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МОВНА ПОЛІТИКА 

 

Листівка з двомовним текстом, початок 1900-х років 



 



1.1. Поняття мовної політики 

Політика є свідомою та планованою діяльністю будь-якої держави, 

партії чи організації заради досягнення певних суспільних, еко-

номічних, культурних та інших цілей. Державна політика стосується 

майже всіх сфер суспільства: впливає на економічне життя, культуру, 

демографічні процеси, зайнятість населення, освіту тощо. Відповідно 

до цього розрізняється багато різновидів політики: суспільна, 

економічна, культурна, демографічна, освітня тощо. 

Держави, як правило, розвивають політичну діяльність і щодо 

мов, які функціонують на їхніх територіях (Вахтин–Головко 2004: 164, 

Grin 2003: 30). Це і є мовна політика (англійською – Language Policy). 

«Розробка лінгвістичних проблем, спрямованих на те, щоб управляти 

мовними процесами, носить назву мовної політики; мовна політика 

– частина соціолінгвістики, вихід цієї науки в мовленнєву практику» 

(Беликов–Крысин 2001: 13). Стратегія мовної політики є невід’ємною 

частиною національної політики (Мельник–Черничко 2010, Cser-

nicskó–Melnyik 2010b). 

За визначенням В. Брицина мовна політика – «сукупність 

ідеологічних постулатів і практичних дій, спрямованих на ре-

гулювання мовних відносин у країні або на розвиток мовної системи 

у певному напрямі. У багатонаціональних державах мовна політика є 

складником національної політики, вона віддзеркалює її принципи, 

відповідає панівній ідеології. Спрямування і форми впровадження 

мовної політики детерміновані існуючим суспільно-політичним ла-

дом, режимом правління, міжетнічними відносинами в економіці, 

культурі, релігії тощо. Мовна політика здатна або закріплювати при-

вілеї панівної мови, або ж сприяти зняттю національних конфліктів 

шляхом підтримки мов національних меншин» (Брицин 2000а: 328). 

Отже, мовна політика – свідомі дії держави або іншої організації 

чи установи, яка здійснює політичну діяльність, задля впливу на 

соціолінгвістичну ситуацію; сукупність заходів, що здійснюються 

міжнародною організацією, державою, партією, класом, суспільним 

угрупованням для зміни та збереження, функціонального розподілу 
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мов та мовних підсистем, для введення нових або збереження 

старих мовних норм (Алпатов 2000, Антошкина и тов. 2007, Беликов–

Крысин 2001, Брицин 2000а, Вахтин–Головко 2004: 163–164, 

Мечковская 2000: 117–118, Нагорна 2005, Раннут 2004: 63–70, Boch-

mann 1993, Cooper 1989, Fishman 1974, 1998, Grin 2003: 30, Labrie 

1996, Nádor 2002, Spolsky 2004, Szépe–Derényi ред. 1999). 

Соціолінгвістична ситуація – це сукупність демографічних 

(кількість носіїв певних мов), суспільних (як соціальна ситуація ха-

рактеризує людей, що говорять певними мовами), юридичних (чи 

мають права на використання мови), економічних (чи економічно 

доцільне вживання певної мови), освітніх (чи присутня мова на 

різних рівнях освіти) та культурних (які культурні цінності пов’язані з 

цією мовою) чинників, які разом визначають сучасний стан та 

майбутнє мов, що використовуються у певному суспільстві (Брицин 

2000b). 

Мовна політика – це прагнення держави впливати на деякі (чи 

навіть усі) з перелічених вище факторів для утримання соціо-

лінгвістичної ситуації або її зміни. 

З поняттям «мовна політика» тісно пов’язане поняття «мовне 

планування» (див. Вахтин–Головко 2004: 163–164, Mesthrie–Swann–

Deumert–Leap 2009: 371, Wiley 2001). У сучасній соціолінгвістиці 

мовне планування представлене як предмет окремого наукового 

дослідження.
1
 Мовне планування (англійською – Language planning) 

– багатозначний термін мовознавства, предмет окремого наукового 

дослідження у сфері соціолінгвістики. У рамках соціолінгвістики 

мовне планування розглядається як елемент макросоціолінгвістики 

(Беликов–Крысин 2001: 247). 

Л. Нагорна (2005: 63–64) пише: «Сьогодні вже можна говорити 

про чітко окреслену предметну сферу політичної лінгвістики, яка 

включає в себе не тільки аналіз дискурсів і дискурсивних практик, 

але й широкий спектр проблем політичної мови, комунікацій, мовної 

політики, політико-правового режиму мовного життя суспільства». 

                                                           
1
 Про це свідчить і те, що видається окремий фаховий міжнародний науковий 

журнал Language Problems & Language Planning (John Benjamins Publishing Company, 

Amsterdam). 
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Основні цільові галузі нової субдисципліни визначає дослідниця 

таким чином: 

– мовна політика і мовне планування; 

– мова у процесі націєбудівництва; 

– мова і символічна влада. 

Під терміном «мовне планування» у науковій літературі  

розуміють технократичний процес, пов’язаний із систематизацією та 

розвитком стандартизованого мовного варіанту з метою вирішити 

комунікативні потреби та мовні проблеми, мовні конфлікти (Fasold 

1997: 250–265). Поняття мовного планування позначає також і 

сукупність практичних дій, спрямованих на регулювання мовних 

відносин, соціолінгвістичних проблем у країні або на певній території 

держави, та/або на розвиток мовної системи у певному напрямі: 

нормування, кодифікація, стандартизація мови або окремих мовних 

явищ (Фішман 2009, Clyne 2003, Cobarrubias 1983, Cooper 1989, Hau-

gen 1959: 8–21, 1972, 1987, Trudgill 1992b: 47, 2003: 77, Wardhaugh 

1995). 

Мовне планування може проводитися як окремими осо-

бистостями, так і державними закладами або інституціями (Clyne 

2003). 

Термін мовне планування часто використовують як синонім 

терміна мовна політика (Фішман 2009, Kiss 1995, Szépe 1984, 2001). 

Причиною цього є те, що як зміст поняття «мовну планування», так і 

зміст поняття «мовна політика» містить важливу ознаку про 

компонент зовнішньої та внутрішньої політики держави, який значно 

впливає на мовну ситуацію в країні. Мовна політика і мовне 

планування також є однією з форм свідомого, планованого впливу 

еліти суспільства на мову, розвиток мовної ситуації, мовних 

відносин. 

Деякі мовознавці вважають, що мовне планування є основою 

компетентної мовної політики: мовна політика вводить у практику 

всі дії, які закладені у науково обґрунтовану концепцію мовного 

планування (Bartha 1999, Cobarrubias 1983, Garvin 1993, 1998, Haugen 

1987, Kiss 1995, Szépe 2001, Wiley 2001). Терміни «мовне плану-

вання» і «мовна політика» часто вживаються у близьких контекстах, 
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мовне планування іноді визнають за гіпонім до гіпероніма мовна 

політика (див. Лазаренко 2003). 

У науковій літературі розрізняють три види або категорії мовного 

планування (Фішман 2009, Clyne 2003, Cobarrubias 1983, Cooper 1989, 

Garvin 1993, 1998, Haugen 1983, 1987, Tolcsvai Nagy ред. 1998, 

Wardhaugh 1995): 

1) Планування щодо статусу мови або мов у суспільстві/держави 

(англійською: Status planning). Ця категорія дуже схожа на мовну 

політику. 

2) Планування щодо системи мови або мовних варіантів (Corpus 

planning). До цього виду мовного планування відносять алфа-

бетизацію, нормалізацію, кодифікацію, стандартизацію, модерніза-

цію мови, вироблення фахових термінологій і т.д. 

3) Планування щодо вивчення і викладання мов та/або мовних 

варіантів у системі державної освіти (Acquisition planning). Ця 

категорія включає в себе частину мовної та освітньої політики 

держави. 

Єйнар Хауген (Haugen 1983), видатний американський соціо-

лінгвіст поділяє процес мовного планування на чотири фази: 

Перша фаза – відбір мовного варіанту або варіантів, що 

забезпечують основу для нової норми. 

Друга – кодифікація через відбір писемності, визначення 

фонології та її відповідність до орфографії, морфології та правил 

словотворення, встановлення правила для граматики. 

Третя – заходи, спрямовані на втілення в ужиток (узус) 

попередньо вибраних і кодифікованих норм. Це стосується 

насамперед освіти (у школах, вищих навчальних закладах), офі-

ційних, релігійних та комерційних агенцій, засобів масової 

інформації, а також врегулювання мовної практики через постанови, 

приписи. 

Четверта – розбудова, яка включає подальший розвиток та 

розповсюдження нової норми мови та розширює її здатність 

задовольнити різні комунікативні потреби суспільства. Ця фаза є 

адаптацією мови з метою її відповідності до суспільних вимог. Тут 
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особлива роль відводиться розвитку та актуалізації терміносистеми 

(Mesthrie–Swann–Denmert–Leap 2009: 375–380). 

Мовна політика та тісно пов’язане з нею мовне планування 

визначає, наприклад, які мови мають вивчатися у загальній середній 

та вищій школі, використання яких мов обов’язкове і можливе у 

суспільному житті, які мови заборонено вживати тощо. Мовна 

політика відіграє важливу роль особливо у таких неоднорідних 

(багатоликих із погляду національностей та мов) регіонах, яким є 

сьогодні Закарпаття. У таких регіонах мовна політика може толе-

рувати, підтримувати або забороняти використання певних мов, і 

завдяки цьому вона може відігравати важливу роль у визначенні 

становища певних мов та навіть у визначенні їхнього майбутнього. 

Мовна політика визначає також і те, який юридичний статус 

повинні мати певні мови. Щодо соціальної значущості виділяють три 

типи мов (Szarka 2003): 

– державна мова (офіційна мова певної держави, яка є мовою 

законодавства, постанов, державного та адміністративного 

діловодства, публічної діяльності); 

– офіційна мова (мова, використання якої в офіційному житті 

дозволяється або визначається законами; державна мова має статус 

офіційної, однак не всі офіційні мови є державними); 

– мова національної меншини або міноритарна мова (мова 

громадян певної держави, які по відношенню до всього населення з 

демографічної та/або політичної, соціологічної, мовної точки зору 

створюють меншість; міноритарні мови можуть мати різні статуси); 

– однак трапляється й те, що її не визнають як самостійну мову. 

У мовознавчій літературі немає чіткого і однозначного ви-

значення понять «державна мова», «офіційна мова», «міноритарна 

мова» (мова меншини). У Центральній та Східній Європі, як правило, 

статус державної мови надано мові титульної нації держави, і 

водночас ця мова виконує функції офіційної мови. 

Мовна політика може мати як конструктивний, так і 

деструктивний характер. Конструктивна мовна політика спрямована 

на розширення функцій мов, сфери їх застосування. Деструктивна 

мовна політика спрямована на встановлення певних привілеїв щодо 
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відповідних мов, як правило – мов титульних націй держави, які 

мають статус державної. 

Розрізняють централізовану і нецентралізовану мовну політику. 

Централізована мовна політика передбачає систему загально-

обов’язкових для всіх регіонів та етнічних груп заходів щодо 

забезпечення здійснення на місцях центральної влади. Не-

централізована мовна політика дає можливість місцевим органам 

влади прийняти та запровадити мовнополітичні рішення, які не 

мають обов’язкової сили за межами даного регіону. Як правило, це 

політика регіональних громадських рухів, які діють враховуючі 

особливості регіональної мовної ситуації. 



1.2. Кому потрібна мовна політика? 

Жодна держава не може уникнути впровадження мовної політики. 

Кожна політична еліта має обов’язково визначитись, яку мову 

використовувати в управлінні державою, офіційному діловодстві, 

освіті, культурі, тощо (Kymlicka–Krizsán 1997). «Немає „німих” 

держав. Їхні зовнішні та внутрішні функції завжди реалізуються 

певною мовою чи мовами» (Радевич-Винницький–Іванишин 2012: 

145). Слід постійно пам’ятати, що будь-яке рішення щодо мови – це 

політичне рішення,  яке має прийматися при одночасному враху-

ванні об’єктивних комунікативних потреб й механізму групової 

ідентифікації. Навіть якщо державні органи не приймають пряме 

рішення щодо вживання мов у суспільстві, – це теж мовна політика. 

Така мовна політика вважається «laissez faire», тобто мовна політика 

«не втручання» (див. Phillipson 2003: 1–23, Kontra 2010b: 28). 

 

Мукачево, початок ХХ століття 
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Мета цього видання – описати, як впливала мовна політика 

різних держав на мови, якими розмовляє населення території 

сучасного Закарпаття у першій половині ХХ ст. (до 1944 року 

включно). У монографії дається коротка характеристика державної 

мовної політики даного історичного періоду, та аналіз юридичного 

статусу мов. На основі ілюстраційного матеріалу показано і те, яке 

співвідношення між мовною політикою та мовним ландшафтом. 

Офіційні дорожні знаки, рекламні вивіски, назви вулиць, географічні 

назви, офіційні таблиці комерційних і урядових установ разом скла-

дають мовний ландшафт (англійською – Linguistic Landscape) даного 

регіону або місцевої агломерації (Landry–Bourhis 1997, Pavlenko 

2009, 2012). Мовний ландшафт віддзеркалює основні напрями 

державної мовної політики і характеризує статус мов в регіоні. 

Регіон, що ми тепер називаємо «Закарпаття», історично і 

традиційно характеризується своїм розмаїттям: тут проживають 

представники різних національностей та конфесій, вживається 

багато мов, представлено декілька культур (див. Таблицю 1). 

Таблиця № 1. Зміни етнічного складу населення на сучасній території 

Закарпатської області, 1880–2001 роки (у %) 

Складено на основі: Kocsis–Kocsis-Hodosi (1998), Ільтьо ред. (2003). 

  1880 р. 1910 р. 1921 р. 1930 р. 1941 р. 1959 р. 1970 р. 1979 р. 1989 р. 2001 р. 

Українці/русини 59,80 55,54 60,79 60,80 58,81 74,60 76,42 77,75 78,41 80,51 

Угорці 25,47 30,66 18,13 15,93 27,41 15,89 14,37 13,71 12,50 12,08 

Росіяни           3,22 3,33 3,61 3,97 2,47 

Німці 7,59 10,54 1,57 1,74 1,55 0,38 0,40 0,32 0,28 0,29 

Румуни 1,86 1,90     1,83 1,99 2,22 2,35 2,37 2,56 

Словаки 1,96 1,05 3,21 4,73 0,80 1,34 0,97 0,77 0,59 0,45 

Євреї     13,08 12,51 9,25 1,32 1,03 0,33 0,21  0,04 

Цигани         0,14 0,54 0,56 0,48 0,97 1,12 

Інші 3,32 0,31 3,23 4,29 0,19 0,72 0,71 0,67 0,69 0,52 

 

Цілком свідомо ми намагалися використовувати назву 

національних спільнот так, як її вживали у певну історичну епоху. 

Так, наприклад, усупереч тому, що сучасна офіційна українська 
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національна та мовна політика не визнає існування окремого 

русинського народу та мови2, описуючи мовно-політичну ситуацію 

до 1944 року, використовуємо термін «русин», або «руський». 

Метою нашого аналізу не є розв’язання питання щодо існування чи 

не існування окремої русинської мови. В ті історичні періоди, коли 

русинська (руська) мова згадується окремо від української, ми спро-

буємо визначити юридичний статус згаданої мови, не дивлячись на 

те, що це дійсно окрема від української мови або діалект її. 

 

Тримовний текст на міській бібліотеці у Берегові 

Етапи мовної політики, які стосуються сучасного Закарпаття, слід 

розглядати з історичної площини. Необхідно враховувати, що 

                                                           
2 У частині 2 статті 7 Закону України «Про засади державної мовної політики» до 

переліку мов, до яких застосовуються заходи, спрямовані на використання 

регіональних мов або мов меншин, що передбачені в Законі, є і русинська мова. 

Виходячи з того, що частина іі) статті 1 Європейської хартії регіональних мов або 

мов меншин зазначається, що термін «регіональна мова або мова меншини» не 

включає діалекти офіційної мови держави, і враховуючи те, що у переліку мов, до 

яких застосовуються положення цього Закону, є русинська мова, частина 2 статті 7 

Закону є офіційним визнанням русинської як окремої мови від інших, у томи числі, 

української (Товт–Черничко 2013: 22). 
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історичне Закарпаття у XX столітті належало декільком державам, 

навіть були періоди, коли територія сучасного Закарпаття під-

порядковувалася одночасно різним державам. Саме тому історія 

краю є унікальною, в якому часто існували докорінно протилежні 

одне одному мовно-політичні прагнення (див. Таблицю 2). 

У відомому анекдоті йдеться про те, що закарпатський дідусь 

протягом свого життя був громадянином кількох держав, хоча 

жодного разу не покидав свого рідного села (Butt 2002: 155). 

Закономірно, що такі зміни держав завжди поєднувалися зі зміною 

мовної політики, державної мови. 

 

Крамниця в Підкарпатській Русі 
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Використання та функціональний розвиток мов у країні, як і 

державна мовна політика, залежить від об’єктивних (історичних, по-

літичних, економічних, соціально-культурних, соціально-демогра-

фічних) та суб’єктивних (ідеологічних) факторів. Тому в розділах цієї 

монографії ми розглядаємо мовну політику саме як сукупність таких 

чинників. 

Таблиця № 2. Державно-адміністративні показники сучасної території 

Закарпаття у ХХ столітті 

Складено на основі видань: Вегеш–Фединець ред. 2010, Fedinec–Vehes eds. 2010, 

Левенець та ін. ред. (2008), Вегеш та ін. ред. (2011: 258–265), Csernicskó (2013). 

Державна 

приналежність 
Період Назва регіону Статус регіону 

Угорське Королівство у 

складі Австро-Угорської 

монархії 

1867–1918 

Унг, Берег, Угоча, 

Марамарош 

комітати 

Не має окремий 

адміністративний статус. 

Перша Чехословацька 

Республіка 
1919–1938 

Підкарпатська 

Русь 

Теоретично має 

автономний статус. 

Друга Чехо-словацька 

Республіка 
1938–1939 

Підкарпатська 

Русь 
Має статус автономії. 

Карпатська Україна 
14–15.03. 

1939 

Карпатська 

Україна 
Незалежна держава. 

Угорське Королівство 1939–1944 
Підкарпатська 

територія 

Тимчасовий період 

адміністративного 

управління (особовий 

статус). 

Закарпатська Україна 
26.11.1944–

22.1.1946 

Закарпатська 

Україна 

Псевдо-державний 

період. 

СРСР 1946–1991 
Закарпатська 

область 

Область Української РСР у 

складі СРСР. 

Україна від 1991 р. 
Закарпатська 

область 
Область у складі України. 
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МОВНА ПОЛІТИКА 
АВСТРО-УГОРСЬКОЇ 
МОНАРХІЇ (до 1918 р.) 

 

Руські селяни в Мукачеві (початок 1900-х років) 



 



2.1. Етнополітичні процеси та питання державної 

мови і мови місцевих слов’ян 

Територію сучасного Закарпаття в основному складали чотири 
комітати історичної Угорщини: Берег, Мараморош, Угоча та Унг. 
У складі сучасного Закарпаття є незначні території з комітатів 
Земплін, Сатмар та Саболч (Вегеш та ін. 2011: 5–8; див. Карту 1 та 2). 

 

Бережський русин, початок ХХ ст. 

У краї етнічну та мовну більшість складали представники 
руського (русинського/рутенського) народу (Kocsis–Tátrai 2013; див. 
Таблицю 3). На середину XIX століття вони ще не мали єдиної 
літературної мови, прихильники різних напрямів вели між собою 
безперервну боротьбу (Фединець–Генці 2010, Csernicskó 2013). 
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Карта № 1. Сучасна територія Закарпаття у складі Австро-Угорської 

Монархії 
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Карта № 2. Території комітатів Земплін, Унг, Берег, Угоча, Сот мар і 

Марамарош та сучасна територія Закарпаття 

 

 

Таблиця № 3. Етнічний склад історичного Закарпаття, 1880–1910 роки 

Складено на основі видань: Kocsis–Kocsisné (1992: 35), Kocsis–Kocsis-Hodosi (1998). 

Рідна мова 
1880 1910 

осіб % осіб % 

Руська 244 742 59,8 330 010 54,5 

Угорська 105 343 25,7 185 433 30,6 

Німецька 31 745 7,8 64 257 10,6 

Румунська 16 713 4,1 11 668 1,9 

Словацька 8 611 2,1 6 346 1,0 

Інша 1 817 0,5 8 228 0,4 

Все населення 408 971 100,0 605 942 100,0 
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Однак після укладення компромісної угоди між Австрією та 
Угорщиною у 1867 році, зі створенням багатонаціональної Австро-
Угорської монархії, в угорській частині якої угорці не складали 
більшість (див. Таблицю 4), у політичному мисленні стало важливим 
досягнення кількісної переваги угорців, якщо потрібно, навіть шля-
хом просування асиміляції (Bánffy 1903, Csernicskó 2013: 64, Gyurgyák 
2007). 

Таблиця № 4. Склад населення Угорського королівства (окрім 

Хорватської Славонії) за рідною мовою (1880–1910 рр.) 

Джерело: Romsics (2010: 49). 

Рідна мова: 
1880 1900 1910 

осіб % осіб % осіб % 

Угорська 6 165 455 44,8 8 651 520 51,4 9 944 627 54,4 

Німецька 1 799 232 13,1 1 999 060 11,9 1 903 357 10,4 

Словацька 1 790 485 13,0 2 002 165 11,9 1 946 357 10,7 

Румунська 2 323 794 16,9 2 798 559 16,6 2 948 186 16,1 

Руська 342 354 2,5 424 774 2,5 464 270 2,5 

Хорватська, сербська 613 394 4,5 629 169 3,7 656 324 3,6 

Інша 714 889 5,2 333 008 2,0 401 412 2,3 

Всього 13 749 603 100,0 16 838 255 100 18 264 533 100,0 

 
Ці прагнення угорського уряду приносили певні успіхи, оскільки 

в комітатах Унг, Берег, Угоча і Марамарош від 1890 по 1910 рік частка 
населення з неугорською рідною мовою зменшилася (Рисунок 1). 

