IIaнa вx<e бyло пpи.
. iалo на унiю i  3aKЛиKaЛo д.o себе з Пepемиш-
ля yнiатсьKoгo € I]искoпa Kpyпеl lЬKoгo' наpoд.
ПoBстaB' пoбt lв пoпiв i  Tрoxи не вбив сaMoГo

Kpyrtешькогo. Aле KaToЛиЦЬKе .п.уxoвенствo й

магItaTи не I]еpeсTaвaЛи IIIиpити yltlю' пpиxil.

"тlяЮtlи дo неi пpaвос''tавI'lr ДyxoBенствo oбiltян.
ками piзниx льioт, a гoЛoBне, тиM' II{o BoI{o бy.

. lе уpiвняне B IIpаBax iз .п.yxовенсTBoM KаToЛи.

uun',* i  vвiльнеt. lе в iд панulизнЯних oбoв'язкiв '
У 164Ъ pоui пpихиЛь}tики yнi i  з.пoмirк дуxo-

BегIсТBa з iбpaлиcь в мiст i  У>кгopoп. i  i  постанo.

Bl4.Ци' щo пpиfrмaють фopмaльнo yнiaтський oб.

пяд. Це бyлo якpаз y Тoмy poцl '  I{oЛI1 наЦto-

на.rr ,нr lй рyx нa Haдднiпpянськiй Укpаiнi  лo-
сяг свoеi гrайвищоi ToчKи' KoЛи KoзaчЧинa Дo.
кoТилa своi хвилi a)I{ дo ГaЛи. lини. Aле на За-

KapПaТсЬKy УкpaТнy не дoxo,циЛи вiдгyки Цьo.
гo BеЛиKoгo pyxy, Boнa дaBнo B)ке )кI{Ла сBo.

Тм вiдокpеM'1r]][ lм х{иTТяM. B l652 poЦi папа

затBеpдив пepеxiд на унiю ЗакаpIIаTсЬKиx yK.

p aiнцiв.
oдначе й пoтoмy спpaBa yнl l  нe П1шIла Taк

гЛaД.Ko, яK Toгo xt-lтiлoся ii пpиxильникам. Ш{е

ЗoсTаЛoсЬ I{иMаЛo дyxoBе}rсTBa' якe pа3o[,I 3 I.Ia.
poдoм .цep)кaЛoсЬ ПpаBoсЛaB'я. 3нoв-тaки yгop.

ськi  пpoтeсTaHTИ пiддeprкyваЛи ПpaBoсЛaBних
yкpаiнuiв y ixнiй бopoтьбi зa вipy, i  ще д.oв.
гий чaс нa Угopськiй Pyсi бyлo двoe BЛадI{K:
TIpaвoслaBIiиtr i унiaтcькиi,r. Мyкаuiвський мo-
I]aсTиp дoBгo зaЛИlnaBcЯ B pyKax ПpaBoсЛaB}Iиx
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i  нoсив на свoiй цеpквi нaпис Пpo сBoe вiднoв.
лe,It}lя pyкaMи IlpавoсЛaвнИX' Зa .ц,oпoмoгoЮ
мoлдaвськиx Borвoд:

Фeoлоp Kаpiaтoвин князем бил,
3а oтпyщенie lpixoв мoнaстир зpoбил,
f lpевянa цepквa oт вiкy зoстЪвaла,
A теpaзнейrпoго poкy l661 кaмeннаЯ cTaЛa'
Пpез I(oнстaнтI,Iнa вoeвoДу мoлдaBскoГo
3 Неделeю нa иI\,{я гoсЛo)l(еЮ eгo.
Bлaдllкoю на тoй чaс loанникiй зoстaBал,
Зo Мстичoва (cвoеo маeткц, - Д,' Д.) o тЬrr

ся пиЛЬнo стаpaлl.

Tiльки в 1680.x poкax' KoЛи Aвстpiя твеp-
дoЮ l{oГoЮ сTаЛа в сxiднiй Угоpu. lинi,  vнiя 3а
дoпoмoгoЮ aвстpiйськoгo ypядy с 'ТaЛa певнirпе
пol l]иpЮBаTуIС,Я B зaxiднi l i  чaстинi Угopськoi
Pyсi,  хo. l  ПoIxLIpЮBаЛaсЯ, ЯK ках<e пpоф. Гpy-
uIeвсЬкий, не стiльки дoбpими спoсoбaми, скi .
ЛЬKи I laсиЛЬсTBa[,Iи'  BorнHoЮ силoЮ i p iзними
Tя)кKиMи KapаМи ПpoTи тиx'  Щo BepTаЛисЬ y
пpаBoсЛaB'я. У ХVIII стoлiтт i  yнiя вх<е Tвеpдo
yкpiпилaсь в Мyкauiвськiй oкpyзi ,  aЛе в Ма.
paмopotпi ,  по сyсiдствy З ПpaBoслaвнoю Мoл.
дaвlrЮ, пpаBoсЛaBI{i  влаДики деp>I{aлисЬ Дж .Д,o
l735 poкy. Ta й пiзнiше тyтeшнi сBящeниKи
Ще .цoBгo BисBяЧyBаЛиСЬ y ПpaвoсЛaBниx MoЛ.
.ц.аBсЬKиx BЛaД|4K. B 1760-x poкax вoсTaI{I{ €  Пpo.
I{инyвся pyх y цapoдi пpoти yнi i  в .\{apамopo.
ськiй oкoлицi' AвстpiflcькиЙ, ypяД IvIyсиB зBеp.
IlyTи пилЬHy yBnГy на цей PУx i дorпyKyвaTися
йогo пpиuини. ПpедстaBIIИKII мiсцевoi 

-aдмiнi.

сTpaцll BKазyBаЛи яK llа пpиЧиI{y цьoгo pyxy'
нa тя)кKе матеpiaльне стaI{oBище rrиI(Чoгo Дy-

-Tfi*,u,u*Щ 
М' Iлюстрoвaна iстopiя Укpаiни.Py.

с}l. - K., 1912' С. 441,



xoBеItсTBа' на йoгo l{еoсBiчeнiсТЬ. Toдi aBсTpiй-
сЬj{е ПDaвиTе.IIЬсTB0 3axoдиЛoсЬ l(oлo niднeсeH-
Hя MopаЛЬIIoгo i I\,IaTеpiaЛЬIloгo стa.н.oBиrти yнi-

атськоi цеpI(Bи нa УгopЩинi. }lyкaтiвськa
спapxiя бyлa yвiльненa з-пiд звеpxньoi влaстi
кaToЛицЬKoгo еI]искoПa.. Унiaтське,цyхoвeн.
ствo 6yлo ypiвнянe y ПpаBах з ЛаTиrIсЬкиM.

HoйиЁI ёпискoп Myкauiвський Aнлpiй Бa.

чинський (|772-|809) дy>кe дiяльнo зaxoдиBся
колo пiд.несeнriя сBoгo дyхoBeнсTBa. l]l lЛя I{Ьo.

го зiбpалася гpoI\,IaД.a довoлi oсвiЧениX, яI( нa

тi  uaси, людей, якi  помaгaли йoмy B кyЛЬTyp-

нo-прoсвiтнix заxoдаx, i  з-пoмirк яких вийшлo

чимiлo замiтниx дiячiв не т iльки на Угopськiй
Pyсi ,  aле й у Галиuинi i  навiть далекiй Po-

сii. iак само шиpo Дбaлп пpo oсвiтy свo.ix
землякiв i пiД.несення ixньoгo кyЛЬTypt{oгo piв-
Hя нaсTyПниKи Бaчинськoгo rIIискoп oлекса
Пoвн (1817-1831), який завiв виклади yкpatн.
сЬкoЮ l\,{oвoЮ в Мyкaui'вськiй сeмiнapii, i Ba-
силь Пoповиu (1837_1864), який дy>ке багaтo
зDoбив для пoлiпrшeЕHя мaтерiальнoгo дoбpo.
бvтv вкpaТнськoi lпкiльнoi мoлoдi.
" 

Щ. i' 1750 poui в Мyкauевi бyлo зaснoвaнo
бoгoслoвськy йкoлy. У |778 poui ii пepeвeде.
нo дo У>кгоpoдa, Д,е BoI{а дiстaлa xapaKтеp r'.y-
xoвнoi семiнapii. Bиклaди вiд6yвaлися тoдirц.
}IЬoЮ кI{и)I{t{oЮ МoBoЮ, i a>к тiльки в 1809 poui

3aBе.це1нo Bиклaди латltнськi. У 1774 рoцi, 3а-
pа3 I]o ПpиЛyЧel{нIo Галичини дo Aвстpi i ,  пpa.
виTеЛЬстBo зaснyBaЛo y Biднi геt{еpаЛЬt{y-гpе.
Ko-KаToЛицькy семiнapiю пpи uеpквi св. Bap-
Bapи, чepез щo i i  ПрoЗвaЛи Баpбapеyм. Boн1
пoиЗнаЧаЛaсЯ Д\JIЯ Bищo1 дyxoBнol oсB1Ти yK-
iнцiв Гали.Iини ti УгopЩини. ll{opoкy 3 гaЛицЬ-
кoi i  мyкauiвськoi епаpxiй BИсИJIaЛИ Дo Biдня
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пo 26. п,IoЛoдиx людей, якi не тiльки сЛyxaЛи
нaйкpaщих сToлиЧI{иx пpoфeсоpiв'  aЛe Maли
з}Ioгy бpaти yЧaсTЬ y кyЛЬTyp}loмy lкиттi стo.
лицi, знайoMиTисЬ з piзними нацiями, ix iстo.
piею тa х{иTTяM' a це дy}Kе BIIЛивaЛo нa пoiIIи-
pеI{ня iх власнoгo свiтoглядУ. Цей Баpбapеyм
пpоiснyвaв десяTЬ poкiв, кoли замiсTЬ ньoгo B
17B4 poшi 3асIloBанo yнiвеpситет y Львовi для
всix yкpaiнцiв Aвстрo.УгopЩини. Пpи yнiвep.
ситетi зaсIIoBa.нo гeнepaЛЬI{y семiнapiю .цЛs бь-
ГoслoвсЬкoi oсвiти. Aле в 1803 poшi Бapбаpeyм
бyлo вiдкpиTo 3ll0вy.

L{i пpoсвiтнi зaxoди мaли свiй BПЛив Ita 3a.
гaЛЬIlе пiднeсення KyлЬTypIIoгo piвня нa Угop-
ськiй Pyсi.  3-пoмi>к мiсцевиx yкpaiнuiв понa.
Л|t BI4xoДИти oсвiченi люди, вченi i ПисЬМeI{.
HLl:r<kl. Koли скopo пo вiдкpиттi ЛьвiвсьKoгo
yнiвepситeтy uiсap Vlocиф II дoзвoлив, Щoб зa.
мiсть нiмецькoi та лaтинськoi MoBи нa бoгoс.
ЛoBсЬKoIuy тa фiлосoфivнoмy фaкyльтетаx нa.
yкa вiдбyвaJIacЯ yкpaiнськoЮ MoBoЮ' To 3apa3
х<е знaйшлись i пpoфесOpи' якi мoгли гIиTати
пo-yкpaiнськoмy. Cеpeд I{иx були двa yгopсЬ.
киx yкpaiнцi: Iвaн 3емaнчик i  Пeтpo Лoдiй.
I{eй Лoдiй бyв пoтiм пpoфесopoм y PЪсii. Kpiм
цЬoгo' Ще ,ц,екiлькa yгopсЬKих yкpаТнцiв зpoби-
д.и с9бi ЕIаyкoвy i лiтepатypнy кap'rpy в PoсiТ.
Це Бaлyдянський, шo бyв IIepII]иI'vL pектopoп,t
Пeтepбypзькoгo yнiвеpсиTеTy; 

. 
opлай' диpеK.

тop Hiх<инсЬKoгo лiцeю; Beнелiн, Ьiдомий Ьче.
ний-слaвiст; бpaти Kyкольники _ poсiйrськi
'riтеpатopи, та i;нrпi. Aлe Цей yмoвliй- pyx бyв
неглибoкий, вi.н зaЧепив тiльки вepхнl кpviи
i нe..тopкнyBся нapoдньoi мaси. Tим бiлiшe,
щo йoгo дiяui нe вмiли ПoсTaвиTи свoix нaцio.
нaЛЬHиx зМaгa,I{Ь нa нapoднoмy гpyнтi,  a в свo.



iх лiтеpатypниx зaxoдаx - oпеpTI,IсЬ на стиxi i
>кивoi наpoднoi мoви.