Мовна асиміляція особливо втручала єврейське населення 
регіону (Komoróczy 2013: 40–42, Ungváry 2012: 33). Наприклад, в ко-
мітаті Берег від 1890 року на 1910 рік частка угорськомовних євреїв 
зросла з 39,1% до 52,6%, в Унг – з 33,5% до 51,8%, в Марамарош – з 
8,4% до 17,0%, в Угоча – з 41,3% до 61,9% (Таблиця 5). 

Підкарпатські євреї традиційно багатомовні. Євреї Угорщини 
взагалі володіли мовами середовища та державною (офіційною) 
мовою – залежно від того, наскільки ці мови були їм потрібні у 
повсякденному житті. На території сучасного Закарпатті євреї 
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володіли угорською, руською, словацькою, місцевими німецькими 
діалектами, румунською для комунікації із сусідами та торгівлі, а 
німецького, угорського , і пізніше – чеською, російською як мовами 
державної влади. «В Угорщині – з точки зору мови ідиш на кордоні 
Сходу і Заходу – виникла унікальна і складна ситуація у другій 
половині 19 століття. Використання мов в єврейській спільноті 
залежало від двох факторів: по-перше, географічних, а з іншого боку, 
впливу релігійних відмінностей. У західній частині Угорщини євреї 
зазвичай наслідували приклад Західної Європи, і з мови ідиш 
поступово перейшли на німецьку, потім з німецької на угорську. У 
східній частині країни дотримувались до галицького зразка, якій 
характеризується мовним консерватизмом – на сході євреї і далі 
наполягали на ідиш. Водночас неологи та асимільовані євреї по всій 
країні закликали до мадяризації, а ортодоксальні євреї взагалі були 
проти акультурації та асиміляції, тобто зміну своєї мови на німецьку 
або угорську» (Komoróczy 2013: 38). 

Рисунок № 1. Частка населення з неугорською рідною мовою в комітатах 

Унг, Берег, Угоча, Марамарош Угорського королівства (1880–1910, у %-х) 

Складено на основі видання: Csernicskó (1998a: 164). 
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Таблиця № 5. Частка єврейського населення, яке вважає угорську 

рідною, 1890–1910 рр. (за даними переписів населення) 

Складено на основі: Konrád (2013а: 18, 2013b: 108). 

  
  

Берег Унг Марамарош Угоча 

1890 

кількість євреїв (осіб) 20703 16423 33463 7835 

частка євреїв від 
кількості населення 

13,5 13,0 14,7 12,0 

євреї, які вважають 
угорську рідною 

39,1 33,5 8,4 41,3 

1900 

кількість євреїв (осіб) 24358 15599 45073 9414 

частка євреїв від 
кількості населення 

13,6 11,5 16,8 12,5 

євреї, які вважають 
угорську рідною 

44,0 46,1 12,8 47,9 

1910 

кількість євреїв (осіб) 29052 16776 56006 10566 

частка євреїв від 
кількості населення 

13,9 10,9 18,1 12,7 

євреї, які вважають 
угорську рідною 

52,6 51,8 17,0 12,7 

 
Офіційною мовою угорської держави аж до епохи освічення (до 

середини ХІХ сторіччя) була латинська (Mikó 1943, Nádor 2002). 
Тільки на цій мові можна було отримати вищу освіту. Національні 
точки зору в освітній політиці з’являються лише від другої половини 
XVIII століття. Прийнятий у 1777 році закон «Ratio Educationis», який 
уперше всеохоплююче регулював освіту Угорщини, окрему увагу 
приділив базовим школам із мовами навчання національностей. 
Закон перелічує сім націй, представники яких проживають на 
території держави: угорська, німецька, словацька, хорватська, руська 
(русинська), сербська та румунська. 

Під час свого правління імператор Йосип ІІ намагався зробити 
німецьку офіційною мовою держави, а також мовою середньої та 
вищої освіти, але ініціатива викликала жорсткий супротив, і таким 
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чином монарх відкликав свої постанови щодо цього (Фединець–
Генці 2010: 639, Nádor 2002, Fedinec–Gönczi 2010). 

Угорську мову вводили в офіційне діловодство поступово від 
1790 року законами, які регулювали окремі сфери суспільного життя, 
освіти, тощо. Такими законами були, наприклад, закони № VII від 
1792, № IV від 1805, № VIII від 1830, № VI від 1840 року (Csernicskó 
2013: 64, Katus 1993, Mikó 1943, Nádor 2002, Szekfű 1926). Кожний 
новий крок наражався на слабкі чи потужні протести серед 
представників різних національностей. Втілення в життя законів, 
безпосереднє введення угорської як державної мови сповільнювало 
те, що не було в достатній кількості вчителів, а також відповідної 
методики для викладання угорської мови як іноземної. Угорська 
стала офіційною державною мовою парламенту, установ, адмі-
ністрацій, судочинства та освіти внаслідок вступу в дію закону № ІІ 
від 1844 року (Bindorffer 2010: 14–15, Nádor 2002: 67). 

Наступним важливим кроком стало прийняття у 1868 році закону 
«Про рівноправність національностей» № XLIV, згідно з яким мовою 
парламенту та головних установ є угорська, однак закони також 
потрібно видавати і мовами інших національностей (§ 1). У містах та 
селах мовою діловодства є найбільш поширена мова (§ 21). Законом 
надавалося необмежене право користуватися рідною мовою з 
місцевими органами влади, в судочинстві, освіті, церкві (§ 23). 

Закон був ліберальним щодо надання громадянам рівних прав, 
незалежно від етнічної належності (Левенець та інші ред. 2008: 152–
153). Принцип закону наступний: «Згідно з основоположеннями 
конституції, всі громадяни Угорщини утворюють єдину націю, 
нероздільну угорську націю, рівноправними членами якої є всі гро-
мадяни вітчизни, що належать до будь-яких національностей» 
(Nádor 2002: 77). 

Закон № XLIV 1868 року був основою державної мовної політики 
аж до 1919 року. Але, на жаль, більшість положень досить лібераль-
ного закону на практиці не виконувались (Сова 1937: 298, Левенець 
та інші ред. 2008: 150–154, Ács 1984: 271–273, Nádor 2002: 78, 
Плїшкова 2008: 34). Деякі науковці вважають, що закон 1868 року 
державні структури використовували на запровадження угорської 
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мови як державної, і залишав відносно вузькі можливості вживання 
мов меншин (Bindorffer 2010: 19, Gyurgyák 2007: 78). Відомий 
угорський історик, І. Ромшич (Romsics 2008: 207) підкреслює, що в 
основі згаданого закону лежала ідеологія єдиної угорської полі-
тичної нації та єдиної державної мови – угорської. Національності не 
сприймали цю ідеологію (Маґочій 2007b: 63–64, Сова 1937, Katus 
1993, Nádor 2002, Gyurgyák 2007: 22–24, 72–82). 

 

На банкнотах того часу надписи сформулювалися багатьма мовами, поряд з 

німецькою та угорською, у томи числі, і українською 

Українська мова не згадується у законі № XLIV, але всі її 
положення поширювалися і на русинську (руську) мову. За оцінкою 
тодішньої  угорської влади, мова закарпатських слов’ян, як і мало-
руська (українська), відрізняється від російської мови. «Руськый 
языкъ е самостоятельный, и не може ся  держати нарѣчиемъ рос-
сийского», писав в 1883 році Ласло Чопей (Csopey 1883: X). Угорські 
мовознавці не вважали окремою мовою діалекти русинів Угорщини 
(Bonkáló 1910: 3, 1915: 81, 1940/1996: 58, Csopey 1883: X, Hodinka 
1900: 406, Sztripszky 1913: 278). 
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Титульна сторінка словника Л. Чопея і сторінка Х видання 

Серед місцевих слов’ян на межі ХІХ-ХХ століть у функції літера-
турної мови найчастіше використовувалась російська (великоруська). 
Вона була мовою освіти, науки, преси (Плїшкова 2008: 21–22, 
Sztripszky 1913). За цей період русофільський рух вважався най-
сильнішим в регіоні (Csernicskó 2013: 75–111). Програму русофільсь-
кого напрямку написав Адольф Добрянський, під назвою «Проектъ 

политической програмы для Руси австрійской», в якому проголо-
шував єдине коріння руського, білоруського та російського народів 
та ідею панславізму (див. Левенець та інші ред. 2008: 146, Маґочій 
2007а: 356).3 Граматику русофільського напрямку, яка була далекою і 
від мови населення Закарпаття (див. Bonkáló 1935: 46), і від літера-

                                                           
3
 Проектъ политической програмы для Руси австрійской. Львовъ, 1871. Про полі-

тичну творчість Добрянського див. Аристов (1928/1995: 36–40), Феерчакъ (1888: 
24–26). 
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турного варіанта російської (див. Кушко 2007: 39, Sztripszky 1913: 
287) створив Іван Раковський (1815–1885).4 Він був одним із за-
сновників Товариства Святого Василія (1866–1902), що видавало 
підручники та періодичні видання (Аристов 1928/1995: 35–36, 
Левенець та інші ред. 2008: 142–143, Францевъ 1931: 4–6). На основі 
русофільских граматик К. Сабова5 та Є. Сабова6 видали свої праці 
Александръ Митракъ7 та Еміл Кубек8 (див. Плїшкова 2008: 26). 

 

„Русская граматика” І. Раковського 

                                                           
4
 Раковскій, Іoaннъ / Rakovszky János: Orosz nyelvtan / Русская грамматика. Ungvár: 

Lévai Mór Könyvkiadása, 1867. Ця граматика була першою граматикою російської 
мови, видана угорською мовою (Bonkáló 1935: 47). 
5
 Сабовъ Кириллъ А.: Грамматика письменнаго русскаго языка. Ужгородъ: Карлъ 

Іегеръ, 1865. Цю граматику використовували до кінця 19, початку 20 ст. у більшості 
середніх шкіл регіону (Лявинец 2008: 7). 
6
 Сабовъ Євменій: Русская грамматика и читанка литературнаго языка Угоро-

русскихъ. Ungvár: видано автором, 1890. 
7
 Митракъ Александръ: Русско-Мадьярский словарь. Унгваръ, 1881. Див. 

Недзѣльскій (1932: 208). Мадьярско-Русскій Словарь автора був виданий аж у 1929 
році. (Недзѣльскій 1932: 209). 
8
 Еміл Кубек: Ó-szláv-, magyar-, ruthén (orosz), német szótár / Старославянскій-

оугорскій-русскій-нъмецкій словарь. Ungvár: Unio, 1906. 
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Двомовний переписний лист з 1869 року 

Але вже на початку ХХ ст. з’явився намір використовувати 
місцеву мову в освіті, художній літературі, пресі (Sztripszky 1913), 
тобто були зроблені перші кроки кодифікування окремої і від 
російської, і від української русинської (руської) мови (Szabó 1913: 46, 
Sztripszky 1913: 294–296). Прихильники окремішності русинської 
мови базували свої погляди на традиціях таких місцевих діячів, як 
Олександр Духнович та Михайло Лучкай. Аналіз творів згаданих 
науковців свідчить про те, що ані Лучкай9 (Німчук 2000b: 176, Cser-
nicskó 2013: 79–86, Danylenko 2009, Плїшкова 2008: 16, Zoltán 2010), 

                                                           
9
 Michaelis Lutskay: Grammatica Slavo-Ruthena, seu Vetero-Slavicae, et actu in 

montibus Carpathicis Parvo-Russicae, ceu dialecti vigentis linguae. Budae: Reg. 
Universitatis Pestіensis, 1830. 
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ані Духнович10 (Бростяникъ 1943, Кушко 2007: 38, Мозер 2008, 
Францевъ 1930, 1931: 10–11, Magocsi 1978: 51) не вважали окремою 
мовою мовлення місцевих слов’ян. 

 

Титульна і сторінка VIII граматики М. Лучкая: автор не вважав місцеві 

варіанти окремою мовою 

В перші роки ХХ століття Августин Волошин також був 
прихильником введення місцевих говорів в освіту, культуру, і був 
протилежником української орієнтації (Белей 2010, Бірчак 1924: 15, 
Думнич 2009: 9, Левенець та інші ред. 2008: 158–159, Маґочій 1994: 
214, 2007а: 390, Недзѣльскій 1932: 247–248, Чучка 1993b: 32, Юсип 

                                                           
10

 Олександр Духнович: Сокращенная грамматика письменнаго рускаго языка. 

Buda, 1853. 
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1993: 338, Плїшкова 2008: 30). За оцінкою деяких дослідників і по-
літиків, перші граматики Волошина11 зробили вагомий внесок у 
розвиток літературного варіанту русинської мови (Гарайда 1941: 6, 
Лявинец 2008: 7, Мишанич–Чучка ред. 1995: 5–36, Недзѣльскій 1932: 
245–246, Bonkáló 1935: 59, Brenzovics ред. 2009: 250–251, Marina 
1977/1999: 63, 86). 

 

Читанка Духновича 

                                                           
11

 А. Волошин: Методическая грамматика карпаторусского языка для народныхъ 

школъ. Ungvár, 1899; Методическая грамматика угро-русского литературного 

языка для народныхъ школъ. Матеріалъ II-го класса народной школы. Ungvár: Szt. 
Bazil Társulat, 1901; Aзбука угро-руськаго и церковно-славянскаго чтенія. Унгваръ: 
Уніо, 1906; Gyakorlati kisorosz (rutén) nyelvtan. Ungvár: Unio Könyvnyomda 
Részvénytársaság, 1907; Азбука и перва чытанка для первого класа народніх школ 

на русском язиці, 1913; Методическая грамматика карпато-русского языка для 

народныхъ школъ. Для I и II классов народной школы. Ungvár: Unio Könyvnyomda 
Részvénytársaság, 1919. 
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Угорсько-німецький двомовний документ з 1926 року (село Дийда) 

Українська орієнтація на початку ХХ століття ще не мала сильні 
позиції на сучасній території Закарпаття. Це зовсім не дивно, якщо 
враховувати, що в кінці ХІХ, на початку ХХ століття українська 
ідентичність навіть в Галичині і Буковині мала конкурентів (Yekelchyk 
2007, Екельчик 2010: 64, 94–95, Маґочій 2007a: 377, Нагорна 2008: 
154–155, Грушевський 1954, Csernicskó 2013: 75–110). В Закарпатсь-
кому регіоні русинська самоідентифікація тримала свої позиції 
довше, ніж в іншому боці Карпат (Екельчик 2010, Шевельов 1987b: 
51, Чучка 1993b, Bonkáló 1940/1996: 58, Yekelchyk  2007). Але ніяк не 
можемо погодитися з дослідниками, які вважають, що українська 
ідентичність і українська мовна орієнтація з’явилася в регіоні тільки 
після другої світової війни. Прихильники українського само-
визначення повернулися до слов’ян південної сторони Карпатський 
гір вже в кінці ХІХ століття (див. Драгоманов 1876, Левенець та інші 
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ред. 2008: 158, Мишанич 1999). Львівське Товариство імені Т. Шев-
ченка намагалося долучити до спільної роботи закарпатських до-
слідників, тому вони мали контакти з Гіадором Стрипським та 
іншими. З ними з’являється на Закарпатті українська ідейність та 
орієнтація. 

   

Граматика А. Волошина з 1901 року та його угорськомовна граматика, 1907 рік 

В той же час видомий письменник, громадській та політичний 
діяч Іван Франко, якій був категорично проти насильницької 
«мадяризації», також звернув увагу на те, що «Ми не вороги 
мадярської нації. Ми високо цінимо її енергію в боротьбі за свої 
права, її геройство в тяжких для неї хвилях; ми шануємо її 
заслужених мужів, її талановитих писателів, поетів і політиків, бо 
знаємо, що вони ніколи не були ворогами слабих, гнобителями 
пригноблених, не були прихильниками здирства, отемнювання і 
деморалізації ad majorem Hungariae gloriam! [...] Ми не маємо нічого 
проти того, щоби наші угро-руські брати були добрими угорськими 



38 • МОВНА ПОЛІТИКА АВСТРО-УГОРСЬКОЇ МОНАРХІЇ 

патріотами. Своїм осідком, економічними і культурними інтересами 
вони тісно зв’язані з Угорщиною, і ми розуміємо добре, що ми не в 
силі розірвати той зв’язок, бо він природний, випливає з ге-
ографічного їх положення. Та проте ми думаємо, що вони мають бути 
свідомими русинами, бути живою і діяльною частиною тої нації, до 
котрої належать своїм походженням, своєю історичною і духовою 
традицією. Та свобода, котрою Угорщина нині величається перед світом, 
не повинна бути путами, що сковують уста і душу півмільйонової маси, 
бо тоді вона перестає бути свободою, а робиться карикатурою свободи, 
дволичним фарисейством» (Франко 1896/1986: 349–350). 

 

Двомовний переписний лист з 1869 року (комітат Унг) 



2.2. Основні засади мовної політики в освіті 

В Угорському Королівстві царину освіти регулював закон № XXXVIII, 
прийнятий у 1868 році, пов’язаний із міністром у справах релігії та 
освіти Йожефом Етвешом. У §58 закону стверджувалося: «Всі учні 
мають отримувати освіту рідною мовою, якщо та мова є однією з 
поширених у населеному пункті мов». Закон гарантував право на 
заснування та функціонування конфесійних шкіл, через який греко-
католицька церква для руських (русинських) дітей забезпечила 
створення початкової освітньої системи. У цей період угорську 
державну мову не потрібно було викладати у початкових школах як 
предмет (Левенець та інші ред. 2008: 154, Berecz 2013, Bindorffer 
2010: 20, Nádor 2011a: 37). Тоді підручники видавали сімома мова-
ми, як і сімома мовами видавали «Газету для народныхъ учителей» 
(«Néptanítók Lapja»). Починаючи від середини 1870 років під 
впливом наростаючої націоналістичної політики ця газета виходила 
лише угорською мовою (Zoltán 2008). 

Підготовлений міністром культури Агоштоном Трефортом закон 
№ XVIII від 1879 року про викладання угорської мови у всіх 
навчальних закладах народної освіти, відповідно до вимог сучасної 
держави, зробив обов’язковим викладання угорської мови, а також 
відповідне володіння нею вчителями (Berecz 2013, Nádor 2002, 
2011a, Romsics 2010: 85). Закон № ХХХ від 1883 року зробив 
обов’язковим викладання угорської мови та літератури у середніх 
школах для учнів різних національностей. А на основі закону № XV 
від 1891 року в дитячих садках дітей, рідна мова яких неугорська, 
потрібно було ознайомити з державною мовою, тобто з угорською 
(Левенець та інші ред. 2008: 156, Ács 1984: 279, Bindorffer 2010: 20, 
Gyurgyák 2007: 82–83, Nádor 2002, 2011a, Romsics 2010: 85). 

На рубежі ХІХ–ХХ століть в Угорщині не було середніх та вищих 
навчальних закладів з руською мовою викладання. Руська молодь, 
потрапивши в угорськомовну освітню систему, пішла шляхом мовної 
та культурної асиміляції. У 1895/1896 навчальному році на території 
Угорщини руську мову викладали у трьох середніх закладах освіти: у 
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Мукачівській державній головній гімназії як позачерговий предмет, а 
також у Пряшівській та Ужгородській королівських головних 
гімназіях теж як позачерговий предмет по 8 та 2 години в тиждень. 
Ужгородський греко-католицький навчальний заклад, який готував 
канторів із 1883 року став угорськомовним; у повідомленнях почина-
ючи з 1906/1907 навчального року надавали інформацію про про-
порцію учнів за рідною мовою, однак з 1917/1918 навчального року 
надавали інформацію лише про стан володіння мовами учнів. У ста-
тистиці щодо рідної мови чисельність русинів була дуже малою, 
однак частка тих, хто володів руською мовою, досягала 50%. Ця ж 
тенденція проявляється у статистичному обліку народонаселення 
країни: у пропорції щодо рідної мови між 1880 та 1910 роками 
русини-українці складали 2,5% населення; в той же період греко-
католики складали 11% населення країни. 

 

Пам’ятник біля Мукачева з 1901 року: текст пам’ятної дошки двомовний 

На початку XX століття в Угорщині погіршилося становище освіти 
різних національностей, зокрема меншин. У 1907–1908 роках 
прийняли пакет законів про шкільну освіту, названий міністром 
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освіти «Лекс Аппоні». Найбільшу дискусію викликав закон № XXVII 
від 1907 року про правовий статус недержавних початкових шкіл. 

 

Сторінка з граматики А. Волошина „Gyakorlati kisorosz (rutén) nyelvtan” 
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Перша сторінка австро-угорської купюри: окрім німецької, тексти відображені 

ще кількома мовами, у тому числі, руською-українською 

Закон поєднав роль держави із засобами впливу держави та 
державного контролю. У §17 згаданого закону йдеться про наступне: 
«Усі школи та всі вчителі, незалежно від типу школи та від того, 
отримує вона державну допомогу чи ні, у душах дітей мають 
розвинути та підсилити свідомість відданості угорській вітчизні та 
належності до угорської нації, а також релігійно-морального 
мислення. Ця точка зору повинна домінувати у процесі всього 
навчання». 

Закон гарантував мінімальну зарплату всім учителям, якщо в 
даній школі викладання угорської мови, математики, географії та 
історії, а також громадських прав та обов’язків проводиться згідно з 
наказом міністерства (§20), однак вимагав, щоб дитина з не-
угорською рідною мовою після закінчення четвертого курсу свої 
думки могла висловити угорською мовою усно та письмово (§19). У 
тому випадку, якщо конфесійні школи не змогли забезпечити 
виконання закону, зменшувалася державна допомога, а вчителів, 
котрі протестували, могли покарати доганою, штрафом, навіть звіль-
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ненням із роботи. Кандидатів на посади вчителів мало затверджу-
вати Міністерство освіти, що відібрало від шкіл національностей мо-
жливість вільного вибору вчителів (Фединець–Генці 2010: 642–643). 

 

Друга сторінка австро-угорської купюри: текст тільки угорською мовою 

§19 цього закону стверджував: «Якщо кількість учнів з угорською 
рідною мовою досягає, або складає 20% усіх зареєстрованих учнів, 
то для них угорська мова як мова навчання обов’язково використо-
вуватиметься. А якщо половина учнів має рідну мову угорську, 
мовою навчання є угорська, власники шкіл можуть подбати про те, 
щоб учні з неугорською рідною мовою теж мали можливість 
навчатися на рідній мові. Однак у всіх таких народних закладах 
освіти, в яких єдиною мовою викладання є державна, це становище 
не може бути змінене». 

Міністр освіти Граф Альберт Аппоні у своїх мемуарах виразив 
наступну точку зору: «Поширення знання угорської мови вважаємо 
важливим, щоб інтелігенція з неугорською рідною мовою теж могла 
брати участь у служінні державі і завдяки цьому ще щільніше 
приєдналася до справ держави, однак головним чином як засіб 
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громадської єдності, без якої політична єдність залишиться пустою 
формою» (Apponyi 1934: 57). 

 

Шкільний табель з часів Монархії: в школах з угорською мовою навчання 

русинська мова не вивчалась 
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Закон № XXVII 1907 року, який, разом з наказом міністра № 
120.000 від 1908 року, навчальні заклади з русинською мовою 
навчання практично перетворив на двомовні (Маґочій 2007a: 390, 
Csernicskó 2013: 67–69, Nádor 2011a: 41–42). 

Результати мовно-політичних відношень освітньої політики 
віддзеркалюють дані переписів населення (Romsics 2010: 86). Між 
1890 та 1910 роками чисельність населення, яка володіє державною 
угорською мовою у всіх комітатах, де значну частину населення 
складали русини, значно зросла (див. Рисунок 2). Міру зростання, 
крім результатів мовної освіти, підсилювала мовна асиміляція націо-
нальностей. 

Рисунок № 2. Частка не угорського населення комітатів Угорщини Унг, 

Угоча, Берег і Марамарош, яка володіє державною (угорською) мовою 

за даними переписів населення 1890 та 1910 років 

Складено на основі видання: Csernicskó (1998a: 164). 
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В березні-квітні 1917 року Михайло Грушевський (1991: 104–105) 
написав наступні слова: «Ми не візьмем прикладу з Угрів, котрі 
виступали перед Європою лицарями вільності, а у себе в Угорщині, 
добувши для неї державне право, зав’язали в неключиму неволю всі 
інші народності. [...] Всякі прояви українського шовінизму, ви-
ключності, нетолеранції, супроти інших народностей несимпатичні й 
небажані взагалі, коли б то не було. Тепер же, в нинішніх обставинах, 
коли так треба такту і розваги, порозуміння і солідарності для 
осягнення великої мети, вони недопустимі зовсім. Їх треба попросту 
признати національним злочинством і виступати проти них з усею 
рішучістю». 



2.3. Державна політика асиміляції 

Представники національних меншин послідовно протестували проти 
мадяризаторських державних намагань (Gyurgyák 2007: 85–88). По-
чинаючи з 1870 років політичні представники окремих наці-
ональностей час за часом об’єднували зусилля для виступу проти 
мадяризації. Визначною подією у співпраці національностей був 
будапештський конгрес національностей у 1895 році, на якому 
рекомендували здійснення національного самоврядування, яке ба-
зувалося б на областях, створених відповідно до територій по-
ширення мов національностей. Виконавчий комітет, організований 
на конгресі національностей, у 1896 році протестував проти мі-
леніумних святкувань (Фединець–Генці 2010: 643). 

 

Купюра 20 корон з 1913 року; на неї, поряд з іншими мовами, і українська мова 

«У часи рубежу століть усе більшою стає прірва між політично 
культивованим поняттям нації та між поняттям нації серед не-
угорського населення. Громадяни Угорщини неугорської наці-
ональності хотіли б мати більше прав та територіальну автономію. 
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Якщо у колах їхніх політизуючих еліт і не була загальною мета 
самостійної національної держави, все менш припустимою була для 
них думка угорської політичної нації. Розділювальною межею між 
угорцями та національностями стало те, що у національній сві-
домості угорців визначальну роль зіграла тисячолітня угорська 
державність, тоді як у національній свідомості не угорців був 
відсутнім момент власної державності. Еліта національностей все 
реалістичніше рахувалася зі своєю національною державою», – 
визначає Ілдіко Сабо (Szabó 2006). 

Багато видатних представників угорського суспільно-політичного 
життя, політики теж протестували проти мадяризаторських прагнень 
держави, вимагали примирення угорців та не угорців у дусі 
взаємного визнання національної поваги. Ось така промова депутата 
угорського парламенту Лайоша Мочарі: «На угорську націю чекає 
велике та складне завдання. Йому вдруге потрібно заснувати 
вітчизну. Має подумати над тим, як організувати цю державу таким 
чином, щоб та була не лише конгломератом тих національних 
деталей, які вже стоять тут відокремлені одна від іншої та 
консолідувавшись у собі, як нагромаджений будівельний матеріал, а 
була та залишалася органічно цілою, яку з’єднує внутрішня сила 
загального впливу [...]. Закон про національності 1868 року потрібно 
зберегти, чесно виконувати його, щоб ми у порівнянні з ним 
підтримували зі сторони держави культурні устремління національ-
ностей, надавали допомогу освітнім закладам з мовами на-
ціональностей. Я казав і кажу, що при призначенні посад в установах 
– знову ж порівняно з законом – потрібно мати на увазі громадян 
неугорської національності; [...] казав, що потрібно покінчити з тим 
ідейним напрямком культурних спілок, який своїм завданням 
визначив скорочення чисельності національностей; говорив, що 
треба покінчити з тими образами, що поняття угорський та патріот є 
тотожними, тобто зрадниками батьківщини є всі, хто не угорець” 
(див. Kemény ed. 1956: 193–194). 

Прем’єр-міністр Угорщини між 1903–1905 та 1913–1917 роками 
Іштван Тиса також висловився у подібному дусі: „Невже ми живемо 
ілюзією, що мадяризували румунських чи словацьких співгромадян, 
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котрих навчили писати та читати угорською мовою? Та це ж не 
мадяризація, панове! […] Хтось, можливо, може навчитися писати та 
читати, особливо у тому випадку, якщо добряче замордують у школі, 
але він буде ще більше ненавидіти угорську національну справу, ніж 
до того» (Gróf Tisza István képviselőházi beszédei, IV. kötet – с. 76.). 

Засобом мадяризаторської політики було й те, що уряд вимагав 
зміни на угорську мову чужих імен (Франко 1896/1986: 346, Bánffy 
1903: 149) та назв населених пунктів (Kozma 2000, Левенець та інші 
ред. 2008: 156, Фединець–Генці 2010: 644, Франко 1896/1986: 346–
347). Систематичне надання угорських назв населеним пунктам в 
Угорщині розпочалося з кінця ХІХ століття, з прийняттям закону № IV 
від 1898 року. За майже півтора десятиліття сформувалася єдина 
офіційна угорська система назв населених пунктів, яка, однак, стала 
предметом суперечок серед представників інших національностей 
(Gyurgyák 2007: 85–88). До мадяризації назв населених пунктів, які 
були на територіях, де в більшості проживали представники 
неугорської національності, приступив кабінет міністрів Калмана 
Тиса, який закликав населення також змінити чужомовні імена. Під 
час керування урядом Деже Банффі (1895–1899 роки) здійснювався 
більш безпосередній вплив на мадяризацію імен, і особливо велику 
кампанію було розгорнуто серед державних службовців (Bánffy 1903: 
149). Після прем’єра Банффі під час керування урядом його 
наступника Калмана Селла хвиля мадяризації вщухла. 

За визначенням Іштвана Козми, „мадяризація імен як суспільне 
явище, з одного боку, була формою виявлення добровільної 
асиміляції змадяризованих національностей, її супровідним явищем, 
з іншого боку, вона пов’язана з відкритими та замаскованими 
державно-політичними зусиллями та суспільними рухами, направле-
ними на асиміляцію неугорського народонаселення та мадяризацію 
державного іміджу. І на завершення у певних відрізках часу, 
особливо у 1930–1940 роках, такі заходи були пов’язані зі стратегією 
порятунку, намаганням сховати зовнішні ознаки іншого походження 
етнічних/релігійних груп (євреїв, а потім швабів), які мали небезпеку 
втрати статусу” (Kozma 2000). Мадяризація імен відбувалася пере-
важно в регіонах, де домінувало угорськомовне населення. 
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Території, в яких переважну частину населення складали інші на-
ціональності, серед яких і сучасне Закарпаття, були меншою мірою 
задіяні в цій політиці. 

Під час перепису населення 1910 року єврейське населення 
країни навіть не рахували як окремий етнос, а за основу (при 
переписі) брали рідну мову. Під час обробки даних за методичними 
вказівками «в якості рідної мови завжди потрібно використовувати 
без впливу та відповідно до реальності ту, яку особа вважає своєю 
рідною, і якою розмовляє найкраще та найбільш охоче. Виходячи з 
цього, потрібно відзначити, що хоча в більшості випадків рідна мова 
тотожна з тією, яку особа вивчала в дитинстві і, як правило, від рідної 
матері, все-таки можуть траплятися і такі випадки, коли рідна мова 
дитини відмінна від рідної мови матері, особливо тоді, коли дитина 
у дитячому садку, школі або в результаті інших суспільних контактів 
чи внаслідок того, що батьки мають різні рідні мови, засвоїла іншу 
мову […]. Як рідною, так і іншою мовою, якою говорять, може 
вписуватися лише жива мова, і виходячи з цього єврейську мову чи 
мову іврит вписувати неможливо. Отже, у деяких регіонах у людей 
єврейського віросповідання, які користуються „зіпсованою” німець-
кою мовою, змішаною з гебрайською, тобто так званим жаргоном, 
потрібно реєструвати німецьку мову» (див. Varga 1992: 15–16). Щодо 
релігійного розподілу народонаселення у 1910 році, то 5% населення 
країни були іудеями. 

У зміні народонаселення держави та етнічних пропорцій певну 
роль зіграли також еміграційні хвилі (Katus 2009: 389). Еміграція з 
Угорщини була найбільш потужною на рубежі ХІХ–ХХ століть. Між 
1890–1900 роками 15,5% всіх, хто емігрував з Європи, складали 
вихідці з монархії, між 1901 та 1910 роками – 23,8%, із цим 
показником Австро-Угорська монархія вийшла на перше місце серед 
європейських країн. Беручи до уваги етнічні пропорції серед всього 
народонаселення, еміграція була найбільш поширеною серед 
словаків, німців та русинів-українців (Левенець та інші ред. 2008: 
166–168, Ács 1984: 304, Botlik 1997: 140–146, Puskás 1982; див. 
Таблицю 6). 
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Переписний лист 1910 року, Угорське Королівство 
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Таблиця № 6. Національний розподіл емігрантів з Угорщини (у %) 

Джерело: Mayer (1977: 174). 

 
Угорці Словаки Німці Румуни Руські 

Хорвати 
та серби 

Інші 

1905–1907 33,9 23,0 20,4 14,4 3,8 3,4 1,1 

1911–1913 35,0 19,0 17,8 20,9 3,9 2,4 1,0 

 
За даними Маґочія (2007b: 61), у період від 1880 по 1914 роки з 

сучасної території Закарпаття виїхало до Америки близько 225 тисяч 
осіб. 

Частина латинського шрифту замість кирилиці для східнослов’янського 

населення північно-східної Угорщини (початок ХХ ст.) 

Джерело: http://litopys.org.ua/volosh/volosh31.htm 

 

З 1915 року угорський уряд намагався запровадити латинський 
шрифт замість кирилиці для східнослов’янського населення північно-
східної Угорщини (Маґочій 1994: 48). «Вже взимі 1914/15 приходили 
вісти, що правительство будапештське рішило замінити кирилику 
мадярською азбукою так в школах, як і в церквах. [...] Держ. секретар 
Клебелсберґ скликав на 5. VI. 1915 до себе анкету в ділі 
установлення, як мається руський текст переписувати мадярськими 
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буквами. [...] Ця "наукова" порада була для нас напімненням, що 
влада йде рішучо проти останніх признаків нашої народної і 
обрядової індивідуальности, й тому глядали оборони в Римі. Без 
наукового приспособлення латинська азбука не може замінити 
кирилики. Але "наукова комісія" і не пустилася до наукової аналізи 
цього питання, навіть відклонила проєкт проф. др. Ашбота, щоб 
наукова комісія була доповнена філологами, знаючими руську мову. 
А тепер цією науково неустановленою азбукою хотіли б переписати 
та видати літурґічні книги, які повинні мати вартість довголітню. [...] 
Проти цього, нечуваного атентату протестує наука, яка учить, що 
кожна азбука має свою історію і природну еволюцію. З одного дня 
на другий не вискочила ані одна буква» – згадує ці часи А. Волошин 
(1937). 

 

Листівка з Мукачево, з німецьким та угорським текстом 

Але русини це сприймали із незадоволенням (Волошин 1937, 
Кондратович 1924: 105, Недзѣльскій 1932: 242). Це, і початок першої 
світової війни не дали змогу для угорської влади довести своє 
рішення до завершення. 
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Середня частина латинського шрифту замість кирилиці для 

східнослов’янського населення північно-східної Угорщини 

 



Державна політика асиміляції • 55 

 

Листівка з часів монархії 

Кінець латинського шрифту замість кирилиці для східнослов’янського 

населення північно-східної Угорщини 
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У XIX столітті угорська державна мовна політика особливо не 
перешкоджала розвитку руської мови. Однак на рубежі XIX–XX сто-
літь мадяризаторські заходи поступово витісняли використання мови 
слов’янського населення в освіті. Історик Ігнац Ромшіч зазначив: 
«Замість підтримки освіти рідною мовою намагалися розширити 
угорськомовну освіту, і через це здійснити мовно-культурну мадя-
ризацію. Культурну гомогенізацію вважали сучасним дієвим 
методом керування державою та неодмінною передумовою 
суспільного підйому» (Romsics 2010: 84). 

 

Головна вулиця Мукачева, початок ХХ століття 

Разом із тим у переважній більшості населення місцевої 
слов’янської спільноти та в її інтелігенції не було єдиних уявлень про 
подальший розвиток своєї мови. Одні течії вважали російську мову 
літературною мовою місцевої слов’янської спільноти, а інші бажали 
створити власну літературну мову, спираючись на місцеві діалекти. 
Використання української мови як літературної в регіоні у цю епоху 
не було характерне. В кінці ХІХ, на початку ХХ століття український 
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напрям ще і в Галичині не мав міцний статус (Загорный 1873, Штруве 
2011: 168, Magocsi 1978, Маґочій 2007a: 347, 2012, Мозер 2011b, 
Екельчик 2007, 2010, Csernicskó 2013: 107–110). «Галичина масово 
перейшла на термін з коренем україн- наприкінці ХІХ – на початку ХХ 
століття» (Радевич-Винницький–Іванишин 2012: 162). 

З початку ХХ століття позиція угорської політики полягала у по-
силенні руської ідентичності, створенні окремої руської літературної 
мови, яка базувалася б на місцевих діалектах. Однак це мовно-
політичне намагання з огляду на те, що наростаюча гомогенізаційна 
політика викликала застереження, не знайшло підтримки повною 
мірою серед слов’янського населення регіону. 
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МОВНО-ПОЛІТИЧНІ 

УСТРЕМЛІННЯ 

ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ (1918–1939 рр.) 

 

Двомовна таблиця з 1920-1930-х років



 



3.1. Міжнародний аспект мовної політики 

У січні 1918 року президент США Вудро Вільсон проголосив ідею 

національного самовизначення як можливого засобу закінчення 

Першої світової війни. Під впливом цього політична еліта національ-

них меншин, що емігрувала з Австро-Угорської монархії, у квітні 1918 

року в Римі скликала конгрес національностей, на якому було 

проголошено, що представники національностей монархії не хочуть 

далі залишатися в рамках імперії, а вимагають створення неза-

лежних держав. Одна за другою створювалися еміграційні наці-

ональні ради, які наприкінці Першої світової війни були визнані 

державами-переможцями партнерами у переговорах (Віднянський 

2010а, 2010b, Сорко 2010). 

В Угорщині міністерство національностей під керівництвом 

Оскара Ясі, створене урядом Міхая Карольі, котрий прийшов до 

влади під час «революція айстр», змогло зробити єдиний 

конкретний крок: 21 грудня 1918 року парламент прийняв Народний 

Закон № X «Про національну автономію русинів, що проживають в 

Угорщині», який вступив у дію 25 грудня (Шевельов 1987б: 240). 

Передбачалось створення так званої автономної «Руської Крайни». 

Перший параграф цього закону проголошував, що «Руській Нації, що 

живе в рамках Угорщини, належить повне право самоврядування в 

ділянках внутрішньої адміністрації, законодавства, публічного 

шкільництва й навчання, її народної культури, практикування і на-

вчання релігії та вживання мови, і то так законодавча влада, як і 

виконавча, для яких є міродатні постанови, визначені в цьому 

законі». Згідно з дев’ятим параграфом закону «не русинське 

народонаселення забезпечуватиметься місцевою адміністративною 

та культурною автономією». 29 грудня 1918 року Орест Сабо був 

призначений на посаду міністра у справах русинів, а 3 січня 

наступного року Августин Штефан став губернатором «Руської 

Крайни» (Вегеш та інші 2011: 35–36). Угорська влада однозначно 

оголосила закон № X з метою збереження території в складі 

Угорщини (Маґочій 2007b: 71, Csernicskó 2013: 111–112). 
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Карта № 3. Сучасне Закарпаття у складі Чехословацької Республіки 
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29 січня 1919 року в Угорщині оприлюднили народний закон № 

VI про користування самоврядним правом німецького народу 

Угорщини. У часи правління уряду Денеша Берінкеї, 11 березня 1919 

року вступив у дію народний закон № ХХХ від 1919 року, яким 

намагалися створити автономну територію під назвою Словацька 

Країна на північних територіях Угорщини, де проживали словаки. 

 

На межі Закарпатської та Львівської областей і досі можемо побачити 

позначки чехословацько–польського державного кордону 

Однак тоді ці території з правової точки зору, згідно з Сен-

Жерменським мирним договором з Австрією від 10 вересня 1919 

року, вже належали до утвореної 28 жовтня 1918 року Чехо-

словацької Республіки (Левенець та інші ред. 2008, Пушкаш 2006, 

Вегеш–Фединець ред. 2010, Vehes–Fedinec ред. 2010). Володимир 

Вернадський записав у свій дневник у грудні 1919 року: «В газетах 

известие о создании автономии Карпатской Руси в Чехии. Удиви-

тельная судьба Угорской Руси! Ее судьба всегда глубоко меня инте-

ресовала – но я никогда не думал, чтобы можна было дожить до 
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такого факта, который теперь происходит. Помню мои разговоры об 

Угорской Руси с Драгомановым, который считал какой-то священной 

объязанностью ее защиту. О том же я имел длинный разговор в 

Москве с М. С. Грушевским. И тот, и другой считали ее положение 

почти безнадежным» (цит. за Мазурок–Пеняк–Шевера 2003). 

 

Тримовний офіційний бланк: 1932 рік, Підкарпатська Русь 

Вже у січні 1919 року, тобто до підписання Сен-Жерменського 

мирного договору, розпочалася окупація сучасної території За-

карпаття румунськими та чехословацькими військами. У березні того 

ж року в Угорщині оголосили про створення Угорської Радянської 

Республіки. У прийнятій 23 липня конституції Угорської Радянської 

Республіки стверджувалося: «Всі нації, які проживають в Соці-

алістичній Союзній Республіці Рад Угорщини, вільно можуть 

користуватися своїми мовами, дбати та розвивати національну 

культуру» (§84), а «суцільні угорські території, на яких в більшості 

проживають русини, визнає русинським національним округом» 

(§87). Конституція таким же чином визнала німецькою національною 

територією ту частину Угорщини, на якій у більшості проживали 

німці. Параграф 88 закону декларував, що Соціалістична Союзна 

Республіка Рад Угорщини не буде чинити опір тим «звільненим 

територіям, які завдяки своєму населенню та економічній потужності 
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здатні створювати власні, окремі республіки рад, які увійдуть як 

союзники до Республіки Рад Угорщини». 

За короткотривалої (кінець березня – початок квітня 1919 року) 

радянської влади в Закарпатті видано декрет, яким запроваджено в 

школах місцеву мову, як вона була кодифікована в граматиці Ав-

густина Волошина «Методическа грамматика карпато-русскаго язика 

для народных школ»12 від 1901 та 1907 року (Шевельов 1987б: 239–

240, Штець 1969: 11). 

 

Тримовне запрошення на 15-річний ювілей заснування Чехословацької держави 

                                                           
12

 А. Волошин: Методическая грамматика угро-русского литературного языка 

для народныхъ школъ. Матеріалъ II-го класса народной школы. Ungvár: Szt. Bazil 

Társulat, 1901; Gyakorlati kisorosz (rutén) nyelvtan. Ungvár: Unio Könyvnyomda Rész-

vénytársaság, 1907. 
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Тримовна таблиця при вході до канцелярії губернатора Підкарпатської Русі 

Революційна Урядова Рада 1 серпня 1919 року подала у від-

ставку. Однак із точки зору нашого регіону це вже не мало суттєвого 

практичного значення, адже до квітня закінчилася військова окупа-

ція Закарпаття чехословацькою армією. 

Впродовж січня–квітня 1919 року на закарпатських землях ввели 

чехословацьку адміністрацію, і таким чином приєднання регіону під 

назвою Підкарпатська Русь до Чехословацької Республіки, згідно із 

Сен-Жерменським мирним договором від 10 вересня 1919 року, 

можна було виконати відразу, без перехідного періоду. Починаючи з 

цього часу питання використання мов та статус етносів, які 

проживають у країні, визначалися чехословацькими законами. 

 

Тримовний виклик 



3.2. Національна і мовна політика новоствореної 

держави 

Союзники у договорі про мир внесли розпорядження щодо захисту 

прав національних меншин. Це зафіксовано і в Сен-Жерменському 

договорі, укладеному з Чехословаччиною, а також у Тріанонському 

договорі з Угорщиною. Для нагляду за виконанням мирних дого-

ворів 10 січня 1920 року створили Об’єднання (Лігу) Націй (Народне 

Об’єднання). У періоді між двома світовими війнами найбільше 

скарг до Ліги Націй подавали німці та українці Польщі, угорці, які 

проживали в Румунії та Югославії, поляки Німеччини, німці Чехо-

словаччини та албанці з Греції. Скарги стосувалися, в першу чергу, 

освіти, аграрної реформи, громадянства та застосування рідної мови. 