Наст1.дц3 1848 piк, яктlЙ tlpинiс фaтaльнi
наслiдки дЛя уГopсЬких yкpaiнuiв. B цьoмy
poцi, сKopo пiсля peвo, 'rюui i  y Biднi пpoти ста.
pого абсoлI1)Ти3My' п{адЯpи пiдняли I1oBсTаIlI lя '
щoб дoбyти сoбi незaле>кнiсTЬ oД. Aвстpi i .  Tо.
дi  австpiйський УPяД, щoб ypяTyвaТи цiлiсть
деp)KаBи, piшив oПеpTись в бopoтьбi з I!{адяpa-
lv lи iа подавленi I;иMи I{аpoДнoстi  -  на xopBа.
т iв, с, loвакiв, yкpаiнцiв. Biн дав iм piзнi  п iль.
ги, щoб Bдер)I(aT[I ix на свoiй стopoнi i  нaвiть
знайти сеpед ix opy)кнy пoмiч'  A.пe всьoгo цьо.
гo бyло мaлo. AAаДяpи бpaли гopy i  Bх<е зaГpo.
)кyBaЛl] саMoMy Biдню. Toдi poсiйськиl] i  цaр
t\4икола, яItr lй з TpиBoГoЮ диBI,{вся Ha pевoЛю-
цiю в Aвстpo-УгopЩинi,  p i tшив пiддер>катlt
<<Закoнниti>> ла;1 i пpавИТ€; 'IЬCTBO Ta BисЛаB l{а
пoмiч Aвс.rpiТ сToTисячI]y apмiю, яKа t lеpе.
йшла нepeз Гaли. lинy й I(аpпaти i  в l849 poui
всTyпl lЛа на УгopЩинy. Сaме тoдi сеpед yгoр.
сЬI{!Ix yкpаiнцiв 3нaйшoBся ,п.yrке смiливий i
o.ц,ваrкний uoЛовiK, який зyмiв сoбi пpидбaти
дy)ке BПЛиtsoBс сTанoBищe i  сTaТи на чoлi всьо-
гo pyху сеpед свoТx землякiв. Це бyв Aдольф
.Ц.oбpянськи й.

Син свяrr(ениI<а Пpяшiвськoi епapxi i ,  в iн
нарo,циBсЯ y 18l7 poшi '  здoбуB Bищy oсвiтy E
yнiвepситетi  тa г ipниuiI i  aкaдемi i ,  i  Ще стy.
деl lтoМ виpoбив собi ПoГЛя.Ц. '  шo бyлyuнiсть
Угopськоi Рyсi  леN<итЬ y ПoBI{oMy засвосннi pо.
с iйськoi l4oBи, кyлЬTypI{ i  як найтiснiшoмy
зблиrкеннi з Poсiсю. oбставини скЛаЛися Taк,
щo якийсь .laс tioмy lvloх<нa бyлo своi мpii пе.
рeBoдиTи B ПpаKTиЧIrе х{иТTя. Koли лoчався
pевoлюцiйний рyx в УгopЩинi,  в iн, як вi .цомиi i

fже мoсквoфiл, yr. iк дo ГаЛиЧини i  тyт нa збо.
р4x <Pyськоi Гoлoвнoi PаДll> BисTytraв яI{ pеII-
pe{зентaнт Угоpськoi Pyсi.

(oли I\, loскoBсЬKий uap Микoлa вислaв вiй.
сЬKq для прибopкання MaД.яp' тo ,Ц.oбpянcькиЙ
пpиIlruoв нa УгopЩиt{y t MoсKoBсЬKoЮ apмiею
як австpiйський iмпеpaтopськrrй кoмiсap Пpи
нiй. УгopсьKе ПoBсTання бyлo зaдaBЛенe Мoс-
кaЛЯMи, i  aвстpiйське пpаBиТеЛЬстBo дy)I(e сy.
Bopo ПoKаpаЛo п{a.цяpськиx патpiотiв. Бaгатьох
бyлo пoкаpаt{o I{а сMepTЬ, багaто yTeклo 3
кpаю. .Ц.oбpянськиЙ,, якt lЙ I\4aB BеЛиi{y ПoпyЛяp.
нiсть сеpед своix зем'цяKiB, opГанiзyвaв yгpo-
pyсЬKy iнтeлiгенцiЮ i  HaMoBив i i  вислaTи дo
цiсаpя депyтаuiю 3 Лрoхаt{l lям видiлI lти теpи.
тopiю, ЗасeЛену yкpaiнЦями, в oKpеN{у oкpyгy,
пpI,{ЗHJЧитI l  на нiй на ypядoвi Пoсадl l  т iльки
yкpaiнuiв, 3aПpoBадиТи B ypядoBих iнститyЦiях
Д.iлoвoдство yкpaiнсЬKolo [4oвolo' зaBесТи B
tr iкoЛaх нaBЧaннЯ 1zкpаТнськoЮ МoBoЮ' зaснy-
вaTи B Ужгopoдi )uкpaiнськy aкаД.емiю i  т.  п"
Цiсаp пpиi,tняв депizтаЦiIo ду}ке ПpиxилЬHo.

"Ц.oбpянськoгo бyuro rIpи3наЧerlo нaмiсникoм
(надrкyпaнoм) нотиpьox KoМiTаTiв, y якиx зде-
6iльt l- toгo )I(иЛи yкpaiнцi .  i  в iн заxoдився заBО.
дити свoi pефopми' Завели yкpаiнськy l\ , loBy B
,ц. iлoвoД,ствi ,  1zх<гoрoдськiй г iмназi i ,  нa тaбли-
цях З нa3BаI\,{и вyЛицЬ. Пpавда, це Irе бyЛa I]а.
poдна yкpаiнська 1\4oBа' a кни)I(не <<яЗинir>>, мi .
l IIаHинa слiв слoв,янсЬK}Iх, N{ОскoBсЬкиx'  yKpa.
iнсЬких, яка в)киBaЛасЬ B ПItсЬМенсТBi fI  y uep.
I(oBIII,Ix спpаBаx Угopськoi Укpaiни. Aле все l l t
тaки Й це ПiднiмаЛo дyx укpaiнськoгo гpo.
мадяI{СTBa й наpод.у на УгoрЩинi.  Та BсIo спpa-
By ПoгlсyBа.Ilo мoсквoсpiльсr'вo .Ц.oбpянсЬкoгo:
вiн занадтo вияBЛЯB себе пprtх l lльникoм Рoсi i
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й yсьoгo poсiйськогo. Це не ]vroгЛo noюбu,"f'
нi австpiйсЬкoмy ypядовi, нi, тltм бiльtпе, ly'а-

'цяpаI\.I '  якi скopo oЛpaBиЛИсЬ пiсля пoгp{мy
1849 poкy i  знoвy ПoчaЛи зaбиpaти дo сЁoiх
pyк силy в кpaiнi .  Boни зненaвидiли Рo{iю i
Bсе' щo бyлo з неЮ 3B'я3aне. <<На yкpaiнuiЁ мa.
дяри пepенeсЛи Bсю нeнаBисTЬ' ЯKoЮ IIaЛaЛи дo
poсiян 3а пoгpoм lB49 poкy. Нищити yкpaiн.
цiв зpoбилoся нeмoв пaтpiотиuним oбoв'я3кoм
MaдяpсЬKиМ' Д.apMa' щo спoB}IЮBaння цЬoгo
oбoв'язкy Bелo За сoбoю екoнoмiuнy pyiнy, дy.
xoвнy TeI\{'ItoTy i безпoмiчнiсть пiвмiльйоннoi
Mаси I]аpoдy; BиклЮЧаЛo вiд цивiлiзацiйнoгo
pOзBoЮ i пoстyпy цiлi oбtпиpнi кoмiтaтИ, .Цe.
мopалiзyвалo i дoводиЛo дo цiлкoвитoгo етич-
нoгo здичiння yкpaiнськy iнтелiгенцiЮ, a нaй*
ПаЧe Ty ii uaсть, Щo 3 IIOKЛиKанIiя свoгo пoвиII-
rтa 6и сТoяти нa стopoх<i гyмaннoстi i eтичниx
iдеaлiв - дyхoBeIIсTBo вище i ни>кuе>l. ,Ц.oб.
pяI{сЬкoгo скopo yсytlyЛи З IIoсaди' a 3a TиI\{
ПoЧаЛи скaсoByBaTи i йогo pефopщи. 'П.oбpян.
ський слy)KиB якийсь Чaс B цeIIT,paлЬIIиx aBст-
piйськиx iнститyЦiяx. Pокy l868 йoгo вибpaли з
Copoськoгo кoмiтaтy ПoслoM дo yгopсЬкoгo сoй.
мy. Aлe йoмy не B.ц.aЛoся нiчoгo зpoбити для
свoix землякiв uepез Te, tцo }\,Iа.цяpи BBaх{али
йoгo зa яBl loгo мoсквoфiлa i  пpoвaлювали йo.
гo I]poекTи. Toдi вiн покинyв Угopськy Рyсь i
пеpенiс свoю дiяльнiсть дo Гaлиuини, де IIpa.
цЮBаB yBесЬ Чaс в мoсквофiЛЬсьKoI\{y дyсi. Пo-
меp ,Ц.oбpянський y lB88 Рoцi2.

Мaдяpи, дoбyвtши зt loBy сиЛy B кpaiнi ,  взя.

, I 
"' " 

€вpoпi ll}Kиrтe i Слoвo, t896, кн. I, c. 4.
2 Д,aтa смepтi вкaзal{а пoмllЛкoвo. A. floбpянський

поМep у l90l  рoпi в Iнсбpyкy (npuм. - JI 'Б.1.

,\

л*ся зa Maдя.pизaцiю своix <<iнopoдцiв>: слoвa.
кid, pyмyнiв, а oсoбливo yкpаiндiв. Iнтeлiгенцiя.
yкpaiнськa не MoгЛа iм дaти oдсiч. I i  бyлo мa-
Лo' Boнa булa слaбкa, a, нaйГoЛoвнitше, - BoI lа
свiй кyльтypний pyx oс.нyвaЛa He 'I{a FIapoдHo-
мy гpyнтi, a нa eЛеlt{ентi poсiйсЬкol\,{y' Чy)I(o-
Т\4y для мiсцевoгo )киTeЛя i мiсцевиx oбстaвин.
Poсiя зaiмпo't lyвaлa yкpaiнськiй iнтелiгенцi i  на
Угоpшинi сBoeЮ мiлiтapнoю силoЮ, свoiм деp-
}I{aвниM блискoм. Iм, щo 3BикЛи х<иTи B ПpиIlи-
>кеннi й поневipяннi. oсь BoIIи пoЧaли oбеpтa.
ти свoi oчi виключнo .цo цiei Poсii, вiд неi Ъпo.
дiваючись ПopяTyнKy' на нei пoкЛaдaЮчи всi
своi надi i .  Aле iй ; loBелoсЬ пoзнaйoмитись i
сTиK}Iyтися з Poсieю oфiцiaльнoю' зBеpxнЬoю'
яKа сПрaBдi здалeкy з.цaвaЛaся Тaкoю IIиllIнoIo
i пpинaднoю. .Ц,емoкpaтичfri iдеi вiдpoдхrення
свoеi наpoднoстi Чеpе3 п,pищellЛЮвaння iй пе.
pе,цoBиx iдей свогo Часy B фopмi нaцioнaльного
IIисЬMенсTBa I{а I.lаpoднiй, зpoзyмiлiй tпиpoким
мaсаМ мoвi, - не BсTигЛи ще дoтOpKIlyTися
Угopськоi Укpаiни, хoч Boни B)Kе пyсTили свoi
кopiння i  нa poсiйськiй Укpаiнi  i  в Гaлиuинi;
a тиM Чaсoм Пеpeд i i  зopoм сTaB ПиII]Hий oбpaз
poсiйськoi л iтepaтypи, яка бyлa таким кoнт.
paстol{ .цo i i  влaснoi мiзеpi i .  Певнa Piч, щo з
цiе i  л iтepатypи yгopсЬкi yкpаiнЦi чеpПaЛи дyм-
ки i  oбpaзи не Пyшкiнa та Гoгoля, aле.[I.epх<a.
вi.нa й l(аpамзiнa, тa ПpoсTo tlеpесaд)Kyвaли ix
нa свiй гpyI{T'  пoтiшaючи себе iлюзiею, нiби
Boни TвopяTЬ сПpаBх{Hю нацioнальнy лiтеpатy.
py. B цЬoMy пiддеprкyвaли iх i  казеннi poсiй-
ськi пaтpioтtl, вuенi <<слoв'янoфiльськoгo> нaп-
ряMy, якi  встигли зaв'язaти знoсиItи 3 yгpo.yк.
pаiнськoю iнтелiгенцiсю.