Договір, що регулює права національних меншин, Чехосло-

ваччина підписала 10 вересня 1919 року в місті Сен-Жермен (у чехо-

словацькому законодавстві закон № 508, оприлюднений 31 грудня 

1921 року). У 10–13 статтях ІІ розділу цього договору Чехословацька 

Республіка зобов’язувалася територію, що перейшла до неї під 

назвою Підкарпатська Русь, організувати як автономну одиницю із 

найвищим ступенем самоуправи, яка б мала власне само-

врядування, встановити автономні збори, які мають отримати 

законодавчу владу стосовно освіти, релігії та користування мовами, а 

також у питаннях місцевої адміністрації (Шевельов 1987б: 241). 

Однак до осені 1938 року Чехословацька Республіка свої зо-

бов’язання щодо автономії не виконала. 

Статті 3–6 І розділу договору регулювали питання громадянства. 

Згідно з ними, Чехословаччина повинна була визнати без заперечень 

своїми громадянами всіх тих колишніх німецьких, австрійських та 

угорських громадян, які на момент вступу в силу договору мали 

право на проживання або проживали на території держави. Стаття 7 

встановлювала, що «кожен громадянин Чехословаччини без 

расових, мовних або релігійних відмінностей рівний перед законом 

та користується однаковими громадянськими та політичними 

правами», а також те, що «жоден чехословацький громадянин не 
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може бути обмежений у вільному користуванні будь-якою мовою». 

Громадяни, що належать до національних меншин, «мають право 

утворювати за власні кошти благодійні, релігійні або соціальні 

установи, школи та інші виховні заклади, керувати ними та 

контролювати, з тим правом, що в них вільно можуть користуватися 

рідною мовою та віросповіданням». Згідно зі статтею 9, закони 

мають забезпечити, щоб «чехословацькі громадяни навчали своїх 

дітей на їхній рідній мові». 

 

Двомовний бланк з Підкарпатської Русі, заповнений третьою мовою 

Правові відносини національних меншин у Чехословаччині 

регулював конституційний лист на основі Сен-Жерменського мирного 

договору. Згідно з §3 конституції, «територія Чехословацької 

Республіки цілісна та нероздільна», стверджується також і те, що Під-

карпатська Русь є «неподільною частиною» країни, яка «набуде най-

ширшої автономії, сумісної з цілісністю республіки». Парламент авто-

номної адміністративно-територіальної одиниці має право ухвалю-
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вати власні рішення у мовній, освітній, релігійній справах та у сфері 

місцевого самоврядування. Конституція 1920 року лише дала обіцянку 

на створення автономії для закарпатців, однак не здійснила її. 

Шостий розділ конституції «Захист національних, релігійно-

конфесійних та расових меншин» проголошував рівність громадян 

республіки перед законом без мовних, релігійних або расових 

відмінностей. Він зробив можливим здобуття освіти рідною мовою, 

передбачив отримання бюджетних грошей рівними частинами. 

Забороняв насильницьку асиміляцію. §128 гарантував громадянам 

право вільно вживати мову їхнього вибору в приватному і діловому 

спілкуванні, релігії, пресі, публікаціях або в громадських зборах. 

 

Двомовний надпис на залізничній станції, Підкарпатська Русь 

Мовні права регулював закон про мови, який був складовою 

частиною конституції. Згідно з §1, державною та офіційною мовою 

республіки є «чехословацька мова» (Шевельов 1987a: 198, 1987b: 

248). Однак така мова насправді не існувала. За задумом «чехо-

словацької мови» стояла ідеологія так званого «чехословакізму» 

(Pomichál 2007: 64, Szalay 2011: 85). 
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Тримовний офіційний бланк податкової інспекції (1935 рік) 
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Нові держави, що утворилися на руїнах Австро-Угорської 

монархії, виникли як національні держави, проте Чехословацька 

Республіка не була національною державою, адже до Першої 

світової війни ні чехи, ні словаки не мали абсолютної більшості на 

території пізніше створеної державі. За даними чехословацьких 

переписів населення 1921 та 1930 років титульні нації нової держави 

вже складали більшість населення (див. Таблицю 7). 

Таблиця № 7. Склад населення Чехословацької Республіки за 

національністю за даними переписів населення 1921 та 1930 року 

Національність 
1921 1930 

осіб % осіб % 

чехи 6 831 120 51,1% 7 406 493 55,4% 

словаки 1 967 870 14,7% 2 282 277 17,1% 

німці 3 123 568 23,4% 3 231 688 24,2% 

угорці 745 431 5,6% 691 923 5,2% 

українці/русини 461 849 3,5% 549 169 4,1% 

поляки 75 853 0,6% 81 737 0,6% 

євреї 180 855 1,4% 186 642 1,4% 

інші 25 871 0,2% 49 636 0,4% 

всього 13 374 364 100,0% 14 479 565 100,0% 

 

Тому за часи Першої Світової війни була потреба у теорії єдиної 

чехословацької нації та мови. Едвард Бенеш уже у виданій 

французькою мовою в 1916 році в Парижі праці «Détruisez l’ Autriche-

Hongrie: La Martyre des Tcehegoslovaques a travers histoire» ви-

словлюється так: «Чехословаки, або просто чехи, складаються з двох 

елементів: із семи мільйонів чехів, які проживають у Чехії, Моравії та 

Сілезії, та з трьох мільйонів словаків, які проживають у північній 

частині Угорщини, від місця злиття Морави та Дунаю до Верхньої 

Тиси. […] Це дві гілки тотожної нації, одна й та ж культура, одна й та 

ж мова, одна й та ж історія: словацький діалект лише трохи 
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відмінний від чеського».13 Томаш Ґарріґ Масарик у своїй роботі 

«Словяне по войнѣ», яка була видана в 1923 році чеською, а потім в 

Ужгороді руською мовою, висловився так же, як Е. Бенеш.14 

 

Перша сторінка роботи Е. Бенеша 

Тобто ідеологічною підставою створення Чехословацької 

держави була теорія єдиної чехословацької політичної нації, так 

званий чехословакізм, який був сформульований як чехословацька 

національна державна ідея. «У чехословакізму в часи створення 

держави безумовно була реальна внутрішньо- та зовнішньо-

                                                           
13

 Е. Бенеш: Détruisez l’ Autriche-Hongrie: La Martyre des Tcehegoslovaques a travers 

histoire. Paris, 1916. 
14

 Т. Г. Масарик: Словяне по войнѣ. Ужгород: Накладом Ческословенського 

абстинентого союза в Прагѣ, 1923. Робота автора окрім чеською (Slované po válce, 

Praha 1923) було видано і французською (Les Slaves aprés la guerre, Paris 1923) та 

польською мовами (Slowienje po wójnie, Lublaň 1923 і Sloviane po wojnie, Varšava 

1924). 
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політична функція (наприклад, презентація волі більшості проти не-

слов’янських меншин, що потрапили до держави в результаті 

мирової конференції, а у внутрішньополітичному відношенні – 

ідеологізація безкорисної допомоги чеського суспільства, яке є 

найбільшою національною спільнотою в державі та ін.). Однак 

незабаром, після того як чехословакізм став доктриною цент-

ралізованої національної єдиної держави, він став одним із най-

більших бар’єрів упорядкування чехо-словацьких відносин», – 

стверджує угорський історик Ласло Сарка (Szarka 1996). 

 

Титульна сторінка книжки Т. Ґ. Масарика 

Шевельов (1987б: 243) називає чехословацьку мову як 

«політично мотивований лінгвістичний гібрид». Згідно з теорією 

чехословакізму, чехословацька мова має два великі види: західна 

(чеська) та східна (словацька). У західній половині Чехословацької 

Республіки (у чеських частинах) побутує один варіант, а в східних 

(словацьких) регіонах – інший (Szalay 2011: 85). Отже, чехословацька 
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мова була конструкцією, схожою на найбільшу мову колишньої 

Югославії. На сербських територіях її називали сербо-хорватською, у 

хорватській частині – хорватсько-сербською ті південнослов’янські 

мовні варіанти, які після того, як Югославія розпалася, вважалися 

двома окремими мовами: у незалежній Сербії державною мовою 

стала сербська мова, а в суверенній Хорватії –  хорватська. 

Незважаючи на це вони і надалі користуються тією ж мовою, якою 

користувалися під час існування єдиної південнослов’янської 

держави (Кочиш 2011, Nyomárkay 1997). Сьогодні у самостійній Чехії 

державною мовою є чеська, у незалежній Словаччині – словацька. 

Чехословацька нація та мова теоретично складалися з рівно-

правних чеського та словацького варіантів. Однак насправді у Чехо-

словацькій Республіці у політичному сенсі домінували чехи (Szalay 

2011: 86), бо якщо, наприклад, словацька мова є рівноправним 

східним варіантом «чехословацької мови», тоді на території Під-

карпатської Русі в адміністративній та освітній сферах логічно було б 

з’явитися цьому східному варіанту вже хоча б тому, що словацька 

мова, з мовної точки зору, ближча до руської (української), ніж 

чеська. Однак у Підкарпатській Русі мовою адміністрації та освіти 

була чеська, а не словацька. 

 

Платіжне доручення з 1922 року 

Право національних меншин на освіту рідною мовою 

формулював також і закон про мови. Викладання державної мови в 
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усіх закладах освіти було введено законом № 226/1922 від 

13.07.1922 р., а обов’язковим викладання «чехословацької» мови 

стало відповідно до закону № 137/1923 від 08.06.1923 р. (Фединець 

2010, Fedinec 2010a: 124). 

Стосовно руської мови у Підкарпатській Русі §6 гласить, що 

створений у майбутньому парламент щодо мовних питань може 

приймати власні закони, а поки в цьому регіоні також потрібно 

користуватися законом про мови, «беручи до уваги особливі мовні 

відносини цієї території». Виконавча постанова закону про мови 

1926 року повторює те, що міститься в законі, однак гласить, що в 

регіоні у всіх судах, установах можна подавати документи та заяви 

руською або малоросійською (українською) мовою. Крім чехо-

словацької державної мови, цією мовою також треба було написати 

назви офіційних будов та офіційні оголошення. 

 

Навіть свідоцтва про бідність видавали не тільки державною мовою 
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Свідоцтво про народження, офіційний бланк тримовний 

Закон про мови та інші постанови, що регулюють правила 

функціонування мов (як, наприклад, урядова постанова № 27 від 

1924 року та виконавча постанова мовного закону від 1926 року), 

наділяли відносно широкими правами тих, хто говорив мовами 

меншин. Незважаючи на те, що державною та офіційною мовою 

була чехословацька, закон гарантував право вільного користування 

мовами, і не тільки в усній, але й у письмовій формі. Наприклад, у 

тих судових районах, в яких частка представників національної 

меншини досягала 20%, адміністрування в установах передбачали 

також і на цій мові. Ще ширші права користування мовами надавав 

закон про мови на території тих міст та районних судів, де частка 

представників меншини досягала 50 або 75-відсоткову межу. Там, де 

частка меншин перевищувала 75%, документи районних рад не-

потрібно було обов’язково видавати державною мовою, лише в 

тому разі, якщо хтось із депутатів вважав це необхідним (Csernicskó 

2013: 121–123, Szalay 2011). 

Право вільного користування мовами національних меншин 

належало не тільки приватним особам. Якщо місцезнаходження 
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фірм, підприємств, спільнот, релігійних громад, юридичних осіб було 

на території такого районного суду, де частка меншини досягала 

межі, визначеної у законі, то ці установи також мали можливість 

вільно користуватися своїми мовами. Також є суттєвим те, що 

держава не дозволяла, а наказувала застосовувати мову меншини, 

якщо частка громадян, що її представляли, в даному районі досягала 

визначеної відсоткової межі. На більшості території Закарпаття 

з’явилися двомовні (чехословацько-руські), у регіонах, де проживали 

угорці – тримовні (чехословацько-русько-угорські) написи у 

громадських місцях, а саме назви шкіл, товариств, крамниць, вулиць 

та площ тощо (Csernicskó 2013: 121–123). 

 

Закони, накази, розпорядження видавали і мовами меншин 
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На території сучасного Закарпаття, яке було частиною Чехо-

словацької Республіки, на переписах населення 1921 та 1930 років 

частка місцевих руських жителів перевищувала 60%, а угорців було 

близько 20%. Хоча кількість населення чеської та словацької 

національностей зростала у періоді між двома переписами, це 

зростання не було суттєвим (Таблиця 8). 

 

Документ про несудимість, оформлено державною та міноритарною мовами 
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Таблиця № 8. Національний склад території сучасного Закарпаття на 

основі даних чехословацьких переписів населення 1921 та 1930 років 

Складено на основі: Kárpátalja településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) adatai (1880–

1941). Budapest: Központi Statisztikai Hivatal, 1996. 

 1921 рік 1930 рік 

осіб % осіб % 

Руські/русини 372 278 60,79 446 478 60,80 

Угорці 111 052 18,13 116 975 15,93 

Німці 9 591 1,57 12 778 1,74 

Чехи, словаки 19 632 3,21 34 700 4,73 

Євреї 80 117 13,08 91 845 12,51 

Інші 19 772 3,23 31 531 4,29 

Всього 612 442 100,00 734 315 100,00 

 

Свідоцтво про шлюб 
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Частка угорців особливо знизилась у містах та у великих 

населених пунктах. Порівняно з переписом 1910 року, до 1930 року 

частка жителів, які були на обліку як угорці, в Ужгороді та Хусті 

скоротилася на чверть, у Мукачеві та Виноградові – на третину, в 

Берегові – майже на половину. А частка руських, окрім Хуста, 

повсюди значно зросла (Рисунок 3). 

Рисунок № 3. Частка руських та угорських жителів у великих населених 

пунктах Закарпаття на основі даних переписів населення 

1910 та 1930 років 

Складено на основі: Kocsis–Kocsis-Hodosi (1998). 
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На основі закону про мови та постанови про його виконання 

руською (малоросійською) мовою можна було користуватися на 

території всієї Підкарпатської Русі. Угорську мову в установах могли 

використовувати в тих судових районах, де частка угорського 

населення складала мінімум 20%. 
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Усупереч сприятливого мовного юридичного регулювання, 

національні меншини, котрі проживали в Чехословацькій Республіці, 

сформулювали багато скарг стосовно прав використання мов. 

Однією з причин цього було те, що 20-відсотковий бар’єр, що 

забезпечував права застосування мови, національним меншинам 

треба було досягати на території районних судів. А відомства за 

рахунок адміністративних реформ декілька разів робили спробу 

встановити межі цих судів так, щоб це негативно впливало на 

пропорцію меншин. З іншого боку, при встановленні пропорцій, 

визначених у законі, до уваги брали лише чехословацьких громадян. 

 

Офіційний документ про громадянство: бланк двомовний 

Хоча Чехословаччина підписала мирний договір, проте не 

прийняла ту постанову договору щодо громадянства, згідно з якою 

автоматично надає громадянство всім, хто живе на її території. Так 
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званий Закон «про місце проживання» № 236 від 1920 року 

стверджував, що лише ті можуть одержати чехословацьке гро-

мадянство, хто до 1910 року отримав місце проживання. На тих, хто 

переселився на ці території, чекав складний процес клопотання та 

перевірки. Закон № 152 від 1 липня 1926 року (Lex Dérer за міністра 

Івана Дерера), лише частково вирішив неврегульовану проблему 

громадянства. 

 

Документ про громадянство: бланк оформлений 

державною та угорською мовами 
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Паспорт для прикордонного руху 



84 • МОВНО-ПОЛІТИЧНІ УСТРЕМЛІННЯ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ 

Питання громадянства було важливе й тому, що, як вже згаду-

валося, права застосування мов чехословацькі закони пов’язували з 

відсотковими межами присутності певних національностей. А 

невпорядковані справи щодо громадянства в першу чергу сто-

сувалися представників меншин. Під час чехословацького перепису 

населення 1930 року, наприклад, на Закарпатті знайшли 16 тисяч 

осіб із зарубіжним громадянством та без громадянства, значна 

частина яких були угорці, руські жителі та євреї. Закарпатці, які не 

мали чехословацьке громадянство, й не мали права брати участь у 

виборах. Право голосу було лише у громадян Чехословацької 

Республіки. 

Утім, чехословацькі органи влади часто використовували 

демографічну політику в мовно-політичних цілях. Примітно, 

наприклад, що за результатами угорського перепису населення 1910 

року, розраховуючи на територію сьогоднішнього Закарпаття, в 

регіоні проживало 184 тисяч угорців, перший чехословацький 

перепис на цій же території зафіксував лише 111 тисяч угорців. 

Причиною цього, з одного боку, було те, що після зміни державної 

влади дуже багато угорських службовців, інтелігенції, офіцерів та 

жандармів переселилися в середину Угорщини, за кордони, 

наведені у Тріаноні підписаному мирному договорі. Однак, якщо 

угорська практика перепису населення враховувала рідну мову, то 

чехословацький перепис населення публікував дані щодо 

національностей. Таким чином переважна кількість євреїв, що 

говорили угорською мовою, потрапила в іншу категорію. Цим можна 

пояснити, що в статистиці щодо національної та рідної мови у 1910 

році не було даних щодо євреїв, а в 1921 році на території сучасного 

Закарпаття вже проживали 80 тисяч євреїв. У чехословацький період 

закарпатські угорські національні партії відверто висловлювали свої 

стревоження щодо скорочення кількості угорців, до чого, на їх думку, 

в першу чергу призвело «відокремлення» євреїв. Опублікований 5 

травня 1935 року в газеті «Kárpáti Magyar Hírlap» [Карпатський 

угорський вісник] заклик, наприклад, містить наступне: «Братерське 

слово до угорців єврейського віросповідання! […] Угорські брати 

єврейського віросповідання! Настала остання година! Поверніться в 
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ту корінну спільноту, яка є вашим підживлюючим елементом! 

Поверніться назад на основи політики Угорської Національної 

Партії!» (цитата за Fedinec 2004: 345–346). 

Зміні національних відносин також сприяло і те, що чехо-

словацькі органи влади в рамках земельної реформи на місцях 

колишніх великих землеволодінь створили так звані чеські та руські 

колонії на південній території Закарпаття, де переважно проживали 

угорці (Szakál 2012). Після першого віденського арбітражу чеські 

колоністи залишили свої поселення. Їх маєтки за радянські часи 

потрапили до руських/українських поселенців. У південній, пів-

денно-західній частині Закарпаття, в колі сіл, де переважало 

угорське населення, таким чином створилися, наприклад, села 

Страж, Дімічево, Данилівка, Червоне та Руські Геївці у сьогодніш-

ньому Ужгородському районі, Свобода, Бадів, Нова Батрадь, 

Каштаново та Затишне у Берегівському районі, Нижній Коропець у 

Мукачівському, Пушкіно у Виноградівському районі (див. Карту 4). 

Карта № 4. Колоністські поселення на Підкарпатській Русі 

Джерело: Вегеш–Фединець ред. (2010: 65), Fedinec–Vehes ред. (2010: 56). 

 



86 • МОВНО-ПОЛІТИЧНІ УСТРЕМЛІННЯ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ 

Значну зміну в мовній ситуації регіону принесло б надання 

обіцяної в Конституції руської автономії. Підкарпатська Русь мала в 

той час свій герб та гімн (Маґочій 2007а: 516–517, 2007b: 76), однак 

надання автономії відбулося лише 11 жовтня 1938 року, коли 

нарешті сформувався перший автономний уряд на чолі з прем’єр-

міністром Андрієм Бродієм. Однак невдовзі, 26 жовтня, його уряд 

був розпущений, а владні повноваження в регіоні передані на-

ступному уряду, очоленому Августином Волошином. Регіональний 

уряд дав доручення місцевим науковцям (П. Сова, Г. Геровський, 

І. Кондратович, М. Бескід, І. Панькевич) довести, що територія Під-

карпатської Русі – земля русинів (Вегеш–Токар 2010a, 2010b: 97, 

Левенець та інші ред. 2008: 288, Vegesh 2004: 24). 

Темою суперечок був і західний кордон автономії. Закарпатські 

політики вважали, що до автономного краю мають належати також і 

східні території Словаччини, аж до річки Попрад, де значною була 

частка руського населення. Однак празький уряд не мав наміру 

приєднати ці території до автономного регіону. Більша частина 

проживаючого тут руського населення на сьогодні поступово 

словакізувалась; частина тих, хто зберіг мову та національну 

ідентичність, вважають себе українцями, а інша частина – русинами. 

 

Двомовна реклама, 1930-ті роки, яка оформлена 

виключно місцевими мовами 
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Військовий документ, 1922 рік 
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22 листопада 1938 року Прага затвердила закон про автономію 

Підкарпатської Русі: «Конституційний закон з дня 22-го листопада 

1938 р. чис. 328 36. з. і розп. про автономію Підкарпатської Руси». У 

§2 вказано, що «Мовні права, заґарантовані меншинам у договорі 

між Великими Потугами, союзними і стоваришеними державами та 

Чехо-Словаччиною, підписаному в Сен-Жермені-ен-Лайе дня 10-го 

вересня 1919 p., залишаються без змін» (http://textbooks.net.ua /con-

tent/view/1091/17/). 

25 листопада уряд Волошина вводить українську мову як 

державну в автономному краї (Левенець та інші ред. 2008: 294). 

Згідно §1 «Розпорядження правительства Підкарпатської Русі з дня 

25 листопада 1938 про державну мову» «Державною мовою в країні 

Підкарпатстької Русі є мова українська (малоруська)». У §2 идеться 

про те, що «Особи чеської, словацької й російської (русскої, 

великорусскої), народності можуть вносити подання і в своїй 

материнській мові.» Розпорядження було опубліковано в 3-ому 

номері Урядового віснику від 6 грудня 1938 року в місті Хуст та 15 

грудня цього ж року в 132-ому номері газети Нова Свобода. 

 

Поштова марка з 1939 року 

В той же день було видано розпорядження з підписом Волошина 

«Про мову (язик) навчання», в якому пишеться те, що «кожний ученик 

має бути навчаний в своїй рідній мові, оскільки та мова вживається в 
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дотичній громаді» (§1).15 У §2 цього наказу проголошується, що «В 

школах, основаних для дітей українських (руських, себто малоруських) 

мовою навчання має бути мова українська в її літературній формі». У 

§5 фіксується, що «Під мовою навчання у школах (українських-

малоруських) зглядно великорусских треба розуміти літературну 

мову українську (малоруську), зглядно літературну мову велико-

русску з правописом у літературі загально вживаним і Міністерством 

Культу, Шкіл і Народної Освіти одобреним». 

 

Документ про худобу з 1937 року 

                                                           
15

 Ці слова практично є перекладом §58 закону Угорщини № XXXVIII від року 1868. 
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З 1 січня 1939 року уряд А. Волошина робить ще один крок до 

набуття незалежності: офіційно дозволяє використання назви Кар-

патська Україна замість назви Підкарпатська Русь. Головна мета 

уряду – українізація суспільства (Левенець та інші ред. 2008: 294–

295). 

У той час, як війська угорської армії почали завоювання 

територій Закарпаття, які ще належали до Чехословаччини, 14 

березня 1939 року в Хусті Августин Волошин проголосив про 

створення незалежної держави Карпатської України (Вегеш–Токар 

2009). На другий день, поки угорські війська поступово рухалися в бік 

Хуста, провів засідання законодавчий орган незалежної Карпато-

Української держави. Сойм наступного дня затвердив акт про-

голошення суверенної і незалежної країни. У § 4. Закону про 

незалежнясть Карпатської України стверджується, що «Державна мова 

Карпатської України є українська мова». Але угорські війська до 18 бе-

резня всю території Карпатської України возз’єднують з Угорщиною. 

 

Угорські війська в Хусті: березень 1939 року 

(фото з Американського журналу «Life») 



3.3. Мовні орієнтації 

Мовна політика та мовне планування у спеціалізованій літературі є 
загальновживаними поняттями, однак відносини між ними автори 
тлумачать по-різному. Це пов’язано з тим, що на тлі обох понять 
стоїть мовний плюралізм: мовна політика та мовне планування теж 
впливає на стосунки та зв’язки двох (або більше) мов, або кількох 
варіантів однієї мови, а також регулює їх. Мовну політику зазвичай 
розтлумачували як політичний вплив з ідеологічним фоном на мовні 
відносини, а мовне планування (частково) – як виконання цього 
(Clyne 2003, Kiss 1995). Мовна політика визначає рішення та уяви 
керівних органів країн, а також політичних організацій національних 
меншин щодо відносин мов більшості та меншості, їхнього ви-
користання, розподілення їхніх функцій (Grin 2003: 30). У такому 
тлумаченні мовна політика визначає публічну роль, використання та 
функції певних мов у багатомовному середовищі. Мовне планування 
є так званою «внутрішньою» мовною політикою, яка регулює мовно-
граматичні норми, правопис, появу мови в освіті (Haugen 1983, 1987, 
Sándor 2006, Wardhaugh 1995, Szépe–Derényi ред. 1999, Tolcsvai Nagy 
ред. 1998). 

Під час дії мовного планування, направленої на мовні норми, 
відокремлюють чотири основні кроки (Haugen 1983, Mesthrie–
Swann–Denmert–Leap 2009: 375–380). Першим кроком є вибір тієї 
мови чи її варіанту, який хочуть використовувати як літературну мову 
чи літературний варіант мови. Наступний крок – кодифікація: 
створення тих «кодексів мовних законів» (орфографічний, тлумачний 
словники, граматика літературної мови), які затверджують норми 
літературної мови. Третім кроком є розповсюдження: потрібно 
підтримувати користування обраної та кодифікованої мови, щоб 
досягти того, що мовна спільнота вживала цей варіант мови і 
дотримувалася його норм як мовного зразка. Цьому найкраще 
сприятиме введення в освіту обраної та кодифікованої мови чи 
варіанту мови. І, нарешті, четвертим кроком є постійне клопотання 
про вибрану, кодифіковану та розповсюджену норму. Адже мова 



92 • МОВНО-ПОЛІТИЧНІ УСТРЕМЛІННЯ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ 

постійно змінюється, і мовні норми теж мають пристосовуватися до 
цього. Час від часу потрібно редагувати та видавати нові словники, 
орфографічні правила, граматики. 

 

Двомовний офіційний документ з 1926 року 
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На території сучасного Закарпаття в рамках Чехословацької 
Республіки органи влади зробили можливим використання руської 
мови в офіційних сферах у краї з абсолютною руською більшістю не 
зважаючи на те, що автономія на практиці не здійснилася. З мовно-
політичної точки зору мову більшості населення, а саме східних 
слов’ян, можна було використовувати як офіційну, практично майже 
на одному рівні з державною мовою (чехословацькою/чеською) на 
територіях тих районних судів, де частка руського населення 
досягала 20 відсотків. Угорською мовою, яка була державною мовою 
попередньої епохи, теж користувалися в установах, адміністраціях на 
територіях тих районних судів, де частка угорського населення 
досягала як мінімум одну п’яту частину населення. І хоча ні руські 
жителі, ні угорці не були у повній мірі задоволені мовно-політичним 
становищем, до найбільшої мовної проблеми епохи призвели не 
мовно-політичні питання, а питання мовного планування, які тісно 
пов’язані з мовною політикою. В першу чергу те, що руська мова, 
якою в регіоні користувалися як одною з офіційних, в цю епоху мала 
три літературні різновиди у культурному та у суспільному житті, а 
також в освіті. 

 

Листівка з тримовним текстом 



94 • МОВНО-ПОЛІТИЧНІ УСТРЕМЛІННЯ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ 

 

П’ятсот корун – текст відображено чехословацькою, руською/українською, 

німецькою та угорською мовами 

Найбільшою проблемою планування мови у місцевого 
слов’янського населення в цей час була відсутність єдиного мовного 
напрямку (Штець 1969). У колі закарпатських слов’ян, починаючи з 
кінця XIX – початку XX століття, перетинаються багато мовних 
напрямків. У досліджуваному періоді теж не було єдиного погляду 
на мови. 

У цей час на Закарпатті можна відокремити три мовні напрямки: 
русофільський (великоруський), українофільський та русинофільсь-
кий (Bonkáló 1935: 62, Csernicskó 2013: 134–156). Представники трьох 
напрямків бажали впорядкувати мовну ситуацію більшості на-
селення регіону через протилежні один одному методи (Csernicskó 
2013, Капраль 2003, 2008, Плїшкова 2008: 37, Tichý 1938, Тіхий 1996). 
Тобто, у досліджувану епоху не було одностайності у колі місцевої 
слов’янської інтелігенції щодо того, яка мова або варіант мови міг би 
виконувати функції її літературного різновиду. 

До 1918 року угорські владні установи поступово перейшли до 
підтримування русинофільського напрямку. Прихильники цього 
напрямку вважали русинів самостійним народом, а русинську мову 
(тобто місцеві діалекти) окремою від сусідніх слов’янських мов 
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(української, словацької, польської). Русинофілами ставали в першу 
чергу священики Мукачівської греко-католицької єпархії. Серед 
найбільш відомих представників напрямку можемо назвати Антонія 
Годинку, Шандора Бонкало та Хіадора Стрипського, які в міжвоєнний 
період не жили в Чехословаччині. 

 

Багатомовні печатки з Підкарпатської Русі 

Метою русинофілів було створення та кодифікація власної 
літературної мови, яка б базувалася на місцевих говорах та 
церковнослов’янській мові. За їхніми міркуваннями, літературну 
мову потрібно наблизити до «мови народу», тобто до вживаної у 
повсякденному житті мови. Однак їхню роботу в цьому напрямку 
значно ускладнювало те, що між місцевими слов’янськими говорами 
були значні відмінності, і, таким чином, з вибором одного говору не 
можливо було розв’язати проблему створення єдиної літературної 
мови. На об’єднання місцевих говорів, на вирівнювання норм у них 
не було ні часу, ні можливості, ні належного фінансового за-
безпечення, ні легітимізації. У 1920-их роках цей напрямок був 
змушений відійти на задній план. Однією з причин цього було те, що 
чехословацькі владні структури вважали провідників теорії само-
стійного русинського народу та самостійної мови представниками 
угорських інтересів, «мадяронами», людьми, що стояли на боці 
угорців. Хоча у першому номері газети «Недѣля» від 6 жовтня 1935 
року визнаючи культурну величність російського та українського 
народів, прихильники самостійної русинської літературної мови 
закликали представників інших двох напрямів об’єднатися задля 
створення літературної мови, що базувалася б на мові місцевого 
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народу. Русинський напрямок особливо посилився в наступному 
історичному періоді (1939–1944 рр.). 

Після того, як територія краю потрапила до складу Чехо-
словаччини, між собою конкурували русофільський та україно-
фільський напрямки, що мали протилежну орієнтацію, розділяли 
місцеву слов’янську інтелігенцію. Русофілів та українофілів спочатку 
однаково підтримував празький уряд. Перші вважали доцільним 
впровадження російської (великоруської) літературної мови на 
Закарпатті, а другі – української літературної норми. 

 

Запрошення на бал (м. Берегово, 1936 рік) 

За русофільською теорією єдина російська мова має три основні 
варіанти: північно-східну (великоруську), південну (малоруську) та 
західну (білоруську). Говори закарпатських слов’ян належать до 
південного, тобто малоруського варіанту. І оскільки мовні варіанти, 
якими розмовляли місцеві жителі, теж належали до єдиної ро-
сійської мови, закономірним є використання російської літературної 
мови на письмі. Основними теоретиками цього напрямку можна 
вважати Алексея Геровського (1938), Игорья Гусьнайа (1921), 
Константинъа Стрипського (1930). 
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Головні аргументи великоруської орієнтації висловлює Алексей 
Геровский у своїй роботі «Борьба чешского правительства с русским 
языком», яка була опубліковано в 1938 році: 

 

На бал мисливців запрошують чехословацькою, руською/українською та 

угорською мовами 

«Русский язык распространен на обширной области восточной 
Европы. В Карпатских горах эта языковая область переваливает 
через главный хребет на южные склоны и образует так называемую 
южно-карпатскую русскую языковую область. Русский язык в устах 
народа представляет множество местных оттенков произношения, 
которые языковедение объединяет в наречия. Всю область русского 
языка принято делить на четыре главных наречия: 1) северно-
велико-русское, 2) южно-великорусское, 3) белорусское и 4) южно-
русское или малорусское наречие. Наречия эти не имеют между 
собою границ, переходят друг в друга постепенно и незаметно, 
наподобие цветов радуги и кругов на воде от брошенного камня. 
Различия этих наречий между собой заключаются главным образом 
в особенностях произношения. Грамматические же формы у них, в 
главном, одни и те же. Русские наречия отличаются друга от друга в 
гораздо меньшей степени, чем это наблюдается между говорами 
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немецкого языка. Русская народная речь совершенно не знает тех 
глубоких и резких различий, какие отделяют друг от друга, на-
пример, северно-германское Платтдейч от южно-германского Гох-
дойч, и русские люди разных наречий, даже не знающие общерусс-
кого литературного языка, отлично понимают друг друга. Подобно 
же и русская литературная речь отличается от всего многообразия 
простонародных говоров в весьма незначительной мере». 

Автор вважає слов’янське населення Закарпаття частиною 
російського народу, її мову різновидом російської мови: «Карпато-
русский народ исторически и этнологически является частью 
русского народа. Простонародная речь населения Карпатской Руси, 
вследствие гористого вида страны, представляет много местных 
оттенков и принадлежит к южно-русскому наречию русского языка. 
В составе южно-русского наречия говоры Карпатской Руси 
представляют, однако, отдельную группу, которая многими 
архаическими и иными своеобразными чертами отличается от 
остальных диалектических групп южно-русского наречия. Во многих 
особенностях, а также в своем выговоре, наречие Карпатской Руси 
подходит близко к северным говорам южно-русского наречия и 
весьма отличается от южно-русского говора Галичины (по другую 
сторону Карпатских гор). Ибо в Галичине господствует иное 
произношение звуков, и речь пропитана безчисленными поло-
низмами, на Карпатской Руси непонятными. И в словарном составе 
наречие Карпатской Руси близко подходит к северно-велико-
русскому наречию». 

А. Геровский наголошує, що «В письменном употреблении на 
Карпатской Руси был известен в довоенное время и до 
присоединения к Чехословацкой республике только русский лите-
ратурный язык или так называемая карпаторусская разновидность 
русского литературного языка, как ее принято называть в 
языковедении. Эта разновидность представляет по сравнению с 
обыкновенным русским литературным языком лишь незначи-
тельные отступления местного оттенка. Иного рода язык в 
письменности Карпатской Руси до войны не употреблялся. На 
указанном русском литературном языке печатались все газеты и 
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книги, и происходило обучение в школах, поскольку оно 
допускалось мадьярами. В 1860-х годах в Ужгородской гимназии 
русское обучение пользовалось, с разрешения мадьяр, даже учебни-
ками, изданными в России (Христоматия Галахова). Этим же 
литературным русским языком пользовалось и мадьярское пра-
вительство для русского населения (русское издание законов 1868 
года)» (Геровский 1938). 

Прихильники російського напрямку – на фоні програми Адольфа 
Добрянського – представляли мовну систему, схожу на ту, яка є 
характерною для німецькомовних регіонів Швейцарії. Мовну 
ситуацію, яку в лінгвістичній літературі називають диглосією 
(грецькою – двомовність, див. Ferguson 1959, 1975, Trudgill 2003: 38–
39), характеризує те, що швейцарські німці у звичних буденних 
розмовних ситуаціях (вдома, в колі друзів, у приватному листуванні 
тощо) користувалися місцевим мовним варіантом (Schweizer-
deutsch), а у формальних, публічних сферах спілкування (у церкві, на 
роботі, в освіті, у художній літературі, у пресі тощо) – німецькою 
літературною мовою (Hochdeutsch або Schriftsprache). Русофіли 
засобом буденного словесного спілкування рекомендували місцеві 
говори, однак в освіті та культурному житті наполягали на введення 
російської мови, яка мала б об’єднуючу функцію. 

Игорь Гусьнай писав: «простой саксонец не говорит по баворски, 
а пруссак не умеет по тирольски, а мимо того их т. е. саксонцев и 
пруссаков связывает один (если хотите чужой) язык, немецкий, язык 
Лютеря. Ни один баворец, ни один саксонец наверно еще не оглупел 
от того, что его учили неродному, немецкому языку! 

Провансалец в своей провинции (Provense) тоже не говорит 
письменным французским языком, а мимо того французское 
правительство не ведет пропаганду в пользу провансалского 
языкового сепаратизма. Не иначе обстоит языковое дело в Италии и 
Англии» (Гусьнай 1921: 19–20). 

Гусьнай наводить й інші аргументи: «За один час научится 
малоросс по великорусски. А если дело обстоит так, то нам не нужно 
созидать новый язык. Известно н. пр., что родные немецкие 
племена в языковом отношении дальше отдалены друг от друга, чем 
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два славянские народа (н. пр. Чехи и Болгары). Мимо того 
посягательства на единый немецкий язык не замечается. Говорят 
часто, что природа требует разчленения языка. Да, но почему-же не 
приказывает таже самая природа западно-европейским народам 
разгромить на части свой единый литературный язык?!», продовжує 
він (1921: 20–21). 

«Признавая общерусский литературный язык и требуя его 
введения в школах и урядах мы от народного наречия отклониться 
не хотим. Но мы хотим это наречие особенно посредством печати, 
популязируя здоровые идеи, вычистить медленно от мадьяро-
низмов, обогащать и дополнять его, но не выдумками или другими 
провинциализмами, для которых у нас смысля нет. Мы хотим 
решить наш языковый вопрос по примеру западоевропейских 
культурных народов, не иначе. Не повредит французский литер. 
язык провансалцу, не повредит русский литер. язык и нам», писав 
Игорь Гусьнай (1921: 27). 

 

Назви вулиць та площ вказували державною та місцевими мовами: 

вулиця Квітова у Берегові 

Схожі аргументи висловив і Н. Павлович (1926: 15) та 
Константинъ Стрипський (1930: 4). Георгій Геровский щодо 
української мови писав: «На засвоєння цієї „мови" карпаторуський 
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учень мусітиме витратити не менше зусиль, ніж на вивчення 
общерусской літературної мови, з тією різницею, що в першому 
випадку він не буде винагороджений доступом до будь-яких 
значніших цінностей, тоді як обще-русская літературна мова одразу 
відкрила б йому багаті скарби світової російської культури» 
(Gerovskij 1927: 142). Його брат, Алексей Геровский 16  вважав 
український напрямок штучним, який вводиться з політичної мети: 

«Так называемое „украинское” течение, как противо-
поставляющее себя русскому, было на Карпатской Руси в довоенное 
время и до присоединения к Чехословацкой республике неизвестно. 
Родиной украинского течения является довоенная Галичина под 
властью Австрии и отчасти южная Россия, где это движение под-
держивалось из Галичины при содействии Вены и немцев. Австрия, 
для обособления русского населения Галичины и Буковины от 
русской Державы, ввела в школы этих провинций обучение на 
местном наречии и запретила русский литературный язык. 
Австрийское правительство постаралось о том, чтобы была 
составлена особая, отличная от русского литературного языка грам-
матика этого областного наречия Галичины и чтобы на нем были 
написаны учебники. [...] 

 

Назва вулиці Гірської в Ужгороді, 1930-ті роки 

                                                           
16

 Брати Геровски внуки відомого русофіла, Адольфа Добрянського. 
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На Карпатской Руси искусственная украинизация начала 
проводиться после присоединения ее к Чехословацкой республике 
насильственными мерами чехословацкого правительства, которое 
видело в этом средство для отсрочки введения автономии и 
ослабления национально-культурных сил карпаторусского народа. 
Эту украинизацию чехословацкое правительство проводило при 
помощи беженцев из Галичины, а также посредством лиц, которые 
были для этой цели нарочно выписаны» (Геровский 1938). 

 

Площа Кальвіна, місто Берегово 

Автор називає українську мову чужою мовою для населення 
Підкарпатської Русі: «Как навязанный извне, галицкий украинский 
язык представляет на Карпатской Руси совсем чужеродное и 
невиданное явление, с которым население никак не может ужиться. 
При помощи этого нового языка началась борьба против 
унаследованного из довоенного времени русского литературного 
языка и письменных навыков Карпатской Руси» (Геровский 1938). 

За думкою Алексея Геровского українізацією чехословацьке 
правительство мала політичні цілі: «Прежде всего тут была цель 
внутренне-политическая, которая, с одной стороны, сводилась к 
тому, чтобы внести раскол в среду местного русского населения и 
вызвать междоусобный бой. С другой стороны, в Праге полагали, что 
русский литературный язык сделал бы невозможным чехизацию или 
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словакизацию, в то время как преподавание на разных диалектах и 
жаргонах, а также и на украинском языке, который находится еще 
только в стадии развития, облегчило бы чехизацию» (Геровский 
1938). 

Теоретичним фоном українофілів слугувало те, що говори 
слов’янського населення Закарпаття тотожні з українськими гово-
рами на східному боці Карпат, і таким чином вони є варіантами, 
діалектами української мови, тобто не створюють окремої мови. 
Тотожність варіантів мов, якими користувалися на східному та 
західному боці Карпат доводили написаними ще до ХVІІ–ХVІІІ 
століття мовними текстами (Панькевич 1938, Birčak 1936, Paňkevič 
1923: 131). 

 

Вулиця Достоєвського в Ужгороді 

Прихильники цього напрямку вважали доцільним вживання 
української літературної мови. «Окремої літературної мови для 
Карпатської Руси справді не треба [...], а постання якоїсь нової мови 
було б небезпечною допомогою для розкладових намагань, які в 
лоні нашого народу проявляються здавна. Тому, що місцеве 
русинське наріччя на Карпатській Русі – це безперечно діалект 
української, отже, літературною мовою тамошніх горожан треба 
признати мову українську, якої вживають їхні сусіди й одно-
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племінники» – наголошував у своїй статті «Один чи два народи» 
Василь Гренджа-Донський (1938) на сторінках газеті Українське 
слово (№21 від 13 квітня 1938 року). «Та ж ми на Підкарпатті 
говоримо гарною українською мовою, такою мовою, як і наші брати 
в Галичині, на Буковині чи в Великій Україні» – заявляв він (Гренджа-
Донський 1938, див. ще Ференц 1993: 315). 

 

Тримовний аркуш 

Русофільський напрямок стартував із перевагою, адже російська 
літературна мова була кодифікованою, мала великий авторитет і 
високу культурну цінність. А українська мова у першій третині ХХ 
століття мала декілька літературних норм та правописів, які 
відрізнялися один від іншого (Венжинович–Кондор 1993, Агій 1936, 
Zoltán–Bárányné 2008: 370, 2009: 253). Українські землі були роз-
ділені між кількома державами (Венжинович–Кондор 1993, Yekel-
chyk 2007, Екельчик 2010, Маґочій 1978, 1994, 2007а, 2012, Font–Var-
ga 2006, Kocsis–Rudenko–Schweitzer ред. 2008: 19–24), і можливості 
розвитку української літературної мови були різними в кожному з 
регіонів. Тому, подібно до русофільського напрямку, українофіли теж 
змушені були зіткнутися з певними кодифікаційними проблемами. 

Наслідком конфлікту різних мовних орієнтацій була не-
визначеність населення і влади (Шевельов 1987б: 243). Шукаючи 
неупередженої поради щодо розв’язання мовного питання, органи 
регіональної влади 15 листопада 1919 року звернулися листом до 
Чеської Академії Наук у Празі (реєстраційний номер листа №934). 
Відповідь на лист з Ужгорода відправили 20 грудня 1919 року 



Мовні орієнтації • 105 

(реєстраційний номер листа: 62.756/19. 902. n.o.) з підписом міністра 
освіти Ґустава Габермана. Лист-відповідь написано на основі 
рішення експертної комісії, яка засідала в столиці Чехословацької 
Республіки 4 грудня 1919 року з метою вирішення питання щодо 
літературної мови Карпатської Русі. Експертна комісія висловила свої 
думки в 5 пунктах. 