Укpаiгtський нацioнальний pyx y Poсi i  тa й

l

{
I

;
l

,',4
:4" :
ry
'Ч

't
i
.il
l

32 33



y ГаЛиЧиHi бirв ше 3аЕIадTo слaбкиl i ,  шloб пpo.
сTягTи рyKy Пol\{oЧi свoiм yгopсЬкиM ЗеMЛякaM,
a в нaЙбли>кuiй дo них Галичинi дo тoгo Ще i
в сaмiй пaнyBaЛo москвoфiльствo. oт>ке, t{е
дивIlo, шсl yкpaiнськa iнтелiгеt lц iя I{a УгopIци.
нi ,  нe зyмiвшlи oIIеpТисЬ Irа наpoдI{y стиxiю, не
j!{аЮЧи пoстiйнoi твеpдoi дoпoмoГи збoкy, д,v;ке
Скopo ПoчaЛa МаД.яриЗyBaTися'  a Tа'  П{o lL(е
IIpJ lЗнaRaЛасЬ Д.O <<pyсЬкoi>> нарoдностi ,  пеpебy-
ваЛа y кpyзi  пеpестаpiлих iдей i  пoглядiв, да-
"]еItих oд yсяKoгo деMoкpaTизмy i  д iйснoгo нa-
Цiоналiзм1z. I(oли в пoловинi 70.х poкiв Д.ра-
тoмаIloB'  MaI{,П.pyЮЧI,1 пo Угopськiй Pyсi '  висЛo.
вl , l l ]  сBor здиByBанt lя oДнol\4y з ТаKиx дiячiв -
Гомиuковy, ЧoМy Boни не ПишyTЬ на >кивiй на.
рoднiй Moвi,  тo ueй йoмy вi l r .пoвiв: <<Bьt xoчете
oТ Haс' чтобьl I\4Ьl IIисали я3ЬIKor4 сЛyГ' t{o J-Iи.
Теpа1yp2 ПI,lшеTся Bе3Д.е дЛЯ гoсllollиttoB>>.

I_{я лiтеpaтypa' яKy виTBopиЛа yгpo-pyСЬка
iнте"цiгенцiя i  якolo Boна дyMаЛа годyвaти свi l i
нapoД' i задoвoльнятlt tioгo .п'yховнi ПoTpебI,{,
дi l iснo бyлa меpтвoю i  Пo сBorмy змiсry i  по
свoi i r  фopмi.  Пepioдиuнi ви.ц.aння ПoЧаЛи в?IXO.
ДИTИ Ha Угopськiй Pyсi  дoвoлi paно: в 1856 po-
шi почaлa BиxoдиTI, l  <<I-[еpкoвная Гaзета>> (вихо.
диЛa ТIo 1B5B-й piк); пoтiм <<IJ.еpкoвньlй Bест.-
ник> (1B5B), <<Cвeт>> ( l867- l871); <<Hoвьtй
Cвет>> (1871-1872); <<I(apпат>> (1873-l876) '
<<Листoк>>, U{o BliхoдиB 6iльшrе десяTи poкiв, псl-
Чl i i Iаючи з iBB5 p.: <<Газета дЛя нapo,].! lЬIx yЧIr.
ТeЛеB>); <<Шloти>кденне виДaнiе дJ 'Iя .Ц' iTских прi-
ЮToB' нapoднЬIx и мiщанских l l ]Ko'п B Угopши.
нi>> (вихoдила в l873 poui).  I  мoва, i  змiст,
,ц.yMKи i  напpям циx BидaI-IЬ бyли сyхi  Tа МеpT.
вi ,  н iкогo tIе МoгЛи вoни нi  зaцiкaвити, нi  за.
oхoTIlTI1. Tака бyла l t  уся взaга.пi  "пiтеpатypа,

виTBopенa нa Угopськiй Рyсi на пpoтязi ХlХ
стoлiття, oсобливo пiсля тoгo, як ТaМ Tвеpдo
1,кopiнилoсь пoлiтичне i  нaцioнa.цЬнe MoсKBr
фiльствo.

Як ми B)Irе згaД.yвaЛИ' ЧaсИ кoлo 1848 pоку
i скоpo ITo Toмy бyли дoбoю нaйбiльшoгo пi.ц,.
i:lомy нацioIlалЬl]oгo i взагалi y1\4oBoГo pyx}. се-
рeД, yгopсЬкиx yкpaiнuiв. Якi >к люди булlа
IIpе/T.сTaB}lикаМLI тoгo pyxy, якi Д.yМки, якi iдеТ
BисЛoвлЮBaЛkl BОI1И' в якy фopмy тi дyмки вдя-
гали? ПpидивимoсЬ Tpoхи дo циx людей.

Одним З Пepшиx yгpo-pyсЬкиx дiяuiв, якi
виpаЗI{o i  свiдoмo сTaЛи l{aсaДх(yвaти нa Угoр.
ськiй Pyсi MoсKoBсЬKy МoBy B ilисЬIvleнсTвi, бyв
сBяiI{еI lиK Iван Paкoвський (1Bl5-1B85). oд
l844 дo l850 p. в iн бyв вiцс-pектopoм Унгваp-
ськoi семiнаpiТ, а пoтiм кiлькa poкiв ПеpеI(Лад.
Чикol\,l <<Biстникa деp)KаBI]их закoнiв>> нa yкpa-
iнськy MoBy' / lе зaмiсть yкpаiI- lськoi,  вiн зaвiв
нистiс iнькy MoсKoвсЬкy мoвy. oднoЧaснO пoЧаB
вiн видавaти <<Гaзeтy цеpKoBIryю>>, пpo якy
oдиII 3 aвTopiB, щo писaЛи пpo Угopськy Pyсь,
ка)I(e' Щo <<oT эToгo изД.al{iя так и BеяЛo Дyxoiv{
пpaвoславiя i '  блaгopасПoЛo)кенiя к Pоссiи>>'
Biн видав }, Бyдапеtптi <<Гpамматикy pyссKyю>>
,Ц,yxнoвиua, змiнивtпи без дoзвoлy aвTopa Гipа.
BOПиC KI]их{Kи' <<нa oснoванiи uистo-pyсскoй op-
фoгpaфiи>>, uим .Ц.yxнoвин бyв дylке oбypeниrl.
У свoiй лiтepaтypнiй дiяльнoстi Paкoвськиl i  дo.
tsoдиB' Щo yгoрсЬкi pyсини i мtlскaлi - Це o.Ц.иI{
Hapo.ц, '  i  щo нa Угоpськiй Pyсi yкpaiнствoм i  не
I lаxI{е.

Tiльки щo зГaдaний oлексaндеp .Ц.Уxнoвич
(lB03- l865), свяЩениl<, бyв веЛикиM дoбpодi-
см сиpiт i  бiдних .ц, iтей, a,Це paзoМ з тим вiн за.
ймався i лiтеpaтypoю' скЛaB <<Б},кваp>>, I\дoли-
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тoBник <Хлiб дytl]и>>, дaлi - <<Kopoткiй зем-
леПис>>' <<Литypгинескiй катеxи3ис)>, аЛЬI\{aнax
<<Пoздpaвленiе PyсинoB нa t85l  и 1852 гoдa>,
дpaмy <<!.oбpoдiтель ПpеBЬIшIaeT бoгатстBo>>,
<<CoкpащeнIIyЮ ГpаМMaтиKy pyсскaГo язЬ]Ka>> i
т. iн. Щoб IToказaTи' ЯKa тo бyла <<pyсскaя>>
мoва !.yxнoвиЧа' Пpo якy вiн щиpo дyMaB, щo
тaK сaМo балaкають i  пиtuyть в Мoсквi i  Пе.
теpбypзi ,  I laBедеMo ypивoK iз злo>кенoгo Hи1\4
<Рyсскoгo I\,Iаpli ly>:

Pусски деTи' Bа!,I светает,
Уж зopниuкa Bсxoд}IT вaм'
LлаBа Maти Baс витает
И зoвет к сBoиI\{ Dядам.
Hoже. хлoлцьl '  в pаз
Пoстaвaйте в Бoх<ий час,
Cкoрo, скopo пoд знaшrя
Cтa.вaйте в Бorкe tlмя,
Летитe }rа слаBьI llвop,
Cтaвat lте B paз пoд прaпop.
Бoдрo, щpeпкo, xрaбpo, с l lЛЬt lo '
P>кавьIй B pyкy бepьтe збpoй,
Безyстpaшнo и пpaвилЬ}l io '
oтвaжнo ГpядЬте нa бoй1.

СпiвpoбiтниKoM Д.yxнoвиЧа бyв
ЩeниK oлександep Павлoвиu,
стpaшI{иI\,I <<я3I{Чi € .M> pi>кнi сTаTTi '
oт, нaпpиклад, йoгo <<Hoвaя oда K
BepeнД.е)>:

Pевеpендa! TьI стаpый, тьl вepпый дpyг
!'вeдцaть пяTЬ гoД.oB }киЛи I\4ы в кyпe!
Жaль! Tьt пoйдеrпь y)K B зaслy)кellньtй пoкoй,
УвьI! Kaк гopЬкo мне пpи сей тo paзлyке!
Я дoлгo х{иЛ' леЧaл вo слaдкoй нa.цеe.
Чтo npoбpoля житья бypистoе Мopе'

' д",, лgкuu B. Угoрськa Pyсь //Baтpa, 1887,
с. 194.

Лягнем мы paз вмeсTе Bo oднoй мoгиле'
Чтoб тaк Bepныx дpyзей бьtлo oбшe гopе!..
Cвеpx х<e тoгo бьlла 1\'{oя pяскa .цoлга
Пoкp ьlвaлoм М tloГиx Ilе)t{нЬIх }IeдocтaTкoв'
У мня _ так нeмIIo)i<Ko - кpива oднa нoгa'
Pяскa жe укpыЛа ю oт нaсмешIlых Bзopoв;
Cтaлoсь и тo нepaз' Чтo пpoдepЛ],lсЬ triтal{ы,
Иль вcтавил Я на tIих пoбoльшии ПЛaTIiI l ;
oна зaслoнила сиI{ пITaIIoв тaйньI,
oтбив oт МI]Я Чpе3 тo кoляЧия rпутки1.

Taкa булa MoBa, TaKиЙ 6ув Д.yx ToГo ПисЬ-
п,IеtlстBa, яKе yТвopЮBaли yгpo.pyсЬI(l пpиxиЛЬ-
Hики <<oбщеpyсскaгo ед.и}lстBа>>' Boни заклада-
Ли тoBapисTBa' видаBaЛИ ЧacollИси' aЛе й там
вiяв тoй )Kе дyХ MеpTBяЧЧини I:t oдipBaнoсTi ol(
нapoдtloгo гpyllTy' щo бyB ТyT )Kе y ix Пеpед
oЧиMa' як i  B Tих l loe3iЯx .Ц.yxнoвиuа й Пaв.
ЛoBиЧa' щo Ми ix т iльки Щo навеЛи. B l85l  po-
ui  y ПpяrпеBi бyЛo ЗаснoBанo <<Пpяпlевскoе Ли-
TeрaTypнoe oбrцествo>>, а в 1866 в Ух<гоpодi
бyлo зaлoх<енo <<oбЩесTBo сB. Baсl lл iя Bелико-
гo>>, де гoЛoBoЮ Bибpaнo .Ц.oбpянськoГo, а йo-
гo 3aсTyпI]иKo]VI PаKoBсЬKoГo. Boнo зpoбилoсь
poзсaдrrикo}{ MoсKBoфiЛьства, 3a Щo oдеp)кyBa-
Лo 3 Poсi i  в iд слoв'янсЬкиx <<блaгoтвopиTеЛЬ.
ниx>> кoMiТеTiB /{oПoI\,{oгy Гpil l]Mи й кни>кками.
<<oбщество св. Bасилiя>> BИДaBaЛo гaзетy
<<CBет>>' piзнi пiлpyчIlиI{и' KaЛеI{даpi' N{OЛиTоB-
I lиKи - i  все такoю мiпraнoю, диBoBи)I{нoЮ Mo-
BoЮ' якy б нi  oдин нapoд y свiт i  не ПpизнaBaв
би зa сBoЮ )I{иBy мoвy. f lpyг i  тoвapиствa, Зac-
нoванi пiзнi lле, яK oТ <<Pyсская Беседа>> в У>к.
гopoдi з 1867 poк1., <<oбщество Hаpoдньlй
Дoм,> TаM х{е, але всi  Boни ледBе-ЛеДBe )KиBo-
тiли сepeд заГаЛЬl io i  апатiТ yгpo-pvсЬi{oгo I]a.

| Лgкua B. Цит. пpaця, с. l94.*195
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який писaв
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PoДУ, якиЙ в yсiх Циx заxoдax свoеi iнтелi .
генцii нe зI{axoдиB дЛя себe нiякoi poaльнoi
HaУKИ, нiякоi ,п.yxoвнoi пo)KиBи. Щo бiльtше, са-
мa yГpo-pyська iнтeлiгенцiя, дy)Kе IrеЧисЛeннa
i poзкидана Пo oкpеMиx Мiстax, i{e MoгЛa зaд,o.
вoльнитися т iею сTpaвoЮ, якy пiднoсили iй
.I l .yxнoвинi,  Пaвлoвиui,  Гoмичкoви та iн ' ;  вrке
ЧеpеЗ MаДяpсЬKe ПисЬменсTBo вoнa мoгла бли.
>кче вiйти в стичнiсть iз зaгaльнoЛЮдсЬKoЮ Дy.
мкoю i  кyЛЬTypoЮ. Нe дI lвнo'  U. lo BoHa пo вoлi
й не пo вoлi пoчaлa ]\4aДяpщитись. Уrке Гoми.I-
кoв, який l3 poкiв pе.цaГyBaB гaзeTy <<I(apпат>>
y мoсквoфiЛЬсЬiioп/iy .Д.yсi, ТаK Щo йoгo бioграф
сTaBиB йoмy в зaсЛyГy (пoмеp вiн y 1886 po-
цi) ,  щo <<y нaс нa Угopскor.r  Pyси l{е IrpиBиЛасЬ