 

Перша сторінка листа-відповіді Чеської Академії Наук 



106 • МОВНО-ПОЛІТИЧНІ УСТРЕМЛІННЯ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ 

У першому пункті Академія, тримаючись добрих демократичних 
засад, відповіла, що вирішення проблеми літературної мови якого-
небудь народу це справа самого народу. 

У другому пункті експертної оцінки Академія слушно висловлює, 
що «Створювати штучно нову слов’янську мову для населення 
Карпатської Русі було б не лише дуже важкою справою (висланням 
окремої наукової комісії на цю територію аж ніяк не можна 
вирішити), але з наукової точки зору справою крайнє сумнівною, а з 
огляду на нашу і слов’янську політику – не бажаною. [...] Створення 
такої мови було б небезпечним посиленням розкольницьких зусиль, 
які іноді теж на лоні нашого народу появляються». 

 

Друга сторінка листа-відповіді Чеської Академії Наук 

У третьому пункті листу Пражська Академія не радила творити 
нову, русинську, літературну мову на основі котрогось з місцевих 
діалектів, а вважала за доцільне вживати українську мову в її 
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галицькій формі: «Оскільки місцевий руський говір в Карпатській 
Русі, згадуваний в Статуті, є, без сумніву, говором малоруським, 
потрібно визнати літературною мовою тамтешніх жителів 
малоруську мову, яку вживають їх найближчі сусіди та одно-
племінники, тобто галицьку українську мову». Введення галицької 
української мови вважали столичні експерти доцільним з етимо-
логічним правописом, звичнішим для корінного населення: 
«Фонетичний правопис, в Галичині штучно впроваджуваний і 
карпатським русинам не дуже симпатичний, було б можливо й 
доцільно замінити етимологічним правописом» (див. ще Шевельов 
1987b: 249, Пушкаш 2006: 92). 

Щодо мови навчання комісія прийняла чітке і однозначне 
рішення: «Впровадження української літературної мови, як 
навчальної мови для шкіл Карпатської Русі, значно полегшить 
засновування та компетенцію цих шкіл, оскільки дасть змогу 
користатися книгами, а напевно, і вчителями з Галичини». Політичні 
побоювання, що із запровадженням галицької української мови як 
літературної та мови навчання знайшов  би підтримку український 
іредентизм в Підкарпатській Русі експерти вважали безпідставними. 
«Більше б він посилювався штучним відмежуванням населення цієї 
території від свого спільного природного національного кореня», 
наголошується в листі. 

В четвертому пункті листа експерти висловлюють свої погляди 
щодо російської мови. Вони вважають, що поряд з чеською і 
словацькою її слід вивчати як предмет в середній школі з метою, 
«щоб жителі Карпатської Русі не були позбавлені почуття, що вони і 
як українці належать до великого російського народу» (Маґочій 
1994, Пушкаш 2006: 93–94, Думнич 2009: 7, Шевельов 1987б: 243, 
Brenzovics 2010: 30–31, Csernicskó 2013: 364–367, Tichý 1938: 112 і 
далі). 

Дуже цікавим є останній пункт листа, в якому йдеться про те, що 
«з наукових та політичних причин» було б бажано фахове до-
слідження й оцінка дотеперішніх літературних спроб створення 
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окремої літературної мови для карпаторуського народу, зразком якої 
є, наприклад, «Методическая грамматика» Волошина.17 

Лист Академії не вирішив проблему літературної мови в 
Підкарпатській Русі. В регіоні продовжувалося боротьба різних 
мовних орієнтацій. 

Перша публічна сутичка російської та української мовної 
орієнтації відбулася у 1921 році. Пряшівський шкільний інспектор 
Игорь Гусьнай у своїй брошурі під назвою «Языковый вопросъ въ 
Подкарпатской Руси» заявив, що «В Подкарпатской Руси замечается 
в последнее время полный хаос в языковым отношении». Мета його 
брошури – дати «возможность хорошей ориентации в языковой 
путанице» (Гусьнай 1921: 1). 

 

Титульна сторінка роботи «Языковый вопрось въ Подкарпатской Руси» 

                                                           
17

 Експертну оцінку Пражської Академії цитує Мозер (2011c: 248), чеською аналізує 
Tichý (1938), угорською Csernicskó (2013: 364–367). Текст листа в оригіналі та в 
українському перекладі подає Микола Мушинка (http://zakarpattya.net.ua/ 
Special/93619-Dokumenty-svid%C2%ACchat%E2%80%A6-3). 
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Автор рекомендував введення на Закарпатті російської 
літературної мови: «у нас карпаторусский литературный язык уже 
был и есть, [...] должны мы считать оффициальным языком в 
Карпатской Руси только этот язык, которым писали наши 
Карпаторусские поэты и писатели Мустянович, Фенцик, Уриил Ме-
теор Духнович, Павлович etc., на котором изданы словари Митрака, 
Бескида и грамматика Сабова, Ракоского и на котором пишут и 
теперь Ужгородские газеты "Русская Земля", "Русин" и "Карпато-
русский Вестник". [...] Сознательная (несмадьярщованная) карпато-
русская интеллигенция стояла без изъятия на точке зрения 
культурного единства Карпаторуссов с прочим 100 миллионным 
русским народом. Литературный язык Пушкина, Гоголя, Тургенева 
был и литературным языком Карпатороссов» (Гусьнай 1921: 2–3). 

Місцевий русинофільський напрямок И. Гусьнай вважав 
проявом вузькотериторіальних інтересів, провінціалізму, духовної 
відсталості: «На деле расходится здесь только о две културные 
ориентации, русскую или украинскую, ибо третий узкотеррито-
риальный "русинский" провинциализм никогда плодоносным быть 
не может, он удушится уже при рождении, у нас он не удержится, 
ибо мы мимо культурной отсталости, все-таки стоим выше 
албанцев», пише автор у вступі до своєї роботи (Гусьнай 1921: 1). 

Гусьнай заперечував використання української літературної 
мови, саму українську мову вважав німецько-австро-польскою 
вигадкою, українську орієнтацію сепаратизмом (Гусьнай 1921: 7–8). 
Автор висловлює свою думку ось так: 

«Мы, думаю, должны, следуя здоровым инстинктам народных 
масс и наших предков, самым категорическим образом отклонить 
всякий языковый сепаратизм, так "русинский", як "украинский". Мы 
Карпатороссы никогда сепаратистами не были, но мы замечаем в 
настоящее время в Карпатской Руси, что галицких псевдоукраинцев 
история ничему не научила и они злоупотребляя нашим госте-
приемством, продолжают вводить между нас языковый раскол. [...] 
Мы замечаем, что галицкие псевдоукраинцы хотят навязать нам 
свое язычие — смесь галицко русского наречия с выдуманными или 
взятыми из польского языка терминами» (Гусьнай 1921: 14–15). 
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Гусьнай дає свою програму вирішення мовної проблематики: 
«Написать научную книгу ограничиваясь на запасе слов в здешних 
наречиях, мы не в состоянии. Одним словом: русинский узкий про-
винциялизм неоправдан. Самолюбие в языковом вопросе довело 
бы к катастрофе. Каждый честный Карпато-росс должен в том 
сознаться. Но мы при усовершенствовании нашего Карпаторусского 
наречия должны поступать так, как другие культурные народы, т. е. 
не в направлении сепаратизма, которым хотели бы нас осчастливить 
украинцы, а в направлении сближения нашего наречия к на-
стоящему литературному языку Гоголя, Пушкина, Достоевского. [...] 

Мы будем яко свободные республиканцы отстаивать наше 
национальное и культурное (языковое) единство с 100 миллюнным 
русским народом. 

Мы не будем гоняться за украинскими или русинскими 
утопиями, а изберем то, что нам может гарантировать нашу свободу, 
наше будущее» (Гусьнай 1921: 15–16). 

На схожій думці був і Н. Павлович, хто у своїй брошурі «Русская 
культура и Подкарпатская Русь» писав: «Малая ветвь русского 
народа в ½ миллиона душ, живущая в неблагоприятных мате-
риальных условиях, не может сама развивать самостоятельную 
культуру. Отстояв свое национальное достояние от наступавшего 
мадьяризма, [...] эта ветвь может развиваться только [...] восста-
новив культурное единство с остальной Русью» (Павлович 1926: 12–
13). 

Автор російську літературну мову вважає вершиною російської 
культури: «Вершина русской культуры есть русский литературный 
язык, общий для всей Руси. Все великие народы имеют один 
литературный язык, сколько бы наречий не было в их разговорном 
языке. Так дело обстоит у немцев, французов и других народов. [...] 
При этом у некоторых народов различные наречия отличаются одно 
от другого значительно больше, чем мы видим это в русском языке. 
[...] Жители Прованса говорят так, что парижане их совсем понять не 
могут. Но, тем не менее, литературный язык у французов один, 
общий для всех ветвей французского народа. Этому общему 
французскому языку учат во всех французских школах.… У нас, 
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русских, тоже есть свой общий всем частям народа литературный 
язык» (Павлович 1926: 15). 

Русофільський напрям пропонував панславістичну ідентичність і 
російську культурну і мовну орієнтацію. Брат Гіядора Стрипського, 
Константинъ Стрипскій у своїй роботі «Языкъ литературной традицій 
Подкарпатской Руси» посилається на Лучкая, Бережаніна, і тверджує, 
що немає жодної літературної мови, тотожньої з простонародною 
мовою (Стрипскій 1930: 4). 

В науковій праці «О письменном язиці підкарпатських русинів» 
Августин Волошин (1921) полемізує з постановкою питання І. Гусная 
(Csernicskó 2013: 142–146). Волошин однозначно визначився щодо 
необхідності використання українською як літературної мови 
місцевого слов’янського населення. 

 

Титульна сторінка роботи А. Волошина «О письменном язицѣ Подкарпатських 

русинов» 

«Особливо остро виступають сторони в язикових спорах, котрі 
найліпше забаламутили і серця наших людей, і сі спори суть най-
головнішими перепонами об’єдиненя всіх сил к одушевленной 
просвітной, економічной і політичной праці», пише Волошин, і 
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впевнює читачів, що «перед революцією у нас не було язикових 
споров; писателі наші постепенно зближалися к народному язику, 
желаючи сохранити руську букву, руськоє слово і ширити науку». 
Після війни «всі ми єдинодушно держалися принципа, что язик наш 
малоруський і что ми хотяй не приняли фонетичну правопись 
закарпатських русинов і пишеме етимологічно, однако не можеме 
народ просвіщати чужим єму великоруським язиком [...], ясно було 
висказано, что урядовий язик наш повинен бути малоруський з 
етимолоґічним правописом» (Волошин 1921). 

 

Офіційний двомовний документ з 1937 року 

Волошин вважає, що мовні суперечки є імпортом: «Залізло до 
нас нісколько фанатиков-яничаров цареславної і большевистської 
Росії, котрі сейчас і начали свою опасну, братоубійственну роботу. 
Простий народ розбивали найнизшою демагогією, сям-там перевели 
легковіруючих селян на "кривославіє", інтеліґенцію же нашу 
роздвоїли язиковим вопросом. Можно сказати, что церкві русько-
католицькой, народной просвіті, економічной і політичной 
орґанізації народа нашого найбольше шкодили сесі фанати путем 
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язикового розділення сил інтеліґенції і нагнали воду лиш на млин 
мадяронства або повного ровнодушія. 

Правда, что тепер вже народ сильно ненавидить москвофілів, 
однако їм удалося довести до того, что противники фонетичного 
письма закарпатського руського язика в’єдно з ворогом свободи 
нашої громко кричать і проти народовцев, прозиваючи їх "вікраїнця-
ми", і сим роздвоєнєм путають всяку хосенну, культурну і економічну 
роботу нашу. Каждий роздумуючий русин скоро порозуміє, что сеся 
междуособна борба лиш тим ся любить, котрі не желають, чтоби 
русин був учений, богатий і чтоби жив собі мирно і чесно». 

 

Офіційний двомовний бланк з Підкарпатської Русі 

Автор відкрито діскутує з Гуснайем. «Із істинних учених філологів 
наших (подкарпаторуських) всі держалися тої думки, что наш язик — 
малоруський і что великорусскій ніколи не може бути у нас 
літуратурним язиком» (Волошин 1921), посилається на роботи 
видатних славістів 18  та на доклад «Об отмене стеснений мало-

                                                           
18

 Наприклад, на роботу В. Ягіча (Jagić 1908) та О. Бокало (Bonkáló 1910). 
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русского печатного слова» Петербурзької імператорської Академії 
Наук, яка була видано 1905 року. 

Волошин реагує на звинувачення українофілів в сепаратизмі: 
«Против прихильников малоруського літературного язика 
найчастіше видвигаєся обвиненя о сепаратизмі. [...] Єсли тоже настав 
сепаратизм, тогда в том головним виновником є близорука 
реакційна політика цареславної Росії, і єсли хочеме, чтоби того 
сепаратизма не було, тогда мусить і перестати всякий гнет, усяка 
ненависть против малоруського слова і письма, ібо то закон 
природи, что чим ліпше стісняєся воздух, тим сильніше буде 
одвічати на стісняючу силу. [...] І комуністи та й свідомі мадярони 
суть одверто против народного язика, ібо їм скорше було би под 
руку, єсли би наша інтеліґенція і дальше дурила русина через 
незрозумілу кацапську тарабарщину (бо великоруського язика они 
добре не знають). 

 

Шкільний журнал з 1937/1938 навчального року: 

друкована руською/українською та угорською мовами, державною мовою 

(«чехословацькою») жодного слова немає на титульній сторінці 
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Но звідаєме: як можеме соєдинится з дальшими русскими, єсли 
одриваємеся од близших братов русинов? Поправді робота 
москвофілов-русинофобов є найгоршим сепаратизмом серед ру-
синов і против росіян» (Волошин 1921). 

 

Шкільний табель з 1937/1938 навчального року, друкований руською/українською 

та угорською мовами; державною («чехословацькою») мовою жодного слова 
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«Та яким язиком повинні ми для селян писати?», ставить 
питання Волошин, і одразу і відповідає: «Розумівся, што по-
народному; іменно потому, што у нас виробився, на нашой землі, 
нашими письменниками yгpo-руськими, язиком, котрого простий 
народ уповні розуміє і радо читає. Айбо народ наш читав і честував 
лиш тоті старі писаня, о котрих говориме, тому то наша по-
винность —продовжити тоту стару письменность, бо она наша. [...] 

Ми стоїме рішучо за руснацькою народною письменностю, бо 
она має минувшину у нас, отже, і будучность має. Сего ради скажеме 
так: Хто хоче братися до просвіщеня народа, тот повинен по-руськи, 
нашим словом, руснацьким складом писати, а то так, як наші діди 
писали перед 200 роками, однако ж з увагою на поступ язикового 
розвою, то єсть по-народному». 

А що значить писати по народному? За думкою Волошина (1921) 
це – «Задержанєм малоруського (руснацького) характера, так пишім, 
як народ говорить: попросту, ясно, бо сила язикова у народу; але без 
кривди наших нарічій». 

В кінці Волошин піпсумковує свої погляди ось так: «вопрос 
самостойності малоруського язика вже давно рішила жизнь і 
філологія [...]; сам малоруський язик і народ нічим не причинився к 
витвореню сепаратизма і что малоруський язик нічим не 
противиться слов’янськой солідарності; невозможно примінити 
великоруську правопись до малоруського язика, но єсли і 
сохраниться етимолоґія, і тогди неодмінно нужно дасколько велико-
руських правил оставити або приспособити к свойствам мало-
руського язика; історія літератури подкарпатського руського язика 
лиш своїми абераціями (блудами) оправдає затію зближеня к 
великоруському, но сам здоровий, штучно із Росії не под-
держований розвой язика йшов по дорозі народного малоруського 
язика; полонізми галицькі, полонізми і москалізми українського і 
мадярського подкарпатського руського язика не змінили народний 
характер малоруського язика, свободна еволюція котрого повинна 
стремитися к очищеню язика од усіх чужих елементов і форм і 
виробити чисто малоруський літературний язик». 
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У цьому періоді, окрім робіт Гусная та Волошина, було видано 
ряд інших брошур щодо питання літературної мови (наприклад: 
Зоркій 1924, 1926; Русакъ 1927; Павлович 1926, Волконский 1929, За 
рідне слово 1931). 

 

Полемічна брошура Н. Зоркого 

Наслідком мовної війни став справжній хаос. «Українські селяни 
не раз не знали, якою мовою вони говорять. […] Що гірше, за-
карпатська інтеліґенція перебувала не в багато кращому становищі. 
Одні вважали, що місцевою мовою є мова русинська (тоді котрий з 
кількох відмінних діалектів лежить в її основі?), другі обурено 
відкидали цю, на їхню думку, неоковирну сільську говірку й 
настоювали на церковнослов'янсько-російській традиції в безлічі її 
варіяцій» – писав Юрій Шевельов (1987б: 243). 

Про складне мовне становище свідчать і слова Антонія Луковича, 
опубліковані в газеті «Карпатський светъ» в 1929 році: «рѣчь 
учениковъ нопоминаетъ арлекина, скроенуую изъ кусковъ русской и 
украинской матерій, но сохраняющую карпаторусскую кройку» (див. 
Венжинович–Кондор 1993: 75). О. Пайкош характеризував мовну 
проблему ось так: «Мовне питання розкручено до повної анархії: 
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скільки шкіл, стільки „мов викладання”. Навіть в одній школі вчили 
всяк на свій смак: і за граматикою І. Панькевича19 (з орієнтацією на 
українську літературну мову), і рутено-мадяронським суржиком 
(майже не зрозумілим учням), і по-карпаторуськи (як у часи Лучкая і 
Духновича), і скаліченою російською мовою... Отже, в школах не те 
щоб нарощували знання з нашої мови (мови наших дідів-прадідів), 
що всупереч переслідуванням дійшла до нас у живих говірках 
української мови, а навпаки – калічили її. Діти не знали, котрому 
вчителеві як догодити, якою „мовою” відповідати, бо знали добре 
лише свою рідну говірку» (Пайкош 1993: 256–257). Видатний поет 
Василь Гренджа-Донський у статті «Слідом чудернацьких „русинсь-
ких” граматик не то, що хаос, а просто руїна — отворені двері до 
чехізації», яка була опублікована в 10-ому номері від 1928 року 
журналу «Наша земля», писав про те, що в результаті мовного хаосу 
прості люди не знають, як писати (про мовний хаос того часу див. ще 
Левенець та інші ред. 2008: 270, Маґочій 2007а: 518, Небесник 1993, 
Ференц 1993: 314–315, Csernicskó 2013: 360–375). 

 

Двомовні реклами 

                                                           
19

 Згадується ця робота: Панькевич Іван: Грамматика руського языка для 

молодших клас шкôл середних и горожанских. Мукачево: Типографія „Карпатія”, 
1922. Знову видано в 1927 і 1936 роках. Мовний аналіз граматики Панькевича 
дивись у працях: Мозер (2009), Чучка (1993а). 
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Боротьба між українським та російським напрямками проходила 
на чотирьох важливих теренах: у політиці, в освіті, на шпальтах 
журналів та газет, що мали визначальне значення в культурному 
житті, а також у релігійному житті. 

 

Офіційний тримовний бланк, 1923 рік 

Головним культурно-просвітним форпостом українофілів стало 
засноване у 1920 році Товариство «Просвіта», а також часопис 
«Науковий Збірник Товариства Просвіта». Його антиполюсом було 
русофільське Общество ім. Олександра Духновича, створене у 1923 
році, а також часописи «Карпатський Край» (1923–1924) та 
«Карпатський Свет» (1928–1933). Обидва товариства намагалися 
вплинути на місцеве культурне життя і, завдяки своїм часописам, 
укорінити в регіоні українську та, відповідно, російську літературну 
мову. Значна кількість членів «Просвіти» вважали себе українцями, а 
члени Товариства ім. Олександра Духновича переважно вважали 
себе русинами. 
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Документ, оформлений державною («чехословацькою») та угорською мовами 

Обидві орієнтації мали значний вплив також і на освіту. 
Педагогічна Громада (з 1929 року) об’єднувала в першу чергу 
українофільських, а Учительское Общество (з 1921 року) – русо-
фільських педагогів. 

У мовній ситуації суттєву роль відіграли граматики, які 
використали у шкільній освіті. Це зрозуміло, адже школа формує 
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мовну поведінку, звичаї використання мови, норми моралі, 
грамотність майбутніх поколінь. 

Таблиця 9. Дані народних шкіл у Підкарпатській Русі в 1935/1936 

навчальному році 

Складено на основі: Клима (1936: 103). 

 

Частка 

національності 

у % 

Школи з мовою 

навчання 

Класи з мовою 

навчання 
Вчителі Учнів 

к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % 

Русини 60,80 465 60,47 2207 67,47 2069 66,08 102152 69,64 

Чехи, словаки 4,73 158 20,55 613 18,74 618 19,74 22178 15,12 

Угорці 15,93 118 15,34 365 11,16 363 11,59 18171 12,39 

Німці 1,74 17 2,21 39 1,19 34 1,09 1818 1,24 

Євреї 12,51 7 0,91 16 0,49 16 0,51 741 0,51 

Румуни 1,81 4 0,52 31 0,95 31 0,99 1620 1,10 

Всього 769 100,00 3271 100,00 3131 100 146680 100,00 

Таблиця 10. Дані громадських шкіл у Підкарпатській Русі в 1935/1936  

навчальному році 

Складено на основі: Клима (1936: 103). 

 
Школи Класи Вчителі Учні 

к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % 

Руські/українські 18 29,03 125 49,60 151 52,07 5311 52,77 

Чехословацькі 17 27,42 100 39,68 108 37,24 3626 36,03 

Угорські 24 38,71 24 9,52 28 9,66 988 9,82 

Німецькі 3 4,84 3 1,19 3 1,03 139 1,38 

Всього 62 100 252 100 290 100 10064 100 

 
Не маємо достовірних даних про те, якою саме мовою 

проводилося навчання в школах, що вважалися школами з руською 
мовою викладання. Адже в одних школах викладання велося 
російською, в інших – українською мовою, та були й такі школи, де 
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як мову навчання використовували місцевий говір. Русофіли 
надавали перевагу російській мовній граматиці, виданій Євменієм 
Сабовим, а українофіли – граматиці Івана Панькевича. На основі 
мовного аналізу підручників можемо стверджувати, що прихильники 
як російського, так і українського напрямку граматику російської та 
української літературної мови наблизили до місцевих говорів, тобто 
жодна граматика не відповідала у повній мірі літературному 
варіанту даної мови. 

 

Граматика Е. Сабова 

Українській напрямок в навчанні поступово набирав сили. Це 
зумовлено наступними обставинами. Коли край потрапив до Чехо-
словаччини, частина педагогів покинула Закарпаття. Однак майже 
половина педагогів, які залишилися, або не отримали громадянства, 
або ж (379 із 674, тобто 56%) не склали присягу на вірність 
Чехословацькій республіці, і таким чином не мали права викладати 
(Левенець та інші 2008: 267). Проблему нестачі педагогів вирішували 
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за рахунок емігрантів українського напрямку, котрі прибули з 
Галичини та з Придніпрянської України (Думнич 2009: 7–8). 

 

Робота І. Панькевича 

Перше і друге видання української граматики Івана Панькевича 
(1922 та 1927 р.) ще поєднувало галичанський український говір із 
характерними рисами місцевих діалектів, але третье видання (1936) 
вже значно віддалилося від місцевих діалектів і наблизилося до 
норм української літературної мови (Маґочій 1994: 88, Левенець та 
інші 2008: 271–272, Плїшкова 2008: 50–51, Думнич 2009: 9, Мозер 
2009, 2011c). Граматика Панькевича слугововула мовною основою 
для ряд букварів, читанок, підручників (Плїшкова 2008: 51). Ці 
видання20 та роботи Волошина21 цього періоду (див. Бірчак 1924, 

                                                           
20

 Наприклад: Маркуш О. – Бочек С. – Шутка Г.: Родне слово: учебник руського языка 

для народных школ. Часть І. Для 2 и 3 шкільного рока. Ужгород: Книгопечатня Ю. 
Фелдешія, 1923. – 77 с.; Маркуш О.: Зорниця: перша книжочка до читаня для 

руських дітей. Ужгород: Свобода, 1925. – 128 с. Маркуш О. – Ревай Ю.: Друга 

читанка для 2 поступного річника народних шкіл. Прага: Державне видавництво, 
1937. – 132 с.; Маркуш О. – Ревай Ю.: Живе слово: читанка для 5-6 шкільного року 

народних шкіл. Прага: Накладом Державного видавництва, 1931. – 276 с.; Маркуш О. 



124 • МОВНО-ПОЛІТИЧНІ УСТРЕМЛІННЯ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ 

Недзѣльскій 1932: 246–247, Шевельов 1987б: 252, Кляп 2001: 32, 
Маляр 2008, Белей 2010), як і літературні хрестоматії В. Бірчака22 
підсилили українофільський напрям в освіті (Маґочій 1994: 88). 

 

Двомовна гербова печатка державної установи 

                                                                                                                                               
– Ревай Ю.: Отчина: читанка для 3-4 шкільного року народних шкіл. Прага: 
Накладом Державного видавництва, 1931. – 198 с.; Маркуш О. – Ревай Ю.: Світло: 

читанка для 7-8 шкільного року народных школ. Прага: Накладом Державного 
видавництва, 1932. – 411 с. 
21

 Наприклад: Волошин А.: Методическа карпато-русского для народнихъ школъ. 
Ужгородъ: Уніо, 1919; Азбука карпато-руського и церковно-славянского чтения. 
Ужгород: Уніо, 1921. – 102 с.; Читанка для ІІ классы народних школ. Ужгород: Уніо, 
1921. – 77 с.; Мала читанка для ІІ и ІІІ класы народных школ. Ужгород: Уніо, 1925. – 
125 с.; Практична граматика руського язика. Ужгород: Уніо, 1926; Практична 

граматика руського язика для народных, горожанских и середних школ. Часть ІІ. 

Складаня (Синтаксисъ). Ужгород: Уніо, 1927; Практична граматика руського язика, 

2-е вид. Ужгород: Уніо, 1928; Методична грамматика руського языка для низших 

клас народных шкôл. Ужгород: Уніо, 1930.; Читанка для IV и V школьных роков 

народних школ. Часть ІІ. Ужгород: Школьная помощь, 1932. – 251 с.; Читанка для VI–

VIII школьных роков народных школ. Часть ІІІ. Ужгород: Выданя педагогічного 
товариства Подкарпатской Руси, 1932. – 285 с. 
22

 Наприклад: Бирчак В.: Руська читанка для І. клясы гимназійноѣ и горожанськихъ 

школъ. Прага, 1922. 
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Один з підручників того часу 

В ці роки видавались перші такі граматики нашого краю, в назві 
яких згадується конкретно українська мова. Перша така граматика 
була видана в 1931 році (Мозер 2011c: 251–256).23 Після роботи А. 
Штефана та І. Васко граматику української мови видав, наприклад, Я. 
Неврлі.24 Ця граматика, разом з роботою Ф. Агія25, вперше вживали 
фонетичний правопис в Підкарпатській Русі. 

                                                           
23

 Штефан Авґустин – Васко Іван: Граматика української мови. Мукачево: 
Учительське Товариство Підкарпатської Руси, 1931. 
24

 Неврлі Ярослав (Nevrly, Jaroslav): Граматика й правопис української мови. 

Підручник для середніх шкіл і самонавчання. Ужгород, 1937. 
25

 Агій Франц: Підручник для народніх шкіл (граматика, стиль, правопис). Для 2 і 

3 поступного річника. Ужгород: Учительська Громада, 1938. Щодо граматики 
дивись Белей (2009). 
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Граматика А. Волошина 

Прага намагалася вирішити складне мовне становище регіону, 
зокрема, в 1937 році провела референдум (так званий «мовний 
плебісцит») щодо того, якою граматикою повинні користуватися у 
руських школах. Референдум не торкнувся території всієї 
Підкарпатської Русі, і його результати були суперечливі. Референдум 
провели стосовно 427 шкіл. 73% опитаних надали перевагу русо-
фільській граматиці Євменія Сабова, а українську граматику Івана 
Панькевича підтримали лише 27% (Геровский 1938, Magocsi 1978: 
226, Шевельов 1987а: 205, 1987б: 257, Левенець та інші 2008: 271). 
Результати голосування оцінили як перемогу інтелігенції, які ви-
сували ідею самостійного русинського народу та ставили своєю 
метою використання російської мови як літературної. Однак 
представники українського напрямку ставили під сумнів досто-
вірність та правомірність референдуму і не визнали його кінцевого 
результату. Врешті-решт, референдум не дав конкретного вирішення 
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проблеми мови викладання. Водночас він змушував прихильників 
українофільського напрямку виступити проти чехословацького 
уряду, вимагаючи якомога більшої самостійності. 

За словами А. Волошина, які він писав у 1934 році, «ні один 
батько, ні одна мати не буде собі бажати, щоби дитину мучили в 
школі язиком, яким говорять лиш в краях од нас на тисячі кілометрів 
далеко лежачих. [...] Оба наші культурні напрями повинні глядати не 
те, що розбиває нас, не слухати тих, котрі з особистих рахунків або в 
службах чужих інтересів розбивають нас, але іти по приказах любві!» 
(цит. за: Мишанич ред. 2002). 

 

Двомовна реклама, 1920-і роки 

Уряд А. Волошина вбачав вірний шлях в українському напрямі, 
прагнув зміцнити українську мову в краї. В часи Карпатської України 
вона стала офіційною, а з проголошенням незалежності в березні 
1939 року визнавалась державною мовою. 
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МОВНА ПОЛІТИКА ПЕРІОДУ 
РЕГЕНТСЬКОГО КОМІСАРІАТУ 
ПІДКАРПАТСЬКОЇ ТЕРИТОРІЇ 
(1939–1944 рр.) 

 

Листопад 1938 року: надпись ще чехословацько–руський 

на губернаторській будівлі, але прапор вже угорський 



 



4.1. Офіційна двомовність 

2 листопада 1938 року Перший Віденський арбітраж передав 
Угорщині південні рівнинні райони сучасного Закарпаття, де 
більшість населення становили угорці. Значно більша північна та 
східна частини краю, де переважно проживало слов’янське 
населення, знову стали частиною Угорщини внаслідок військової 
операції в середині березня 1939 року (карта №5). Після завершення 
бойових дій з 18 березня 1939 року на території Закарпаття було 
введено військову адміністрацію, яка діяла до 7 липня.

Такими двомовними банерами зустрі

в руських селах, 1939 рік

 

2 листопада 1938 року Перший Віденський арбітраж передав 
Угорщині південні рівнинні райони сучасного Закарпаття, де 
більшість населення становили угорці. Значно більша північна та 

де переважно проживало слов’янське 
населення, знову стали частиною Угорщини внаслідок військової 
операції в середині березня 1939 року (карта №5). Після завершення 
бойових дій з 18 березня 1939 року на території Закарпаття було 

ацію, яка діяла до 7 липня. 

 

акими двомовними банерами зустрічала пропаганда угорські війська 

руських селах, 1939 рік 
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Карта № 5. Територія сучасного Закарпаття у складі Угорського 

Королівства, перша половина 1940-х років 

 



Звернення М. Гортія до карпаторусского народу руською/українською мовою
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карпаторусского народу руською/українською мовою 
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Розпорядження прем’єр-міністра №6200 від 1939 року «Про 
впорядкування управління Підкарпатської території» було прийняте 
на засіданні уряду 23 травня 1939 року.  І хоча протягом ана-
лізованого періоду питання надання автономії місцевому 
слов’янському населенню розглядалося неодноразово на най-
вищому рівні (див.: Brenzovics 2010, Dupka 2004, Fedinec 2008b, Vasas 
2004), цей передбачений як тимчасовий адміністративний устрій не 
був відмінений аж до весни 1944 року, коли край оголосили 
територією воєнних дій. 

 

Поштова печатка з текстом «Мункач повернувся», 1938 рік 

Території зі слов’янською більшістю не включили до угорської 
системи комітатів, їх об’єднали у спеціальне окреме адміністративне 
утворення з центром в Ужгороді – Підкарпатський регентський комі-
саріат (карта № 6) на чолі з регентським комісаром. Із липня 1939 
року по 12 вересня 1940 р. цю посаду займав Жігмонд Перені, після 
нього до своєї смерті 7 грудня 1941 р. – Міклош Козма, далі з 5 січня 
1942 р. по 1 квітня 1944 р. ним керував Вільмош Пал Томчані, коли 
регіон оголосили територією бойових дій. З 10 травня 1944 р. 
комісаріат очолював спеціальний уповноважений уряду Андраш Він-
це, що мав повноваження міністра (Вегеш та інші ред. 2011: 268). 

Південну смугу сучасного Закарпаття, де компактно проживають 
угорці, включили до системи комітатів, тобто ця територія не на-
лежала до Підкарпатського регентського комісаріату, як, наприклад, 
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і Солотвино. Разом із цим до новоствореної адміністративної 
одиниці було включено багато таких поселень Ужанського комітату 
на захід від Ужгорода, які після Другої світової війни опинилися в 
складі Чехословаччини, а сьогодні перебувають на території Сло-
ваччини. 

Карта № 6. Територія Регентського Комісаріату, 1939–1944 роки 

Джерело: Fedinec–Vehes ред. (2010: 169). 

 

Серед перших завдань, якими опікувалася угорська влада, було 
й питання мови навчання у школах. У листопаді 1938 року згідно з 
директивами Міністерства релігії та освіти на територіях з угорським 
населенням і територіях національних меншин залишаються школи з 
рідною мовою навчання; у населених пунктах зі змішаним наці-
ональним складом необхідно подбати про угорськомовну освіту 
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окремо для угорців; у школах з неугорською мовою навчання не-
обхідно ввести угорську мову як предмет; вивчення словацької та 
руської мов у тих навчальних закладах, де навчаються представники 
цих національних меншин, залишається без змін (див.: Fedinec 1996, 
2002: 304). 

 

Чехословацькі поштові марки, але печатки з текстом «Берегсас повернувся», 

«Унгвар повернувся» (1938 рік) 

Угорська влада поставила за мету розвиток освіти руською 
мовою. Згідно зі звітом, опублікованим у «Карпатському угорському 
віснику» («Kárpáti Magyar Hírlap») від 29 вересня 1941 року, 
«Систематичне вивчення угорської мови в рутенських школах 
розпочинається з ІІІ класу. Вчителям-нерутенцям, якщо вони вивчили 
рутенську мову і в ході викладання використовували її принаймні як 
допоміжну мову, Міністерство релігії та освіти буде надавати премії. 
[…] Положення так званого навчального плану для нацменшин, 
згідно з якими окремі предмети необхідно викладати угорською, 
скасовуються, у національних школах – поряд з обов’язковим 
вивченням угорської мови – необхідно запровадити навчання 
рідною мовою». (цит. за Fedinec 2002: 382–383). Накази Міністерства 
релігії та освіти №58701 від 1941 р. та №85000 від 1943 р. перед-
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бачали, що на територіях зі змішаним національним складом у 
державних школах з угорською мовою навчання необхідно за-
провадити два уроки на тиждень з вивчення мови місцевої більшості 
(Nádor 2011a: 44). У випадку Закарпаття це означало, що руську мову 
викладали і в угорських школах (Fedinec 1996: 41). Однак тільки дві 
тижневі години не могли дати значного ефекту. 

 

Значок Мукачівської гімназії з двомовним текстом 

Між 16–24 липня 1939 р. на території Підкарпатського ре-
гентського комісаріату провели перепис населення та майна. Дані 
перепису показали, що на території площею 12061 км² проживала 
667 561 особа. Абсолютну більшість – 74,64% – складали 
русини/українці (за тодішньою офіційною термінологією: «magyar-
oroszok» – «угроруси»). Найчисленнішою меншиною регіону були не 
угорці (8,62%), а населення з рідною мовою ідиш – 9,15%. Також у 
регіоні проживали чехословаки (3,72%), румуни (2,17%) і німці 
(1,40%). Релігійний склад населення був таким: греко-католики – 
61,9%, православні (ортодокси) – 17,2%, іудеї – 12,1%, римо-католики 
– 6,0%, реформати – 2,2%, інші – 0,6%26. 

                                                           
26

 Див: 1939. évi kárpátaljai nép-, földbirtok- és állatösszeírás eredményei. Budapest: 
Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal, 1940. 14. old. («Результати перепису 
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Двомовний диплом вчителя; оцінка з «угроруської мови» 

                                                                                
населення, земельних наділів та тварин Підкарпаття за 1939 р.» Будапешт: 
Угорська королівська головна служба статистики, 1940, ст.14.)

ПЕРІОДУ РЕГЕНТСЬКОГО КОМІСАРІАТУ 

 

; оцінка з «угроруської мови» – «добре» 

                                                                                                       
тварин Підкарпаття за 1939 р.» Будапешт: 

Угорська королівська головна служба статистики, 1940, ст.14.) 
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Дані офіційного перепису населення в 1941 року підтверджують, 
що в регіоні абсолютна більшість населення назвала рідною руську 
мову. Поряд з цим засвідчено значне зростання порівняно з чехо-
словацьким переписом 1930 року частки населення з рідною 
угорською мовою, особливо в містах (рисунок № 4). 

Рисунок № 4. Частка руських та угорських жителів у великих населених 

пунктах Закарпаття на основі даних переписів населення 

1930 та 1941 років 

Складено на основі: Kocsis–Kocsis-Hodosi (1998). 
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телів та інших представників інтелігенції, а б
кинули край. У 1939 р. звідси емігрувало й чимало русь
кого/українського населення, найбільше галицьких мігрантів, які не 
отримали громадянства від угорської влади

Двомовна таблиця підприємства, Ужгород, перша половина 1940

Частка руського населення в регіоні зменшилася й через те, що 
багатьох русинів, які працювали залізничниками, листоношами тощо 
і отримали статус державного службовця ще в чехословацький 
період, було визнано ненадійними і, згідно з міністерським роз
порядженням, переведено у внутрішні регіони держави. Масового 
характеру набули й втечі до Радянського Союзу. Згідно з даними 
дослідників, кількість втікачів з Угорщини до Радянського Союзу у 
період між 1939 та 1941 роками перевищила п’ять з половиною 
тисяч осіб, більшість з них були слов’яни; до кінця війни кількість 
втікачів до СРСР, за приблизними оцінками, досягла десяти тисяч 
осіб. Переважну частину втікачів радянська влада ув’язнила і 
депортувала в табори (Пагіря 2012). 

Угорська влада, після відміни 7 липня 
адміністрації, поширила дію угорського законодавства і на територію 
комісаріату та почала організовувати засади державного управління 
в регіоні. Це, зокрема, означало й те, що в Закарпатті вступили в 
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так звані «єврейські закони», які дискримінували найбільшу 
меншину краю (Magocsi 2005: 9, Ungváry 2012, Bányai–Fedinec–Komo-
róczy ред. 2013). 

Депортація частини євреїв з регіону почалася вже 1941 р. (після 
вступу Угорщини до Другої світової війни на боці Німеччини), коли 
органи угорської влади вивезли переважно тих євреїв, що не мали 
громадянства Угорщини, по той бік кордону біля Ясіня – на 
територію, зайняту німецькою армією (Magocsi 2005: 9–10, Tóth 
2008: 10–16). Крістіан Унгварі стверджує, що 1941 р. з території 
сучасного Закарпаття було вивезено 13.400 євреїв, переважно тих, 
що не мали громадянства Угорщини (Ungváry 2012: 502). У серпні 
1941 р. їх переважна більшість було масово знищено у Кам’янець-
Подільському (Шторк 2010: 217). 

19 березня 1944 р. німці окупували Угорщину, і владу взяли 
пронімецькі партії. Із квітня 1944 р. почалося виселення за-
карпатських євреїв до гетто, а незабаром (з 15 березня по 7 червня 
1944 р.) – їх інтернування до нацистських таборів смерті (Шторк 
2010: 217–224, Tóth 2008: 17–21, Ungváry 2012: Bányai–Fedinec–Ko-
moróczy ред. 2013). Наявні дані свідчать, що із Закарпаття вивезли 85 
тисяч осіб, тобто три чверті закарпатської єврейської громади (Stark 
2010: 191, Шторк 2010: 221, Ungváry 2012). Якщо взяти до уваги, що 
загальна чисельність населення Закарпаття того часу становила 
приблизно 850 тисяч осіб, тоді стає зрозуміло, наскільки трагедія 
голокосту вплинула на міжнаціональні та міжмовні відносини 
закарпатців.27 

Керівникам місцевих церков та місцевим мешканцям, що були 
державними службовцями в чехословацький період, відповідно до 
розпорядження міністра торгівлі і транспорту № 2300/M.E. від 1939 
року, необхідно було довести свою лояльність новій державі перед 
спеціальними комісіями (Brenzovics 2010: 124–130). Ці комісії ви-
знавали ненадійними насамперед тих, хто між 1918–1939 роками 
підтримував чехословацьку владу, а також симпатиків української 

                                                           
27

 Виселення угорських євреїв до гетто розпочалося саме із Закарпаття 16 квітня 
1944 р. Парламент Угорщини у 2000 р. прийняв постанову, згідно з якою 16 квітня 
щорічно відзначатиметься день пам’яті жертв голокосту в Угорщині.  
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мови та проукраїнського політичного вектору. Дуже багато звільнень 
було, зокрема, серед учителів. Керівник відділу освіти Регентського 
комісаріату Юлій Марина відзначав, що значна частина педагогів є 
прихильниками українського політичного напряму та задіяна в украї-
нофільському політичному русі (Marina 1977/1999). 

 

Негативне рішення спеціальної комісії 
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Позитивне рішення спеціальної комісії, видана після апеляції 
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Двомовний значок ужгородської грекоталицької жіночої семінарії 

Угорська держава обіцяла населенню Закарпаття адміністра-
тивну автономію. Регент Угорського Королівства Міклош Горті у своїй 
вітальній промові в парламенті 14 червня 1939 р. відзначав: «Перед 
нами знову завдання Святого Іштвана. Вірю і сподіваюся, що ці 
Державні Збори приступлять до роботи з тією самою відпо-
відальністю, з якою в попередні епохи угорський парламент служив 
реалізації історичних завдань та призначення нашої нації в басейні 
Дунаю. Перше таке завдання – надати самоврядування, яке є 
правом, передбаченим нашою історичною Конституцією, карпат-
ській частині держави, де переважно проживають „угроруси”. Вірю і 
сподіваюся, що парламент також дбатиме про порозуміння і дружбу 
між угорцями й іншими національностями»28. Оскільки очікувалося 
запровадження автономії, наказ прем’єр-міністра №6200/1939, що 

                                                           
28

 Képviselőházi irományok, 1939. I. kötet, 1. szám. Budapest, 1939. 1. old. 
(«Парламентські документи», 1939, том І, №1. – Будапешт, 1939. – С. 1.) 
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регулював управління регіоном, розглядали як тимчасовий (Fedinec 
2008b). Згідно з §6 Закону №VІ від 1939 р.29  «прем’єр-міністру 
доручено подати до Державних Зборів окремий законопроект про 
регулювання самоврядування Закарпаття». Відповідно до цього 
доручення, між 1939 і 1940 роками було розроблено кілька проектів 
автономії краю (див. Tilkovszky 1967, Dupka 2004, Vasas 2000, 2004). Із 
них найближчим до втілення був поданий до парламенту 23 липня 
1940 року законопроект прем’єр-міністра Пала Телекі «Про Під-
карпатське Воєводство»30. Однак уже 5 серпня прем’єр-міністр від-
кликав свій законопроект. Причини цього рішення криються як у 
зовнішній, так і внутрішньополітичній ситуації, а також у протестах 
закарпатських угорців проти їх приєднання до руської автономії і 
тиску впливових військових керівників (Tilkovszky 1967, Romsics 2010: 
247, Vasas 2004, Brenzovics 2010). 