фoнетиueскaя opфoгpафия и ЧTo y I]aс нет <<tlа.
po.цoBциB>>. Цей Гoмrlчкoв пiД. t<iнець сTaB Мa.
дяpoфiлoм i  oдеp>кyваB нa сBoIо гаЗеTy пiдмtэ.
гy вiд п{адЯpсЬKoГo ypядy. A йoгo епiгoни дo.
писaЛисЬ B To]vly х< <<Kapпaтi>> дO тoгo, ir{o пo-
чали оД.piкaтися нaвiTЬ oд. спiльнoстi  3 <<Py-
сью>>. B числi 6 <<I(apпaтa>> зa 1884 piк бyлo ви.
дpyKoBaнo:

<<Бoльшeкpaтнo oбъявиЛи MЬI y)Kе'  Чтo MЬl
Itе ПpиЗнaеM KaKyю-To ПoлиTичесKyю oблaсть в
УгopЩинe с ItазBaI{ием <<Рyсь>>; пyсть любится
<<Cлoвy>> (львiвськa мoсквoфiльська ГазеTa. _

.Ц.. Д..) кaк еMy yгoднo, нo yгopскiе дotlисoвa-
TеЛи TакoBЬIM нaзBaнieм дeлают нам BeсЬIl lа
неблaгoдapI{yю yслyгy' тaк KaK .ц'oлo>кенiе слo.
ва <<Угopская>> I{е в сoстoянiи oTДаЛиTи KaKoе.
To пoдoзpенiе зa ПaI{сЛаBи31\4oM' Ilaxoдящeеся B
слoве <Pyсь>, !rапoI\,IинaющееM на Poссiю, а тo
и тol\d бoЛьше, чтo в Д4oскBе яBляеTся вpеil,IеIro.
ПисЬ изBесTi loГo Пaнс"ЦаBисTа Aксaкoвa IIoД' ти.
тлoм <<Pyсь>>' A мьl }rе ПpиI{aдЛe)киM K сeй Py-

си'  IIo сЧиTaеMся }tаpoД.oM' пpиI{aдле)кaщиM K
Kopoне сBяToгo Cтефана, и B нaйтеснейшeм
сBя3Ке к УгopЩине _ и3 сeгo Toчки зpенiя и
не и]vIееN{ тoй aмбiцiи. чтобьl сЧиTаTися K теMl1
ДoПI4сoваТеЛяMи, кoTopЬIе в <<Cлoве>> хoTяT
ПpеДстaBиТи <<Угopскyю Pyсь>>, кoTopaя I{a дeЛе
IIе сyществyет I{ в Угopшине сyщестBoBaти нe
Mo)KеT>>,.

З пouaткy B0-х poкiв бaчимо нiби якийсь
3BopoТ дo t{аpoдiIoi  мoви. ,Vlадяpськltй мiнiстр
наpoднoi oсвiти звелiв ПеpеГЛЯнyти Kни)I(Kи,
якi  вrкивалисЬ як l l iдpyннltки B yгpo.pyсЬKих
Iлкo"{aх i  нaблизити ixне <<я3ичiе>> дo нарoдноi
;кивсl i  мoви. FIаслiдкoм тогo бy,пo видaнo <<Чи.
TаIrKy .цЛя наp0ДIrЬix IпKoЛ. Пеpвьrt i  тoм. Pусь.
ка азбyка LI ПеpBа ЧЬITaI{кa для пеpвой KЛасЬ]
}lарo.ц.tlЬ]x l l]кo.ц. Beдля мaдяpскоtl азбyки... пе.
pepoбив Лaслoв Чoпей' Bo Бyдапеште, lBB1>> i
дpyгий тoN{' зЛo)кeний Янoшем Гашrпаpoм i ви.
Дarlиi' l y 1BB3 p. Toй rкe самий Ласлoв Чoпей
BиДaB l tеptпий pаЗ нa Угopськiй Pyсi  p. 1B83
.<Pyськo.мадяpський сЛoBаpЬ>>' в пеpeдмовi до
яKoГo пеprший pаз rra Угopськiй Pyсi  пoстaвив
теЗy, щo <<pyський язЬIK е сaMoсToяTеЛьньIй, и
I{е 1\4o)Kе ся д.ep)r<аTи IrаpеЧиеM poссltйскoгo>>.
Мorке бyтtt, в 3B'я3кy з цiеIо нoвoю течiею в
ПисЬМоI{сTBi виник i  певний pyx сеpед yгpo-py.
сЬкoгo l{apoдy'  _ пpoби оpгaнiзaui i  ToBapисTB
для бopoтьби з пияцтвoм i  дЛя poзyМнoi poз.
вaги' щo пoЧaЛи засrroByвaTИcЯ 3a пpиBOдOI\4
y)Kгopoдськoгo yкpaiнЦя Iвaнa Koлeсapя2.

Aле yгpo.pyськi  мoсквoфiли не BBах{aли
сBoЮ сПpаBy 3а l ipoгpaнy. Boни зaЛo)кили у

' лs-"" B. Цит. лpaЩя, c.202.
2 Лцtсua B. [ит. пpaця' с. 204-205.
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i885 poшi в Уrкгopoдi ,цвoти>кневик <<Листoк>>
пiд pедакцiсю свящeникa €в. Фeнцика B ЧисTo
<<oбъединитеЛЬIIolvI>> дyсi. Щoдo мови, видавЦi
y <<Boззвaнiи к пoдписKe>> 3аяBиЛи: <Языкoм
IIaшjиМ бyлет oбщепpинятьIй литepатypньrй
pyсскiй, oбpaзoвaнньlft  нa oснoвaнiи цеpKoBIro-
сЛaвя]ЕсKaгo. Bсякyю пyтal{ицy и Меlrlaнинy B
эToil,{ B3ГЛяде бpoсим llpoЧЬ' Iloслaнy цель нa-
rшa: обpазoваTи' нaзиBaТИ' a не I]yтaTи, ме[Ia-
Tи и pа3pушIaTи>>.

<<Листoк>> пoвiв бopoтьбy l]poТи нapoдноi
MoB}I, ПpoTи yкpaiнствa. oдин BиГЛяд укpaiн-
сЬKoГo фoнетиuнoгo ПpaBoписy пpиMyUryBaB
циx зaслiпЛeниx людeй тpeмтiтll. У свoix пи-
сaнiяx BoIlи tIе рaЗ BистyпаЮTЬ Пpoти фoне.
тики' I laЧе ПpoTи якоiсь нaйтяrкчoi небезпеки
дЛЯ <<pyссI(aгo>> нapoдa. <<Листoк>> BихoдиB дo
кiнця 90-x poкiв, кoЛи yпaB сеpед зaгaльнoi
байдy>кoстi й aпaтii.

3 тoгo qaсy' як нa УгopЩинi в 1867 poцi зa-
Bеденo кoнститyЦiЙниtr лa!, i пoчaв iснyвaти
yгopський сoйм, yгopськi yкpаiншi май>ке ltiкo-
Ли }lе ПoсиЛaЛи TyдИ деIIyTaтiв, якi б вистyпa.
ли пiД, нaцioнaльним yкpaiнськиM пpaпopoм.
Нaвiть, кoЛи B ПoсЛи l]poxoдиЛи нe .ry>кинЦi
(мадяpи aбo слoваки), a свoi >к Tаки yкpаiнui ,
Bot{ l ,I  BПисyвaЛисЬ д.o MaдяpсЬкиx паpтiй y сoй-
мi i  пyблiuнo висTyi laЛИ' ЯK мaдяpи.

Taк, y 1905 poшi лo pефopмoBal loгo yГop-
сЬкoГo ПаpлaMeнTy всi  мaдяpськi  <<iнopoдцi> -
сЛoBаKи' сеpби, py]\4yl{и' He BBa}KaЮЧи Ha Пpа.
витеЛЬсTBенний теpоp, зyмiли BklCЛaTИ бiльш 20
свoiх пoслiв, якi cKJ7aЛI4 в сoймi кoалiцiю, ко.
тpa BIIЛиBаIIa Ha пoлiтикy i  зменtшyвaЛa Мa-
дяpсЬKy пеpeвaгy. Bиcлaли й yкрaiнui свoiх
пpедстaBникiв: священикiв Nlиxaйлa Apтимa й

Aндpiя ДУдичa Та сyддЮ Юpiя Heгpeбецькoгo.
A"це всi Boнl,I BПисaЛисЬ дo MадяpсЬKиx сoй-
N{oBих клyбiвl .

Toдi як yгopськi  i  гaлиЦькi мoсквoфiли,
пiддеplкyванi певнимrt l{pyГaМи в Poсi i ,  I]евпиI{-
I lo BеЛи сBoЮ ЛpolIагaндy на Угopськiй Pygi ,
lxиpяЧи ПoгЛядrl пpo <<сднiсть Pyсi>> oд Kаpпат
дo Уpала, Пpo oдtlакoвiсть <<pyсскoi>> ]t,tови, yк-
paiншi i  в Галичинi,  i  в Надднiпpянськiй Ук-
paiнi  звеpтаЛи Д.y)ке МаЛo yваги нa свoix зa-
KapпаTсЬкиx землякiв, i  не poбили скiльки.нe-
бyдь.сepйoзних спpoб зав'язати пoстiйнi i  тpи-
вкi  в iднoсиI{и 3 ниMи. Зайнятi  свoiми BЛасI{иMи
сПpаBaМи, Bot lи нe MoгЛи, а чaсoN,I i  нe yмiли
пiдiйти дo yГpo-pyськиx зеNIЛякiв. Ti  в3aeмини,
якi  6ули мi>к yгopськими й галицЬKиMи yKpa-
iнцями на полi шкiльництвa' KoJ|И raЛИчaНkI
BЧилисЬ B yГpo-pyсЬкиx шIKoЛаx (напpиклад,
Мoгильницький, Гoлoвацький, Пелerш, Cемб.
paтoвиu), i  навпаки, пеpеpBаЛись з 1867 poкy,
l{oЛи I{а Угoptt{инi ПoLIаЛaсЬ Mадяpи3aцiя tпкo-
Ли' a ЗI]oB y Гaличl lн i  -  п 'oлoнiзaцiя.

Пеpiшиf l  ЗBеpнyB yBаГy yкpaiнськoгo гpo-
I\daдянсTBa на Угopськy Pyсь та i i тя>ккy дo.
Лю' як Mи B)Kе згaдyBaЛи, Д1. f lpагoманoв, Koт.
pиr i  oсoбисто пoбyвaв Tyт в пoлoвинi 70.x po.
кiв. Biн на власнi o. l i  пoбачиB TеM}loTy i  без.
пopаднiсть нapoД.y'  iнepтнiсть i  н iкчемнiсть йo-
го iнтeлiгенцi i ,  oсoблиBo дyxoBенсTBa' застiй i
I\,IеpтBяЧЧинy B KyЛЬТypномy >киттi. Biн пеpший
3'ясyBaB пpi-rrrинy Па[IyвaнI{я мoсквoфiльства
на Угopськiй Pyсi ,  як наслiд 'oк спецiальниx
yMoBин i i  poзвиткy. <<.Vloсквoфiльствo }ra Угop.

| Гнaтюк B. Из vкDаиt lск l lх
//Укpaинскrl 'й Bестник, isdо' п"o s' с

пpoвинцiй Beнгpiи
299.
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uIиI{i, - IIисaB Nl. .Ц.pагомaIIoB y <<Aвстpo-py.
сЬкиx спol\{инax>>' - ще нaтypальнiшe дiлo, нiл<
y Гaлиuинi, xoн Iцe паTаЛoгiuнirшe, Boнo тaшt
дaЛеKo uеснil l lе, бo туДи pyбeль ще I{eнIпе д.o.
xoдиTь' нirк в Гaлининy.. .  Haцioнaлiз}4 yгpo-
pyський МyсиB yзяTи фopмy мoсквoфiльськy
BЛасI-Iе ToMy' щo вiн бyв i  е чистим нaцioналiз-
мoм без пpимiшrки сoцiальнoi.  Taкиft нaцioнa-
лiзм завсiгди тяГнe дo деpх(aBИ, a Нe дo I{аpo-
ду - i ,  кoли деp}I(аBи yкpаiнськo-pyськoi не-
\Лa, a MoскoвсЬKo-пeтеpбypзЬKa lсTЬ, To apxи.
fl aTypaЛЬнo, щo нaцioналiсти yгpo-pyсЬкi пoтяг-
ЛисЬ дyMKaMи .ц.o се1 деpх(aBи. l.\o Toгo х{ i B
iстopii Угopськoi Pyсi не бyлo i ТaKих MoMеIl.
т iв,  як KoзaЧчинa i  взaгалi aнTиПoлЬсЬкий pyх
наpoдний, кoтpий ПpoяBЛяB себе i  в Галичинi
та oД.бився B гaлицЬKиx нapoд.ниx пiснях i  пе.
pеKаЗax' TBopяЧи тапl пiдвалиtly ДЛя цeP-oдoB.
iтва. Нapoд. yгpo-pyський встyпив y XIХ стo.
Лiття, в дoбy бopoтьСи 3a aBтoIIoмiю скpивд.
)ке[Iиx сTapиN4и Д.epх(aBaМи нaцioнaльнoсTеl.I'
без yсяких нaцioнальнo-пoлiтичниx тpад.ицiй,
кoтpi б MoгЛи iмпoнyвaти iнтелiгенцi i .  A двa
факти iмпoнyвaли iй на кopисTЬ мoсквoфiль.
ства: кap'rpa кiлькox кapIIaTopoсiв (Бaлyдян-
cькvтfl, opлaй тa iншi) в Poсii, i Ще дyх<uе _
poсiйськa окyпацiя УгоpЩини в l849 poui. Tpе.
ба rк .цo,ц.aти, щo нiхтo i не пoдyI\,IаB пoзнaйo.
миTи yГpo.pyсiв з yкpаТнськиM дyХoI!,I i  пись.
мeIIсТBoМ' тoдi як пpo pосiйське iм гoвopять i
нiмцi, i  мaдяpи, кoтpi пеpекЛадaЮTЬ Пytuкiнa,
Typгенсва i  т. iн '  Пpo yкpaiнський pyх yгpo.
pyси ltoЧyли дoпеpBa недaвнo вi.ц гaлицькиx
мoсквoфiлiв, кoтpi BисTaBЛяли цеl i  pyx як Bи.
гaдкy пoлякiв>>.

.['pагoмaнoB стapаBся poзбyдrти сeред сBc-

ix зeмлякiв iнтеpес i спiвuyття дo Угopськoi Ук.
pаiни, aле нi надднiпpянцi, нi галичани нe
сПpo]\doгЛись на якiсь сepйoзнi 3axoди. Tiльки
a)K B пoлoBинi 90.x poкiв XIХ стoлiття 3аB'я3a.
лись деякi вiднoсини мiх< гaлицЬt(ип{и yкpaiн-
цями тa yгpo.pyсЬKoю iнтeлiгенцiсю. B 1895
poцl пoЧaB ЛисTyBaTисЬ 3 дeяKиMи пpеДсTаBIrи-
кaMи yгpo.pyськoi iнтелiгeнцi i  i  пoтiм oдвiдy-
вати ix oсoбистo B. Гнaтюк, a зa ним i  деякi
iншi. У l898 poui гypToK yкpaiнськиx стyдeн.
тiв зi Львoвa зpoбив Пoдoрo}к пo Угоpськiй
Укpaiнi, дaBши pя.ц, кoнцеpтiв y Cигoтi, Хyстi,
Севлюtшi й У>кгopoдi. 3нoв }Kе з yГopськоi стo.
polrи деxтo вiдвiДав Галиuинy. €пискoп (тoдi
щe I{е бyв митpoпoлитoм) Aндpiй Шептицький
одвi.цaв У>кгopoд i Пpяшiв, i це зpoбиЛo Bе.
Лике Bpa)кеннЯ нa yгpo-pyсЬKе дyxoBе}IсTBo _
бaчитpт eпискoПа, Щo ГoвopитЬ пo.BKpaiнськи,
xoчa зI{ae й iнп.ti мoBиl. Пiзнirпе IvIиТpoПoлиT
[I]eптицький завiв зHoсиHи 3 eписKoIIoм Hяpa-
дiем KpиrкевацoN,{ у Xopвaтi i ,  в eпapхi i  яKoгo
rкилo бaгaтo yгopсьKиx yкpaiнцiв i  який з ве-
лиKoЮ симпaтiею сTaвиBся дo yкpaiнствa: вiн
ПoсилаB ['{oлo.ц.иx бoгoслoвiв iз свori епаpxii
дo Львoвa' дo TaMoIПньoi семiнapi i ,  щoб вoни
нaбиpaлиcь тaм нацioнaльнoi свiдoмoстi i пo.
тiм пpaцюBaли BдoМa в yкpaiнськoмy лyсi.

oднacе цi знoсини I{e }Iaли глибrпoгo знa.
чeння й нe пoлиtпиЛи дy)ке замiтнoгo слiдy в
p03BитKy 3aкapПaTсЬкиx yкpaiнцiв'  Мaдяpське
пpаBиTельстBo' зBеpнyBl lJи yвaгy на цi взаеми.
ни з обox бoкiв KapпaT' Пoстapaлoсь yсiмa спo.
сoбaми цi взaемини yTpyДниTи. Hiякoi часo-

| Гнатюк B. Пpиuинoк дo iстopiТ знbсин Галицькиx
l Угopськиx Pyсиrriв ||ЛНB' 1899, т. |X, c. |77.
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Писi й yKpaiнсЬKi Bид.аt{ня з Галичини tIе Пe.
pеПyсKаЛися дo Угopшини. 3a осoбaми, якi ве.
Ли KopесПol{Д.енцiЮ, BсTaнoBЛеIlo дoгЛяд.' а тy-
pисTи з Га.пичини наpа)KyBaЛIIcЯ Ha всякi  не-
пDиемнoстi' lцo вi.ц.биBaлo в I{иx oхoTy дo Ta.
кйх мaндpiвок. Знoв )Kе TaKи BияBлялoсЬ, u{o
мi>к yкpаiнсЬKoЮ iнтeлiгенцiсю в Галичинi i  B
Угopi lйнi  -  цiла безoдня B насТрoях i  пoнят.
тях. Пеprпa бyла свiдoмa свoсi  yкpaiнськoi нa-

цioнaльнoстi ,  пеpейнята бyД.ь-шобyД.ь пoстyпo-
BиМи дyI\4каMи, poзyI\,Iiла пoтpебy пpaui }IаД
yсвiдoмленняl\л ]vIaс i  п iДнесенням ix сoцiальнo-
io 

",a"o""Щa 
й екoнoмiчнoгo дoбpoбyтy. 'П.РУ.

гa булa ЗaMKнeI]a y свoiм егoiстичнiм вiдuy.
х<eннi в i ,ц, нapoд'y '  зMаДяpизoBанa y сBolм

пpиватнiм i  гpoмадськiм >киттi;  найбiльш-t пpи.

в;язaнi дo свoеi наpoднoстi )кI4Л}I y свiтi мoс-

квoфiльськиx yтoпiй i oдl-tнtlкy oбopoну }Iapoд.
ностi  бачили B цеpкoBнiй oбpядовЩинi.

oт що, напpиклaд' I]исaв y 1897 poui дo
B. Гнaтюкa <<нaйвизначнiйший>> yгpo-pyський

пoет Iвaн Сильвaй (йогo пoезi i  дpyKyBаЛисЬ
пiд псевдoнiмoм Уpиiл Мeтeop) y вiдпoвiдь на

ПpисЛaнy Гнатюкoм ПpаЦЮ пpо..II ipникiв i  пpо-

пЬзицiю- ПpисиЛаTи <<Етнoгpaфiчний збipник>>:
<Я пpouитaЛ из,цaннЬIe BаMи <<Лipнiки>; эTo

издaнiе TaK)кe инTеpеснo, KаK Bсе'  чTo Bxoдит

B сoсTaв этнoгpaфiи. Toлькo Itе I]oниMaЮ, пo.

чеMy пoЛЬзyeTесЬ вы <<Kyлiшiвкoю>>. У нaс нe

ToЛЬKo I{e yBЛеKaеTся ею HиKTO' Ho нaсПpoTиBJ
кTo ToЛЬKo неMHo)I{Ko зaниI\iIaлся сpaBниTелЬl{oи

филoлoгieй' ToT BсЮ Kyлitпiвкy, Bсе Пoкyшeния
K ЛиTepaтyp}loMy pa3Ъединel{lЮ и сеIIаpаTи3I\,Iy
сЧиTaеT .II.еTсKoЮ ЧепyхoЮ. Pyсская ЛитеpaTypa
y}Itе I{e ToЛЬKo дoстигЛa ypoBl{я IIp-oЧих oбpa-
30ва}l}Iыx ЛиTepaтyp' Ito Пo сBoеMy богaтствy и

ПoЛ}loTе (BкЛючая сЮда и цеpкoвньlй язьtк) ,Цo-
стигaеT дo сTеПени еЛЛиHскaгo KЛaссици3t\,Iа.
Пo сю стoporry l(аpпaт неT I{и oдHoгo oбpазo-
вaнIlaгo pyссKaгo ЧеЛoBека' кoтopьIй yвЛeкаЛся
бы вaшreю самoстiйнoЮ IIpaBoI]исью и самoстiй-
ньlми мpiямlI. ' .  РIздaBаемot.I вaми KниГи BЬI N{не
не пoсьlлаt1Tе' МIlе ДoBoЛЬlto MyI(и ПpиЧИI1ИЛo
oднo ПpoЧТенiе ваrпегo самoстiйнагo ПисЬi l , Iа,
а не To еЩе целoй самoстiйнoй книги. Ме>кдy
нaL,{и I{е мox<ет бьtть ниKакoгo oбшlагo дела'
I loТoМy oсТаBЬTе MенЯ B Пoкoе>>|.

.Ц.pyгиli кopесПol]ДенT ПoсTавиBсЯ t{е TаI{
piшyuе i нетеpпимo дo ,ц.yl\i lol(, BисЛoBЛеt{их
Гнaтюкoм, аЛе BСе )к BиЯBиB TaKе сaМе 6aлa.
п,IyцTBo своix пoглядiв i стpах Пеpед <<yкpаiн.
сTBol,{>>. Biн писaв (тaкo>к 1B97 pокy): <<Bаrша
паpтiя CЛиiUкoN{' paДикaлЬI{а, ибo Пol lpЬIBaeT
Пpи.BяЗaннoсTЬ pyсскагo Irаpoда к цеpкBи и Дy.
xoBенсTвy: эТиl4 pаДиKаЛ?IзIv{oM BьI на наtпей
Pyси ниuегo не yсtIееTе' ПoTolt{y ЧTo tlаll] I{аpoД,
BI7ДИ"Г в свoей цеpKBи еДинсTBеI{нyЮ irаpoДI]YЮ
oпopy и B кaiкдoM IlpoТI{Bнике цеpкBи BИI\ИТ
и IIрoTиBI]икa свoей наpoДнoстИ и бoится его
ToгД.a'  есЛи oI{ пpибли>каеTся K неМy и B pyс-
сKol{ oДeяI{ии' . .  Bаша паpтiя упoтpебляет l , t
ра3BиBаеТ такoй pyсскii:I Я3ЬlK' кoTopаГo нl.i yK-
paинскiе, ни галицкiе '  I{и yгopскiе pyсскiе нe
yпoтpeбляюT и TpyД.tlo пolrи,4aЮT; KpoМе ToГo
yпoт.pебляется y Bас opфoгpaфия I{ееСТесTBеI{.
нaя, IrayЧнoй этимoлoгiи и линrвисTиKе ПpoTIlB-
нaя.. .  Haм бьl  еп{е Moх{нo бьtлo пoмиpиTи с
Baшим нapеuieм, I lo невoЗМo)кHo с неестесTBeI]-
ttoЮ и IIaсиЛЬсTBеннoю opфoгpафiею>>2.

' гнатюк в' Пpltuинoк лo iстopiТ зl'IoсiIlI I-a'rltцьItl,tх
i  Угopськиx Pyсинiв I|ЛHB' 1899, т. IX, с 170.2 Tа'lt зre' с. l67-168.
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3a тe бyли тaкi, щo щиpo вiдгyкнyлисЬ нa
3eкЛиI(и гaЛицьKиx 3емЛяK1B' l хoч сaMl дyх{e
песимiстичtlo диBиЛися нa бyлyuнiсть свoгo нa-
Рoдy, аЛе не зpiкaлися I]pацюBaти над йoгo
пpoсвiтoю й yсвiдoмлeнняM. A oдин сeляHиII
пйсав дo Львiвськoi <Пpoсвiти>, Щoб вoнa пpи.
сЛaJIa йoмy пoвiстi Kвiтки, Мapка Boвчка тa
iнlпi кни>кки. <<У нaс в УгopЩинi, - писaв Цeй
сeЛяIlиII' - Лиtrle yгopськi KIIи}Kки видаюTЬ'
алe я iх нe paдo мaю, бo я еIvI pyсиH. У нaс,
бpaтя, не oднa 6iдa, У нaс yчитeлi мaдяpськi
xoть и pyсиIIЬI poдoM' a зaтo цypaЮTЬся pyскoB
бесiдoв, 

-бpaтами 
pyсинaMи, бa нaвiть y шкoлi

yuитeлi иэ дiтьми пo-pyссKи IIe гoBopять aй пo
yгopсьKи. B Угopшиili pyсинa нe yBа)I(aютЬ 3a
Ьoлoвiкa.. .>l.  3.пoмi>к yгopсЬKиx yкpaiнЦiв зa
oстaннi десятилiття тiльки двoe люд.ей бpaлo

vЧaсTЬ У 3aгaЛЬнoyкpаiнсьKoмy KyЛЬтy!IroMУ
життi: uе Юpiй Жaткoвич i Гiядop Cтpип-
ський. Пeprпий tIиMaлo Пеpеклaв з yкpaiнських
письменнйкiв нa yгopсЬKy мoBy' дpyгий спiB.
poбiтниuaв в yкpаiнськиx нayKoBиx i  лiтеpaтyp.
Ilиx Bид.aнняx.

Tя>кке мaтepiaльне стaнoBище з oднoгo бo.
кv. i нeвпинне ioвкмaЧoнIIя, Щo тiльки 3в'я3oк
з'Poсieю, пoмiч вiд нei Mo}I{е Bpятyвaти yгoр-
сЬкиx yкpaiнuiв oд зaгинy' - з дpyгoгo' _ Bсe
uе y'uЬpЬвaлo дoбpий гpyнт для стиxiйнoгo i,
тaк 6и Moвити' iдеaльнoгo мoсKвoфlЛЬстBa се-

рeд }Iаpoднoi мaси Угopськoi Укpaiни. Paзoм з
ц,' 

'Ь.к"oфiльствoм 
irшли в пapi й симпaтii

дo ПрaBoслaв'я, яKo пpaдiдiвськoi й uистo.i <py.
ськoТ> вipи' Цими симпaтiями зpyЧHo кopистy.

, г*,'o в. Угpo.pyська мiзepiя //}(иттe i Cлoвo,
1897, кн. I '  с. 54.

вaлися piзнi пpoйдисвiти, пiдoхouyванi з Poсii"
дЛя пpoпaгaнд.и пpaвoслaвiя. Caме пеpед вели-
кoю свiтoвoю вiйнoю ця l lpoпагaндa ipиЙнялa
тaкi poзмipи, lцo yгopсЬKе пpaвиTеЛьсTBo 3ля.
кaЛocЯ й пoбачилo в цЬoмy спpaBy пoлiтиннy,
тpoхи не деpх{aвнy зpaдy, xoч y дiйснoстi цьo.
гo, poзyмieTЬся' }Iе бyлo. Пpoти кiлькox десят.
кiв yгpo.pyсЬкиx сeЛяI{ бyлo poзпoчaтo пoлi-
тичний Пpoцeс в &lapaмopoш-Cигoтi. I{eй пpo-
це.с наpoбив Гoмo}ry нa цiлий свiт завдяки po.
сiйськiй пpeсi,  яка зpoбила з геpoiв пpoцесy -
TeMI{иx yкpaiнськиx сeЛяI{' збaлaмyueниx .ц,Bo-
Iua.TpЬoI\,Ia aгiтатopaми' - п,IyЧeникiв за <<pyс-
скyЮ идею>>. Пpoцeс цей вiдбyвся вeснoю lgl4
poкy i скiнчився засyд}кеIillям кiлькox людей.

I(oли пouaлaсЬ вeЛикa всeсвiтня вiйнa i  кo.
ли вoсeни l914 poкy мoскалi зaЙrlялll бyли всto
сxiднy вкpаiнськy Гaлининy, i вrкe ПoдeKyди
цpopиBалися на УгopЩинy, зpoбилася Угopськa
Pyсь нal iбли)кЧиM TиЛoM aвстpiйськиx тa нiме.
цЬKиx вiйськ i  неслa нa сoбi BесЬ TягaD сTDaI'п-
нoi,  кpивaвoi бopoтьби мiльйoнниx ai lмiй.
Aвстpiйськi вiйськoвi вЛaстi, a oсoбливo ма-
дяpськi, пpичиIloЮ всix свoix вiйськoвиx l{eyдаЧ
гoтoвi 6ули 6auити тIиюсЬ <<зpaдy>>; вiчнo пiдo-
3pюBaЛи yкpaiнськe нaсeлeI{IIя в rппигyнствi нa
KopистЬ Poсii, в симпaтiяx дo poсiйськoгo вiй-
ська. БагaTo сoTеIlЬ i тисяч yкpaiнськиx сеЛяIl
laпIIaTИЛI4 3a Tе свoiм х<иттяM 3 pyк мaдяp-
сЬкиx кaтiв: цe Taк дiялoся як I{а yГopсЬKoмy'
тaк i  на гaЛицЬкoмy бoui Kаpпaт. Bидaвaнa з
1897 poкy пpавиTeлЬстBoм пoпyляpllа гaзeта
<<Heдiля>> З пoЧатKoM вiйни стaлa дpyкyватись
M aдяpсЬKиМ IIp aвoписoМ.

B чaсi вiйни сepeд пeвнoi
сьKиx пoлiтикiв i х<ypнaлiстiв

чaсTи.ни Мaдяp.
вIlIlик iнтepeс дo
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-vкpailнсЬKoгo 
ПиTaння. Taк самo як i нiьtецькi

чaсoПиси' мадяpськi дебaTyBaЛи ПpoбЛеМy yT.
Bopення yKpailrсЬKoi деp>кaвИ, ЯKa б шloглa
сЛy)KиTи oбopoнним BaЛoМ для Aвстpо-Угop.
щини вiд poсiйськoгo iмпepiалiзмy. 3 початкoм
1916 poкy в Бyдaпeштi стaв BиxoдиTи ЧaсoПl lс
<UkгAniа> Ukг6n-Маgyаг Kapсsolаtоk
szeml6je>> (Укpаiна, oгЛяд yкpаiнськo.Mадяp-
сЬкиx вiднoсин), пiд peдакцiею Гiядopa Cтpип.
.сЬI{oгo' тiльки щo згa.цaнoгo нашIи диpеKTopа
oднoГo 3 ,Ц.еp)KаBI{иx мyзеТв y Бyлапеrптi. B .lа.
сoпltс i  B3яB yЧaсТЬ цiлий pяд вIrзI{aчниХ Мaдяp-
сЬкиx пoлiтичних дiя.I iв, пpoфесopiв'  ypядoв-
uiв, лiтеpатоpiв. <U1tг6nia> пoсTаBилa сoбi мe.
ToЮ Bиясtlити IIеpед Mа,П.яpсЬKиМ гpoМaдянсT-
сТBoN,I yкpaiнськi  сПpаBи i  пpoпагyвaти спiль.
нiсть iнтеpeсiв oбox нaцiй. Пpoгpaмa <U1rr6-
nia>> бyла тaкa: а) iстopiя, гeoгpaфiя, еTI{oгpа-

фiя, д1zхoвнa I1 госпo,цapсЬкa кyлЬTypа Укpai-
Hи; б) iнтеpнaцioнальнe й наpoднo-гoсI]oдаp-
сЬKе сTанoBище yкpaiнuiв 3 IIoГЛядy мaдяp.
сЬKиx iнтеpесiв; в) угpo.yкpаiнськi  iстоpиннi
BЗa €Мини; д) yкpaiнськa i  мaдяpсЬKa МyзиI{a;
е) yкpaiнсько-мадяpськi  наyкoвi BзaсMиt{и
(пpaшi в yкpaiнськiй мoвi пpo Угopшинy тa
пpЪцi в мадяpськi l i  мoвi пpo Укpaiнy; € )  yK.
pаiнськo-мадяpськi лiтepaтypнi взаемини. oд.
i. lа. 'е вrке в пepшiй свoiй встyпнil i  стaттi <Uk.
r6nia>>, ПишyЧи пpo пoтребy yTBopеtIня yкpa-
iнськoi Д,еpх{аBи' в якi l i  би yкpaiнський нapoд
:3найшIoB 3ахисT свoiх кyльтypгIo.нaцioнаЛьl lиx
та екoнoмiнниx iнтеpeсiв, a маДяpи - дoбpoгo
с-vсiлa, BBах(аЛa пoтpiбним пiдкpеслитI,I' щo
<<пiд Укpаiнoю тpебa poзyмiти тy oбласть, якy
обiймaе yкpaiнське нaсeЛення пo дpyгiм бoшi
пiвнiчно-сxiднl,rх Kаpпaт: y Галиuинi, на Б1,.

кoвинi та .в пiвденнiй частинi poсiйськOГo Itи.
зу>. l l{oб обминyти всякi непopoзyмiння, <<Uk.
ranlа>) II lдкpеCлIoBаЛa' щo МaДяp <<нiкoли нe
3аpаxoBy €  сЮliи Tиx гpеKo-KaтoЛицЬких yгop.
сьKиx гpo1\4адЯн, Iцo )KиByТЬ y пiвнiuнo-схiдниx
кoмiтатax, i  ulo вiн нiколи не iдентифiкyс ix
з yкpаiнuяMи' oT)Kе' BиKлЮчae ix зoвсiм з пo.
ItяTТя yкpаiнui>>.

.Цитyючи цЮ сTaTTIо' нiмецькa <ostеuгopzi-
isсhе Zukr-rnft>> зoвсiм сПpaBeдЛиBo 3ayBa)киЛa'
.щo Koли IIpизнаBаTи yгopсЬкиx pyснaкiв yкpа.
lI{цяN/tи' - Чoгo }Ie Мoх{нa oбминvти 3 Я3икo-
вo-iстopиuнoгo i  paсовoгo пoглядy, - тo yгtэp.
сЬка деpх(aBa не Mo)Kе не дaти Taкo)к циl4
yкpаiнцятvr тoгo' чoГo Bo[Iи пoтpебyють, ш{oб
вдеp)кaти свoю нaцioнaльнiсть. I вона зpoбилa
б дyже poзyМHo' бo цим спoсобoм зl\,IeнIIIилaсЬ
6и для yГopсЬKих yкpaiнцiв пpиTягаючa силa
збитoi yкpaiнськoi язикoвoi oбластi, - ще
бiльшe, ii моrкнa б уcунути, зaдoвoлЬI{ившrи ix
нацiональнy iндивiдyальнiсть B pап{аx yгop.
ськoi деpх<аBи>>l.

oднaче свiтoвi пoдi i  пi iпли тaк' як ix не
MoГли пеpедбaнaти не тiльки нoвoявлeнi мa.
дяpськi yкpaiнoфiли Tа ЛoяЛЬнi дo Угopськoi
дep)кави yкpаiнui.  Bеликa peвoлюцiя в Pосi i
IIpи}IесЛa вiдpoдrкення yкpаiнськoi деp)кaB.
нoстi' Biйна цeнTpаЛЬtlиi\{и Дep}KaBaМИ булa
прoгpaна' i  вoсени l91B poкy Aвстpo-УгopсЬкa
мoнapxiя poЗBаЛиЛасЬ' а I lа i i  pyiнах Irapo.ци
ПoЧали бyдyватrr сoбi нoBе )KиTтя. Пoчaвся
tзеликиЙ пoлiтичний, нaцioнaльний i  сoцiaльний
pyх нa Угopшlанi. Нoве yгopсЬке ПpаBиТеЛЬст.

l  B iсник Сoюзa Bизвoлення Укpaiни, 19l6,
с. 5B8-бB9.
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вo, I]lддеp}I(yBaI{е 3I\,taдяpизoBaнoЮ yГpo.pусЬ.
кoЮ itITеЛiгеI{цirЮ, oпoBiсTиЛo B гpyднi 19l8
poкy aвтo.нoмiю Угopськoi Укpaiни з мiнiст-
poм opестoм Caбoвим нa чoлi. Aле цeй aкт
виKЛIlкaB oПo3ицlЮ сepед yгpo.pyськoгo нaсe.
ле}l}lя i йoгo свiдoмiшoТ iнтелiгeнцiТ, нa чoлi
якoi стали д-p Бpашaйкo i  свящeник .Ц.oлинaй.
Пpoте MадяpсЬкe пpаBиTеЛЬсTвo пpийнялo aв.
тoнoмiю <Pyськoi Kpaiни>.

A тим чaсoМ 3-го сiчня 1919 poкi l  в Cтанi.
славoвi, нa сBяTo зЛyчеtlt{я Укpaiнськoi Нapoл.
нoi Pеспyблiки iз Зaхiднotо УкpaТнськoю Pес-
пyб.пiкoю пpибyли пpедсTaBHикlт Угopськoi
Украiни, якi зaявили Пpo ii ба>кання таI(o)l(
ПpРi €днaTися дo спiЛЬIloгo l laцlol{альнoгo TlЛa.

6iче yкpaiнцiв 4 сiчI lя в Мapaмoporш-Cигoтi
yxвалило цей вчинoк ПpедсTaвнl lк iв y Cтaнiс.
лaвовi. Ha 21 сiння бyлo сKЛI{I{aнe в Xyстi ве-
лике вiuе, нa якe з yсiх ЧaсTин Угopськoi Pyсi
бyлo пpисланo 420 делегатiв. Bонo yxвaлилo
oднoГoЛoснo пpиЛyt]енt{я дo Coбopнoi Bеликoi
Укpаiни i  oбpалo делегaцiю, ЯKa МaЛa виixaти
дo KиrBa i  тaм зaявиTи Пpo ue yкpaiнсьKoNlУ
ПpаBиTеЛьствy. oднoнасно З TиМ вiдДiЛи yкpa-
iнськогo вiйськa з Гaличини пеpейtпли Kap.
пaти i зaЙ'нялтl Мyкauiв, Cигoт i ще деякi
IIy}rKTlI Угopськoi Укpaiни.

Aле oбставиIlи дЛя yкpаittськoi спpави склa.
лl, lсь тpагiчнo' У тoй . lас, як з Угopськoi Ук-
paiнlr вибиpaлись деЛеГаTи Дo KисBa, yкpаiн-
сЬKr IIpaBитeЛЬстBo MyсиЛo звiдти виilти пеpед'
HariopoM IиoсKoBсЬкиx бoльrшeвикiв. Укpaiнське
вiйськo мyсиЛo IIoкинyTи Угopськy УкpаТнy, бo
тpе6a бyлo обopоняти Гaлининy од пoлякir i .
3нoв yкpаi 'нцi нa Угopшинi пoлишeнi бyли ix
власнiй .цoлi '

Cамe тoдi нa УгopЩинi запaнyвaв кoмyнi.
стичний ypяд. Biн oпoвiстив Ilpo сaMoBизIIаЧеll.
ня всix кpaiн i  наpoлiв УгopЩини, Bи3I{ав сaI\,Io.
стiйнiсть <<PyськoТ Kpaiни>> 3 TиM' шoб i i  yп.
paвлi'ння бyлo збyлoBaнo на <<сoвiтськiй>> oсtlo-
вi. B кorкнoмy селi й y кoх<нoмy мiстi NlaЛa Зa.
снyвaTися paц\a' Дo якoi пpедставникiв Мyсили
вибиpaти лишr тpyДoвi eлlMeIITи' чoлoвiки i
хt iнки oд 18 poкiв пo. lинаЮЧи. Пo сeлаx oдин
пpeдсТaвIrик ПpиПaДаB на l00 люДeй, пo мiс.
тах нa 500. Д4iсцевi paди ви6иpaли oкpy)кi{y
paдy для цiлиx oкpyг. Hад циI\4и МеI{tпиMи oK.
pyгaми стoяЛи б бiльtшi oKpyги' якi мaли зaстy-
пaти KoЛиtIIнi кoмiтaти УгopЩини. Kолиrпнiй
мiнiстp <<Pyськoi Kpаiни>> A. Штeфaн, ЯKиfl
3aстyIIиB Cабoвa, пpизнaниri бyв нapoдниМ Ko-
мiсapoм <<Pyськoi Kpaiни> в paдi сoвiтськoгo
пpаBиTеЛЬствa Угopшv:IlИ, a в Бyдaпeштi пoчa-
JIa Bиxo.ц,итl{ пiд pедaкцiею Г. Cтpипськoгo
<<Рyськo-Kpаiнська Пpaвда, пpoсвiтнo.пoлiтич.
I{a TЬI}Kдне'Ba гаЗеTa>>, BиДaванa дoвoлi ГapHoю
наpoДIloЮ MoBoЮ й пpaвoписoм фонeтиЧtIиI\л,
близьким дo зaГаЛЬIloyкpаiнськoго. oпoвiш(енo
бyлo, що цеpI(вa oддiляеться oД деpх(ави i op-
гaнiзyеться B аBToнoM!{y iнститyЦiю нa 3pa3oк
pyсЬких цеpкOB в Aмepиui. Taк сaмo oпoвiщe-
нo бyлo фopмyвання <<Чеpвoнoi дивiз i i  3 yгop.
сьKиx yкpaiнЦiв>>. l9.гo чepBня в Мyкauевi вiд-
бyвся вeликvlil, yкpаiнський кoнцеpт, пepший,
писaлoся в <<Pyсько.Kpaiнськiй пpaвдi>>, кoн.
цеpт I{a УгopЩинi, вiдкoли Лиш х{иByTЬ tIа
Угopшинi. Нa цьoмy кoнцеpтi A. Boлoшlин i
Г. Cтpипськll,Й cкaзaли Пpo[,IoBи пpo пoтpебy
кyлЬтypнo-нaцio.нaльнoi пpaui на зaнедбанiй
yгрo-pyськiй нивi.

oднaчe, [IoBoт\,{y лaдoBi Irе сyДplЛoсь бyти пe-
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peBeД.е}tиM y х{иТтя. Угopськy Укpаiнy ЧеI{алa
iнша дoля' Bиднo бyлo, Щo Bеликa Укpaiна,
зItеIvIaгaЮЧи пi,ц. yдapaMи зoвнituнix вopoгiв i
сеpеД, внyтpitпнix IlеЗгo.ц,' Itе Mo)кe пoдaTи pyKy
пoмoчi й пpигopнyTи ,ц.o себе Укpaiнy Угop.
ськy. Цe oсмiлилo тi елементи, якi вeсь uaс бy-
Ли ПpoTи зЛyKи з Укpaiнoю - мoсквoфiлiв i
кoлиrцнix <<мaдяpoнiв>>' Мoсквoфiли ПoBели
агiтацiю ПpoTи Укpаiни i  нa мiсцi,  i  сеpед aмe-
pикаt{сьKих eмiгpантiв з Угopськoi Pyсi .  Мoв
тiнi зaбyтиx MoГиЛ ПoяBиЛисЬ i{a сценy KoЛиIlI.
нi пpoвiдники гаЛицЬKoгo мoсквoфiльствa,
щoб нанести y.Д.аp не}IаBиснoNIy yкpaiнствy,
хoЧ TyT' нa Угopськiй Pyсi, Koли Пpollaли нaДii
нa це нa HадднiпpянЩинi й y Галининi. Boни
висTaвиЛи гасЛo пpисд}lаTисЬ дo Чеxoслoваць-
кoi pеспyблiки, якa, MoBЛяB' ЗaxисTиTЬ кpaй oд
мaдяpiв, заспoкoiть йoгo i збеpе>кe <<pyський>>
xаpal{Tеp Kpalo. ПpoпoвiД.ниKи цЬoгo нaпpяI\,Iy
в Aмеpицi Д-P Жaткoв-ич i Ю. Гаpдotш TaK Mo.
.ГИBУBaJII4 сI]oЧaТкy це oa}KaнIrя ПpиЛyчиTися дo
Чеxoслoвaцькoi pеспy6лiки: <<Mи свiдoмi тoгo,
щo Чеpeз тaке ПpиЛyчеHtlя зpoбимoсь ЧaсT[t-
нoю дoбpe opгaнiзoвaнoi деpх<ави, 3 якoЮ I\{o-
)Kемo ЛегKo пopoзyмiтись i якa зaбезпe.Iить
нам aвтoнoмiю. Ми пеpeкoнанi, щo 3 TеПe-
pitпньoгo хaoсy вийде знoBy федеpaтивнa Рo.
сiя. Aле в тaкiй нoвiй бyдyчiй Poсi i  yкpaiнui
нe I\{aTиMyTь тaкoi нaцioнaльнoi автoнoмi i ,  якy
дiстaнемo Ми в Чеxoслoвaцькiй pеспyблiцi.
Kpiм тoгo ми oд.ц, iленi Kаpпатaми oд свoiх бpa-
тiв y Гaличинi й нa Укpаiнi>>. Aгiтaшiя пpo-
Tи ПpиЛyчeнi]я дo Укpaiни BeЛaся i  в сaмoмy
кpai, тaк щo Koли в пoлoвинi беpезня в Мyка-
uевi бyлo сKЛикaIIе нaцioнaльне зiбpaння Угop-
ськoi Укpaiни, тo сеpед йoгo членiв бiльшiсть

сToяЛa 3a aBтoнoMiю кpаю в склаДi Угopшини,
a менrшiсть сToяЛа 3a пpиЛyчrнI{я дo Bеликoi
Укpaiни.

Tим часoм в Aмеpиui бyлo пiднятo дyх{е
енеpгiйнy пpoПагаt lдy oб'сднання Угopськoi
Укpaiни з Чехiсю. Бyли пyшенi в хiд зв'я3ки 3
всеМoГyЧиМ Biльсoнoм, бyлo пpoведенo плeбiс-
циТ сrpед емiгpантiв, якиЙ Д,aв тaкi нaслiДки:
B гoлoсyBаIlнi взялo yЧасTЬ 70 000 людeй, з них
700fg ЗaЯBиЛo Пpo бa>кaння ПpиЛyЧиTись дo Че.
xoсЛoBаЧЧини, 230fo - дo Укpaiни, pеl l lТа
xтo 3a п,pиЛyЧення дo УгopшиI{и, хTo дo Poсii!
.Ц.o Пapи>кy бyлo BисЛанo делегатiв, якi мали
пеpед MиpoвoЮ кoнфepенцiею oбстoIоваТи дyТ\4.
кy Пpo зЛyчеIrI]я Угopськoi Укpаiни з Чexo.
слoBaччинoю. B Пapих<i вжe сидiв вiдoмий
мoсквoфiльcькиtl. дiяu Мapкoв i пpaЦюваB y To-
IvIy )к нaпpямi l .  ПpиxильниKи 3ЛyЧення з Ук-
pаiнoю висЛaЛи дo Пapиrкy гoЛoBy з'iздy в
Хустi БpашaЙкa, aлe TaM сПpaвa бyла в>ке ви.
piшенa: Угopськa Укpаiна мaлa 6ути poзipвa.
I{a нaдBoс: бiльrпa ЧасTинa MyсиЛа бyти пpи.
ЛyЧенa дo .Чехoсловацькoi peспyблiки' a меI{.
шa, з Мapамopоrп-СигoToМ - лo Pyмyнi i .  Bна-
слiд.oк таKoгo piшeння чeськi й pyмyнськi вiй.
сЬкa пoЧаЛlt y квiтнi займaти Угopськy Укpai-
нy, витiсняючи вiДД,iли мaдяpсЬкиx вiйськ. У
Пpяiпeвi мoсквoфiли 3аpa3 >ке зopганiЗУBaЛI4
<I(аpпaтo-pyсЬKy Hаpoднy PадУ> З l l -pot,I
A. Бескидoм на чoлi. Пoчaли BИn'aBaTИ <<Голoс
pyсскaгo наpoда>> i тpiyмфyBaлl l ,  1цo тепеР,
тv1oвЛяB, Угopськa Pyсь <<на заBх{Ди зaбезпечена

l  Biн пoД.aв дo кoнфеpснцii мемopiaл <D6сlarаtion
du сomit6 Сaгpatho.гusse a 

.Pагis.  
Д(emЬгandum du Con.

sei l  Nat ional dе la Russie Сarpathique>.
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oд yкpaiнськоi aгiтaцii>. Пoчaли Лyl{aти гo-
лoси * i в нoвoпoвсталiй <<pyсскiй>> пpесi, i в
вeськiй, щo aBтolloмнa <<KаpпaтсЬкa Pyсь> в
складi ЧeхoслoвaччиIlи - цe мiст мirк oстaн.
ньoю i мaйбyтньoю BелиKoю Poсiею, Щo нa
Угоpськiй Pyсi немa нiякoгo yкpaiнствa' а ссTЬ
тiльки чистiсiнькa <<pyсскaя>> нapoднiсть i <рyс.
скiй> язик. Hoвoyтвopений чеський <<каpпaTo.
pyси3lt,t> oдpa3y пpийняв Bиpa3IIy yкpаi:нoфoб.
ськy баpвy. Beтepaни кoлиIIIttЬoгo yкpаiнo.
х{еpстBа в Галичинi Мapкoв, I{еpканoвич i K,
виpirпили зpoбити з Угopськoi Укpaiни oстaннIo
фopтeцю мoсквoфiльства, щoб звiдти пoЧaTи
нoвий нaсTyII' нoвy pyйнyюuy poбoтy oTpyснtlя
нapодноi yкpaiнськoi дytшi oTpyтoю пpoпaгaн-
ди негацi i  Bлaснoгo нацioнaльнoгo oбличчя.

Нaйxapaктеpнitшим BистyПoM yгpo-pyсЬKих
мoсквoфiлiв y пpeсi бyлa стaття oдIloгo 3 Пpo.
вoдаpiв <<I(apпaтo-pyсскoй наpoднoй Paды> y
Пpяrпевi д. A. Kyсaка пiд нaзвoЮ <<Pyки
IIpoЧЬ>>' yмiЩeнa в <<Pyсскoмy слoвi>>. B цiй
статтi вiн пpoтестyе пpoти бa>кання гaлицЬI{иx
yкpaiнцiв бaчтlти Угоpськy Pyсь злyuенoю 3
petrlToЮ yкpaiнськиx зrMеЛЬ i зaявляе: <<щo
сToсyeтЬся yгpopyсЬKoi Moви, тo pyський }Iapoд'
в)KиBar в свoiм цepкoвнiм гpеKo.KаToЛицЬKиIvt
oбpядi, злyueнiм з паIIсЬкиM пpeсToлoМ' сBя-
щеннoi бoгoслy>кебнoi стаpoслoв'янськoi мoви.
&toвa yгpo.pyсiв, яK BoIIи сaмi сeбe HaзивaЮTЬ
(Угpo-poси), вrкивaнa в шкoлi i  в письменст.
вi, нa дивo близькa дo лiтеpaтypнoi poсiйськoi
мoBи в ii МaЛopyсЬKoМy вiдтiнкy i збеpеглa
нaдзвичaйнy Чистoтy i i  i  poздiльнiсть oд нa-
piнь галиЦЬKo-pyсЬKиx. ' .  Tpeбa 3ayвa)киTи' щo
[rapoд pyський здаBI{a пplrxиЛявся дo лiтepa.
тypноi poсiйськoi мoBи' а . laсoписi,  якi вихo-

дятЬ нa йoго теpитopii, oт як в тепepiшнiй час
<<Гoлoс рyссKагo llapoдa> y Пpяrшев1 тa <Pyс.
скoе Cлoвo> y KoIпицях' BидaютЬся IIa чистi.
с iнькiй poсiйськiй мoвi. Здaвен KoхаЛисЬ vг.
po-pyси нaйбiльrцe в poсiйськиx кних<кaх - 

i
BCяKиx B}IДaнняx' дpyKoBаI{иx y l(иeвi' Петpo.
гpалi i Мoсквi. 3aтo Угopськa Pyсь 3aв3ятo
oI]иpа € ,TЬся ПpoTи yкpaiнських, a oсoбливo фo.
rllTиЧtlиx' [Iтyчнo виpoблювalrиx KyЛЬТyp (?)
спeцiальнo aвстpiйськoгo пoхoд)кeння, i тиl*
тiльки й мoх<нa пoясниТи' щo Boна збеpегла в,
себе дiвouy чистoTy poсiйськoi l,Ioви>>.

I{я стaття 3 Bеликoю симпатieю бyла пepe.
Kaзaна на стopiнкax пpaзькoi oфiцioзноi гa.
зети <<Niгodni Listy> в числi за l0 квiтня. Чe.
сЬI(a гaЗетa 3 3aДoвoЛеI{I{яM гoBopиTЬ Пpo pe.
3yЛЬТати пoдoporкi д-pa A. Бeскидa дo Паpи.
$У, сeбтo Пpo Пoстaнoвy гIpилyчити Угopськy
Pyсь дo Чеxoслoвaччини. Boна бa>кae щe пp}l.
лyЧеtltlя .цo себе й ЛемкiвщиIIII з ii 250-тися.r.
ним yкpaiнсЬкиМ нaсеЛeнняM, щoб тaI{им сПo.
сoбoм <<yтBopити мiст дo бyдyтoi великoi Po.
сii>. 3а те <<N6гodni Listy> BeликoдyIIIнo х(eрт.
вyЮтЬ Мapaмopotп.Cигoт 3 oкoлицеЮ pyMyl{aм'.
<(яKo даtlЬ сBoгo пpаBителЬсTвa дo ниx>>.

[я стаття дoсi виклиKaлa oдиI{oкий пpо.
TeсT сepeд чexiв з бoкy блaгopoдIloгo пpиятёля
yгopсЬкиx yкpaiнцiв л. Яpoмipа Hеuaса, який
Bидaв ii з пpивoдУ uiлy бpoпlypy, в кoтpiй гa.
pячe пpoTестyе пpoти пiддepх<yвaння i нaсaд.
x(yBання ЧесЬKиM ypядol\{ мoсквoфiльсTBa I{a
Угopськiй Pyсil. Biн пpoтесTyr пpoTи тoгo, щoб
тaKих людeй, як д. Kyсак ввa)кaти зa Пред.
ставникiв yгopсЬких yкpaiнцiв, a видaння тaкi,-
at. Nitаs. Uheгski Rus a ёеsk;i Zuгnаlistikа. Nеu.
zaviгеj ie kгuh naёiсh pi it6l! _-UZhorod, lglg.
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sIк (<ГoЛoс pyссKагo I{apoД,а>> BBa)KaTи дiйсi{o
la гoлoс yкpail{сьKoгo IlaсeЛеIlI{я Угopськoi
Pyсi. Biн Bкaзyе I{a ясI{o BисЛoBлeнy BoЛЮ
;пpeдсTaвникiв нapoдy, якi в числi 420 люДeй
нa з'iз.цi в Хyстi заманiфестУBaJILI свoe бa.
:fial{Ilя ПpиrдIraтись дo Укpaiни. Нaйбiльшим
нещастяM Угopськoi Pyсi ,  ввarкaе д. Hевас, зa.
мip poзipвaти i i  на ЧасTини. <<Маленька Угop.
ська Pyсь, якa булa I lpиЗнaЧена нa Tе, сЛy.
х{иТи МoсТoм мi>к нами i  сx iдним слoв'янст-
BoM, Ma- €  бyти poзipBaIIa'  poзПoдiлена! Маpa.
мoporш-CигoT' пеpЛинa Угopськoi Pyсi ,  i i  oсe.
-pедoK, мiстo з iстopинними сПoMиHaN,Iи yгop.
киx pyсинiв '  i \лa €  пpиПaсTи яK данЬ pyl{yн.
ськиM спiльникaм.. .  Ta частинa poздiленoi
Угopськoi Pyсi ,  яка пpиIIаде pyмyнаM i  мaе
тBopиTи i i  п iвнiчнo-заxiДню пepифеpiю, булa
б зaсyДrкенa I{a заlrиДiння i  пoвiльнe виМиpaн.
ня.. .>>.

.Ц.oбpoдiй Hечас ГapяЧe laKЛИKae чexiв х<и.
ти в дoбpoсyсiдських вiднoсинaх з yкpаiнця.
ми i зве <<кpиBaBoЮ ipoкiею>>, кoЛи xТo ГoBo.
pиTЬ Пpo слoв'янськi  взarмини' a oднoчаснo
BисTyпа € '  ПpoTи yкpaiнськoгo на.poдy. A тe,
щo 3аpа3 pоблять ypядoвi чеськi  Kpyги сyПpo.
ти yкpаiнцiв, нiби BитвopяЮчи якийсь фop.
пoст дЛя вiдбyдoвyвaння стapopoсiйськoi iм.
пеpi i ,  д. Hечас вва)кaе i  зa стpаrпI{y пoMиЛKy'
i  за дy>ке бoлючий yдap Пo yкpаiнськoMy нa-
цioнaльнoмy opганiзмy. Biн вBа)кal '  щo кoЛIl
Тепеp чехи зaЙняли Угopськy Pyсь, Щoб oхo.
po}lиTи ii вiд мaдяp, Пoки цЬoгo I{e }Io)кyтЬ
зpoбити сaмi yкpaiнцi ,  якi  б 'ються нa ДBa
фpoнти - I1a пiвнo.I i  Й нa сxoдi,  -  To вot lи
мyсяTЬ дaти itt спpавдi бpaтськy пoмiЧ, пiддep-
rкaти i i  мaтеpiaльнi i  кyльтypнi cилl4, a нe бy.

дyBа,ги 1l KOlI]]^oМ як1сЬ yT.OII1LIFI1 Mpll l1po yлa.
Шт1zgдч' '  poсiI: iськoго заKyTKa нa кpaйнiй
гpаницi yкpaiнськoi нapoднoi стиxiТ. <<'Цopo-
г i  yкpaiнськi  пpия'телi!  -  звepтaс,Tься вi l l  дo
yкpaiншiв. -  To BaшI нapoд }KиBе нa Taк зBa.
нiй Угopськiй Рyсi ,  BaшoЮ вipoю, MoBoю' сBorю
l lyшeю' ЗBиЧaяМи Й, oбичaями. Bи пеpебyвarTе
1сIlсD B Tя)кKI.ix oбстaвиIraх. rl lo tiе l.{o)I{еTе Зa.
|)а3 ПpисBятити Угopськiй Pyсi  ст iльки yBaГIr,
скiльки бa>кaли б. Bи вolоете сaмi 3a сBor нa.
цioнaльне iснyвaння, I{е Ma €Te дoситЬ cИЛ Ta
зaсoбiв, щoб помoгТи yгopсЬKиIvI pyсинаM. A
Угopськa Pусь вимaгас Irегaйнoi дoпoмoчi,
тpеба тaм свiтла i  кyльтypи. Спoлyнeнl lя Че-
хiв з Угopськoю Pyссю Kpащe - ви )K oддiлeнi
I(apпaтaми.. .  ЧеxoслoвaцьKa pеспyблiкa пoкa-
}кe BaМ' шlo tIехи - !{e сyTЬ IIpyсaI{aMи Cлoв'ян-
стBa, щo iм дopoгi  т i  зaгaльнi великi IIpиI]Ци-
пи й iдеaли, в iменi яKиx BoIIи вигpaли свi-
тoвy вiйнy>>'

Не знaемo, чи цей щиpий, poзвa)KлиBий гo.
лoс знайдe сoбi вiдгyк сepед чeсЬкoгo гpoмa-
дяI{ствa; дy)ке I\,Io)кЛиBo' Щo вiн не бyде oдинo-
кий, aле МеIIIIIе BсЬoгo Ми Mo)кеMo Maти якiсЬ
пpeтeнзii дo uexiв, щo BoI{и тaK' a не iнaкше
ведyTЬ сBoЮ пoлiTиKy щoдo нaIIIиx зaKapпaт-
сЬкиx зeмлякiв '  Bони ведyть i i  тaк, яK це зpyч.
нirшe й вигiднirшe для ix тепеpiшrньoi дep>кав-
ноi спpaви. Koли >к ця пoлiтикa Мo)Ke бoлю.
че oдбивaтИcЯ Нa нашiй HацioналЬнiй спpaвi,
тo BиlIyBaтi ми самi, щo не зyмiЛи, Hе 3МoгЛи
yЛa[IтyBaTи свoю дep}I{авy так, пloб Boнa Мo-
глa з iбpaти дo KyПи' пpигopнyTи пiд свoе кpи.
лo всi  yкpаiнськi  землi i  oбopoнити ix oд
сyсiдських aпетитiв. Bинувaтi  нaшi нещaсливi,
пpoстo трагiuнi oбставини, l r lo тo,гdi ,  кoли Mи
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вистaBляrп4o гaслo сaМoсTiйнoi yкpaiнськoi
деp>KaBи' збyдoванoi нa щиpo дeМoKpaTичниx
oсtlo,Bах' пepeBoдиMo цe гaсЛo B )киTTя i бopo-
ниMo oрyх(нolo pyкoЮ сBoЮ Moлoлy pеспyблi-
кy; пiдiймаЮTЬся вopoх{i нarпiй деprкaвнoстi
еЛeN[еlI{Tи B сaмoМy I{аIIIoMy кpai, iде внyтpirп-
нiй poзклaд, a cуciди зapаЗ rкe пoспirпаюTЬ зa-
Я'BИTI4 свoi <<iстo.pичнi>> й всiлякi iншri пpетeнзii
нa нaшI кpaЙ i виpiзyють >кивi rпмaтKи з наIlIo.
гo нaцioнальнoгo т iла. Ta ми вipимо, щo нaшIa
'нaцioналЬнa сПpaBa I{e зaгинe нi  пpи якиx oб-
сTaBи,Hax'  Щo yкpаiнський наpoд тaки пpийде
Irа всix ПpoсTopax свoсi Iлиpoкoi землi дo IIа-
цioнальноi свiдoмoстi i oб'е.ц.наеться в oД,нiм
стpемлiннi здiйснити <<в свoiй xатi  свoю пpав.
дy й BoЛЮ>. I нiякi зaxoд.и й xитpoyмнi пoлi.
тичнi кoмбiнaцi i ,  вигaдaнi сyЧасниMи гoсI loдa-
pями свiтy, кoтpi xoЧyTЬ нaсиЛЬIlo BтисIryти
I{аIII i]apoд в бa>кaнi iм tптyчнi paN{ки, Ire сTpи-
MaЮтЬ тoдi йoгo мoГyчoгo pyxy дo oб'сднaння
всix свoix ЧaсTиIl. Haшa дoЛя' наЦIa бyдyч-
нiсть _ B нaс сaпlиx, в нaшiй свiдoмoстi  свoix
BЛaсниx iнтеpесiв.

Пpаеа, маЙ 1919 poкц.
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