 

Двомовна поштова печатка с. Дубове 

                                                           
29

 1939. évi VI. törvénycikk a Magyar Szent Koronához visszatért kárpátaljai 
területeknek az országgal egyesítéséről. («Закон №VІ від 1939 р «Про возз’єднання 
підкарпатських територій, повернутих Угорській Святій Короні»). 
30

 Текст проекту угорською мовою див.: Botlik–Dupka (1991: 129–134), Dupka (2004: 
141–146). 
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 Питання автономії неодноразово порушувалося як у столичній, 
так і в місцевій пресі та в політичному житті, дуже часто із про-
тилежних позицій (Fedinec 2008b). Зокрема, Андрій Бровдій, перший 
прем’єр-міністр Підкарпатської Русі, неодноразово висловлював 
своє невдоволення з приводу затягування питання про за-
провадження автономії. Поряд із цим місцева влада багатьох 
населених пунктів (наприклад, Солотвино, Тячів, Вишково) вислов-
лювала своє небажання приєднуватись до запланованої руської 
автономної адміністративної одиниці. Проти включення до цього 
утворення Ужгорода протестував Ендре Корлат, наджупан Ужансь-
кого комітату. Проти були й угорські політики, що діяли в регіоні ще в 
чехословацький період (Vasas 2000, 2004, Brenzovics 2010: 20, 
Romsics 2010: 247). А редактор русофільського часопису «Карпато-

русский голос» Степан Фенцик відзначав, що введення автономії не 
на часі через комуністичну загрозу. 

Запровадивши автономію на національній основі без будь-якого 
міжнародного політичного тиску, тогочасна Угорщина могла змінити 
традиції звичаєвого права у реалізації влади. Добровільне створення 
русинської автономії стало б прецедентом у Європі (Vasas 2000, 
2004). Однак цей історичний шанс не було використано. 

Оскільки автономія не була створена, державне управління 
регіоном здійснювалося згідно з наказом прем’єр-міністра 
№6200/1939. Цей документ серед іншого запроваджував у краї 
офіційну двомовність. 

Згідно з пунктом (1) § 11 наказу «на території Закарпаття офі-
ційною мовою держави є угорська та угро-руська». В абзаці (2) 
йдеться про необхідність «офіційного перекладу на „угро-руську” 
мову законів» (Fedinec 2004: 528–534). Термін «угро-руський» 
(magyar-orosz) віддзеркалював теорію окремої русинської на-
ціональності. З осені 1939 р. угорська влада почала замість терміну 
«угро-руська» народна мова, що часто вживався ще наприкінці ХІХ – 
на початку ХХ ст., використовувати термін «рутенська» (ruthén, 
ruszin). 
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Двомовний офіційний документ з 1942 року 
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Офіційну двомовність підтверджують також і розпорядження 
прем’єр-міністра №5800 та №18136 від 1939 р., згідно з якими 
руська мова на Закарпатті є не мовою національної меншини, а 
другою державною мовою. Постанова №5800 регулювала ви-
користання руської мови в судочинстві: «У королівських судах різних 
інстанцій для розгляду подань та апеляцій необхідно залучити в 
достатній кількості осіб, що володіють руською мовою. Крім цього, 
адвокат або уповноважена особа, що прирівнюється до адвоката, у 
королівських районних судах та королівській прокуратурі, розта-
шованих на Підкарпатській території, повернутій до Угорської Святої 
Корони, при розгляді справ першою або другою інстанцією, може 
користуватися, крім угорської, також руською мовою»  (цит. за: 
Fedinec 2004: 544). 

У наказі № 6200 від 1939 р. передбачено, що до державних 
установ можна звертатися також і руською мовою, і відповідь у таких 
випадках громадяни мали отримувати цією ж мовою. Жителі регіону 
могли подавати документи рідною мовою не тільки до місцевих, й а 
до центральних органів влади (Vasas 2000). 

Відповідно до розпорядження уряду від 25 липня 1939 р. на 
Закарпатті назви державних установ мали подаватися двома – 
угорською і руською – мовами. У приміщеннях державних органів 
необхідно було встановити двомовні таблички, написи та 
оголошення. Назви вулиць також переважно були двомовними. 
Офіційна двомовність поширювалася також на юриспруденцію, суди 
та жандармерію. Наказ прем’єр-міністра №18136/1939, опублі-
кований 2 серпня 1939 р., передбачав, що працівники державних 
установ зобов’язані в усному спілкуванні використовувати руську 
мову, якщо громадянин звертається до них цією мовою. Також не-
обхідно приймати звернення, написані цією мовою, а всі офіційні 
бланки мають бути двомовними. Для цього в липні 1939 року всього 
за три тижні було підготовлено багатотисячний наклад двомовного 
варіанту 68 різноманітних бланків та формулярів (Botlik 2011: 28). 

Згідно з постановою військового відомства від 9 серпня 1939 
року, у тих загонах, де кількість воїнів з рідною руською мовою 
перевищувала 50% особового складу, мовою загону була руська, 
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однак мовою управління і далі залишалася угорська. Офіцери, які 
служили на Закарпатті, мали протягом року вивчити мову місцевого 
населення. Для цього в 1943 р. для курсантів Військової академії 
були видані підручники з руської мови31. Згідно з рекомендаціями 
будапештського уряду, мовне питання на Закарпатті є практичним 
питанням, і ні за яких обставин не можна створювати з нього 
політичну проблему. 

 

Титульна сторінка підручника руської мови для курсантів 

Закон № ІV «Про назви населених пунктів» від 1898 р. 
передбачав, що в Угорщині «кожен населений пункт може мати 

                                                           
31

 Gönczy László: Ruszin nyelvkönyv a M. Kir. Honvéd Akadémiák részére. Budapest, 
1943. 
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тільки одну офіційну назву». Однак згідно з абзацом 3 §7 роз-
порядження прем’єр-міністра № 6200/1939 ті населені пункти, назви 
яких міністр внутрішніх справ затвердив двома мовами, можуть 
використовувати двомовну назву (наприклад,  Kőrösmező–Ясиня, Sze-

rednye–Середньое). Це право підтверджує і абзац (1) §1 наказу 
Міністерства внутрішніх справ №14500 від 1939 р. (Orosz 1942: 40, 
Fedinec 2004: 551). 

 

Двомовні поштові печатки з 1941 року 

Однак були і скарги проти двомовних назв населених пунктів, 
встановлених наказом міністра внутрішніх справ №14500 від 1939 
року. Зокрема, газета «Карпаторусский голос» висловлювала 
незадоволення з приводу того, що назву багатьох населених пунктів 
через цей наказ мадяризували. Усього за цей період було змінено 
назви 176 закарпатських населених пунктів (Офіцинський 2010a: 178, 
2010b). Спостерігалися й інші прояви мадяризації. У серпні 1941 року 
Міністерство релігії та освіти постановило, що на приєднаних 
територіях прізвища, які звучать як іноземні, потрібно вживати й 
писати згідно з угорським звучанням, а щодо імен, то треба 
зазначати відповідне угорське. 

Для практичного виконання розпоряджень про двомовність у 
державних установах на Підкарпатській території з 29 липня 1939 
року щонеділі почала виходити офіційна двомовна газета місцевої 
адміністрації «Подкарпатский Вђстникъ» / «Kárpátaljai Közlöny». У 
часописі постанови та офіційні документи Регентського комісаріату 



публікувалися двома мовами: тексти в лівій колонці угорською, а в 
правій – руською мовами. 

Офіційний двомовний вісник місцевої державної адміністрації

При адміністрації регентського комісара було створене бюро 
перекладів, яке за короткий час підготувало двомовний варіант всіх 
типових формулярів, бланків, ділових паперів. Також були 
виготовлені двомовні офіційні та поштові штампи, розклади руху 
поїздів тощо. Для їх видання та тиражування було заснована 
державна друкарня в Ужгороді. 

Службовці зобов’язані були вивчити другу державну мову. Для 
цього відділ освіти Регентського комісаріату в 1939 році видав 
навчальний посібник на 205 сторінок «
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Службовці зобов’язані були вивчити другу державну мову. Для 
цього відділ освіти Регентського комісаріату в 1939 році видав 
навчальний посібник на 205 сторінок «Практичний посібник з 
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угроруської мови» (Magyarorosz nyelvgyakorló könyv)32, до якого у 
1940 р. з’явився і додаток33. Також було видано «Посібник для 

спілкування з руськомовним населенням» 34. Крім цього, починаючи 
з 1939 року, організовувалися курси з вивчення мови для службовців 
та жандармів. 

 

Розмовник угроруської мови для державних службовців 

                                                           
32

 Magyarorosz nyelvgyakorló könyv. Ungvár: Kárpátaljai Területi Kormányzói Biztosi 
Hivatal Tanügyi Osztálya, 1939. 
33

 Pótfüzet a kárpátaljai területi kormányzói biztosi hivatal tanügyi osztálya által 1939. 

évben kiadott Magyarorosz nyelvgyakorló könyvhöz. Ungvár: Állami Nyomda, 1940. 
34

 Segédlet az orosz nyelvű lakossággal való érintkezéshez. Ungvár: Kárpátaljai Tudós 
Társaság Nyomdája, 1942. 
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Посібник для спілкування з руськомовним населенням 

Службовці мали складати іспити на знання руської мови. 
Регентський комісар Міклош Козма особистим прикладом сти-
мулював вивчення мови, а жандармам навіть пообіцяв премії за 
успішне оволодіння мовою місцевого населення. Сам комісар під час 
призначення на посаду дав обіцянку вивчити руську та румунську 
мови та незабаром розмовляти з рутенцями їхньою рідною мовою 
(Ormos 2000: 727). «Працюючи з народом, чиновник має спілку-
ватися  мовою народу – говорив Козма. – Необхідно, щоб народ мав 
можливість звертатися в установи своєю мовою. Службовців 
Закарпаття зобов’язую, щоб вони якомога швидше вивчили народну 
мову тієї території, де працюють. Протягом короткого часу з ру-
тенським народом – як тільки освіжу і вдосконалю попередні знання 
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– говоритиму по-рутенськи, мова німецької меншини для мене не 
проблема, а румунську мову вивчу настільки, щоб у найнеобхідніших 
справах з нашими румунськими синами розмовляти їхньою мовою» 
(цит. за Brenzovics ред. 2009: 258). 

Від державних службовців неугорської національності держава 
вимагала знання угорської мови. Для них організовувалися мовні 
курси в глибині країни, наприклад, у рамках Дебреценського 
літнього університету або в задунайському місті Папо. 

Щодо цивільного населення, яке не володіло угорською мовою, 
то офіційна позиція полягала в тому, що для них таке знання не 
може бути обов’язковим. «Однак у школі угорську мову треба ви-
кладати, оскільки знання угорської мови буде для них перевагою, 
відкриє нові можливості та полегшить життя», – висловився 
регентський комісар Міклош Козма на прес-конференції з приводу 
свого призначення 15 вересня 1940 р. (цит. за: Brenzovics ред. 2009: 
258). 

Офіційна двомовність, запроваджена розпорядженнями 
прем’єр-міністра, практично відповідала тим намірам, які були сфор-
мульовані в законопроекті про Підкарпатське Воєводство (§4), 
розробленому прем’єр-міністром графом Палом Телекі: 

«На території Підкарпатського Воєводства поряд з державною 
мовою офіційною є рутенська. 

Усі закони, що стосуються Підкарпатського Воєводства або 
поширюються на нього, усі розпорядження та інші офіційні доку-
менти необхідно видавати і в перекладі на рутенську мову. У всіх 
народних школах, середніх школах та ремісничих училищах, що 
діють на території Підкарпатського Воєводства, необхідно за-
безпечити викладання як угорської, так і рутенської мов. 

На території Підкарпатського Воєводства в органи влади, 
державні установи та школи на роботу необхідно набирати осіб, які 
володіють і угорською, і рутенською мовами. Ті, хто були прийняті на 
роботу, але не відповідають цим вимогам, зобов’язані протягом 
двох років з моменту вступу в силу цього закону, поповнити знання 
мови. Порядок контролю за виконанням цієї вимоги та наслідки її 
невиконання будуть регулюватися окремим законом». 



Хоча обіцяна руська автономія не стала реальністю, у сфері 
мовних прав угорська держава забезпечила
можливості, передбачені законопроектом прем’єр

Офіційна двомовність на практиці

Угорський уряд створив для офіційної двомовності не тільки 
законодавчу основу, а й за рахунок державного бюджету намагався 
забезпечити умови, необхідні для її практичного функціонування. 
Все це відбувалося згідно з баченням уряду, відповідно до якого «На 
Підкарпатті угроруська мова є не мовою національної меншини, а 
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другою державною мовою» (цит. за: Fedinec 2002: 339). З цього 
приводу висловлювався і регентський комісар Козма: «Підкарпаття є 
багатоетнічним регіоном держави, тому функціонувати він буде 
тільки тоді, коли зняти всі тертя у сфері мови. Тому вимагаю, щоб 
ніхто не робив із мови політичного питання. Життя на Підкарпатській 
території буде легшим і щасливішим, якщо мовне питання буде 
зняте з політичного порядку денного і матиме тільки практичний 
характер» (цит. за: Brenzovics ред. 2009: 258). 

Однак на практиці не завжди вдавалося реалізувати мовні права 
безперешкодно. Згідно з тогочасними повідомленнями, часто в 
жандармерії траплялися випадки, коли особи, яких допитували, не 
могли скористатися правом на використання рідної мови. Бувало й 
таке, що у будівлі Хустського районного суду заборонили вико-
ристання руської мови (див. Vasas 2000). 

Та все ж забезпечення мовних прав однозначно було під-
порядковане політичним цілям і відбувалося в рамках, визначених 
державною ідеологією. Регентський комісар Міклош Козма 
відзначав: «Мовні та культурні права населення Підкарпатського 
краю, для яких угорська мова не є рідною, визначають угорські 
закони та однозначна позиція угорського уряду. […] Я хочу звернути 
на ці питання всеохопну увагу, однак відразу ж зауважу, що 
культурна свобода для рутенів чи інших мовних меншин не може 
означати політичної свободи та сепаратизму. Як відповідно до 
інтенцій уряду я гарантую для них мовну та культурну свободу, так 
само я гарантую, що будь-який відхід від угорської державної ідеї та 
вірності державі буде суворо каратися» (цит. за: Brenzovics ред. 
2009).  

Поряд із забезпеченням національних, мовних та культурних 
прав для русинів, влада однозначно задекларувала угорську 
супремацію. Згідно з теорією, що органічно вписувалася в угорську 
історичну традицію (див. Gyurgyák 2007), «на керівництво державою 
та нацією за історичним, географічним та правом більшості чи будь-
яким іншим, як найстарший брат, уповноважений угорець» (Kozma 
1942: 200). 



4.2. Питання кодифікації русинської мови 

Запровадження офіційної двомовності та щоденне застосування 
двомовного діловодства знову актуалізувало мовне питання, що вже 
протягом тривалого часу розділяло місцеву інтелігенцію. Адже влада 
мала вирішити, яку мову поряд з угорською вона вважає в регіоні 
другою державною: велико(руську), українську (малоруську) чи, 
можливо, літературний мовний варіант, що ґрунтувався б на 
місцевих слов’янських говорах (руський, русинський). У період Під-
карпатської Русі з трьох мовних варіантів, які змагалися між собою, 
безпосередньо перед 1939 роком перевагу здобув українофільський, 
серед іншого завдяки й проукраїнській політиці Августина Волошина. 
Однак угорська влада мовне питання в регіоні взяла під свій 
контроль. 

Угорщина з трьох конкуруючих мовних напрямів у краї одно-
значно підтримала руський, поблажливо ставилася до велико-
руського і практично заборонила українську мовну лінію та пере-
шкоджала українофільському рухові. Ввезення українських періодич-
них видань з Галичини також було заборонене.35 «Угорський уряд з 
політичних міркувань був проти ідеї українізації», – писав Міклош 
Козма (цит. за: Brenzovics ред. 2009: 254). 

Угорська влада забороняла українську орієнтацію попри того, що 
політичні діячі місцевих слов’ян у травні 1939 р. звернулись листом 
до прем’єр-міністра Угорщини графа Телекі з проханням визнати 
українську національність та українську мову. 

Показово, що одразу після зміни влади заборонили часописи 
чеською та українською мовами, однак російськомовні видання 
Андрія Броді та Степана Фенцика виходили й далі (Капраль  2003: 
176–177). У газеті «Нова Недѣля» (від 9 квітня 1939 р.) навіть 
з’явилася така мовна програма, яка вимагала використання місцевої 
руської народної мови проти «нашому народу чужой и нена-

                                                           
35

 У забороні українського напряму, ймовірно, відіграло роль і те, що в березні 
1939 р. Угорщина, щоб повернути регіон, змушена була подолати збройний опір 
Карпатської України, яка щойно проголосила свою незалежність. 



158 • МОВНА ПОЛІТИКА ПЕРІОДУ РЕГЕНТСЬКОГО КОМІСАРІАТУ 

видженой украинщины», але в той же час визнавала необхідність 
використання російської мови в гімназіях та вищій освіті (Мозер 
2011a: 237).36 Тобто ця мовна програма розглядає руську (русинську) 
не як самостійну слов’янську мову, а як такий мовний варіант, що 
накривається стандартом велико(руського) варіанту (Мозер 2011a: 
237–238). 

 

Офіційна двомовність у сфері торгівлі 

                                                           
36

 Статтю «Отворяеме передплату на „Нову Недѣлю”» можна знайти в Капраль  
ред. (2010: 28) та Мозер (2011a: 237). 
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Проукраїнську орієнтацію послабили і рішучі заходи угорської 
влади, спрямовані проти комуністичного руху (Левенець та інші 
2008: 309). У період Підкарпатської Русі керівники лівих сил, що 
набирали все більшу популярність, переважно підтримували украї-
нофілів (Геровский 1938), а комуністичний друкований орган 
«Munkás Újság» («Робоча газета»), що виходив угорською мовою, 
також вживав етнонім «український». 

 

Банківська книжка 

Проукраїнську орієнтацію комуністів можна пояснити тим, що на 
московському конгресі Комуністичного Інтернаціоналу в 1924 року 
було прийнято рішення, згідно з яким русини, що проживають на 
території Чехословаччини, є українцями, які мають право на возз’єд-
нання з Радянською Україною. Усі дружні комуністичні партії повинні 
допомагати в цьому прагненні (Шевельов 1987a: 204, 1987b: 255). 
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Комуністична партія Підкарпатської Русі на VII з’їзді, що 
21 листопада 1926 року, прийняла постанову, де зафіксовано, що 
русини є частиною українського народу. Ця теза була прийнята і на ІХ 
з’їзді Комуністичної партії України в грудні 1926 р. (Magocsi
101–102, Поп 2010). Про українську орієнтацію комуністів доповідало 
і керівництво Березького комітату. У до
жовтня 1926 р. йшлося: ліва партія пропагує, що в Підкарпатській 
Русі нема русинів, а тільки українці, які роз
мовою. Також у доповідній було звернено увагу центру на те, що 
комуністи у своїх виданнях замість Під
назву «Підкарпатська Україна» і пишуть, що регіон є частиною 
великою радянської України (Левенець
1939 року, коли почалися переслідування комуністів, на Закарпатті 
послабився і український мовний та політичний нап

Багатомовність на державному рівні: угроруська (українська) мова на банкноті
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 Роль комуністичної партії в зростанні впливу українського напряму не варто 
недооцінювати ще й тому, що у чехословацький період у регіоні найпотужнішою 
була саме Чехословацька комуністична партія. На виборах до місцевих органів 
влади у 1924 р. вона отримала в Підкарпатській Русі 39,4% голосів, у 1925 р. партія 
мала результат 31,2%, а в 1929 її підтримка впала до 15,2%. Однак у 1935 р. 
комуністам вдалося знову отримати 24,4% голосів. Таким чином, у 1924, 192
1935 роках вони отримали найкращий результат серед партій, що діяли в регіоні, а 
результат 1929 р. був третім серед інших показників 
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Русі нема русинів, а тільки українці, які розмовляють українською 
мовою. Також у доповідній було звернено увагу центру на те, що 
комуністи у своїх виданнях замість Підкарпатської Русі вживають 

«Підкарпатська Україна» і пишуть, що регіон є частиною 
нець та інші 2008: 265–266). Після 

, коли почалися переслідування комуністів, на Закарпатті 
послабився і український мовний та політичний напрям.37 
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результат 1929 р. був третім серед інших показників (див. Токар 2010a, 2010b). 
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Навесні 1940 р. відділ релігії та освіти перевірив фонд бібліотек, 
після чого книжки чеською, російською та українською мовами, а 
також комуністична література були конфісковані. Оскільки това-
риство «Просвіта» відігравало провідну роль в українському мовно-
му та політичному русі, його діяльність спочатку призупинили, а зго-
дом взагалі заборонили. Рухоме та нерухоме майно товариства було 
конфісковано. 

 

Угроруська (українська) мова на банкноті 10 пенге 

Учителів, що приїхали на Закарпаття з Галичини ще в чехосло-
вацький період, було звільнено зі шкіл, закрито Закарпатське 
педагогічне товариство, яке також мало проукраїнську орієнтацію. У 
місцевій пресі перестали використовувати етнонім «український», 
його замінили «угроруський» та «руський/рутенський». Так само 
була вилучена зі вжитку назва регіону «Карпатська Україна», все 
частіше вживалося «Підкарпатська територія». Офіційний синьо-
жовтий прапор Карпатської України було заборонено використову-
вати на святкових заходах. Натомість русинам, яких ще князь Ракоці 
називав «вірним народом» (gens fidelissima), треба було 
користуватися прапором з червоно-синіх кольорів; це були і кольори 
родини Ракоці (Botlik 2005а: 29). Замість введеного А. Волошином 
гімну Карпатської України «Ще не вмерла Україна» як гімн русинів 
використовували пісню О. Духновича «Подкарпатскії Русини». 
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Позицію Угорщини стосовно русинів добре відображають слова 
Олександра Бонкала, написані ще до приєднання краю до 
Угорщини: 

«Рутени, що потрапили сюди з різних місць і в різні періоди, до 
сьогодні зберегли свої оригінальні мовні діалекти. Вони не змогли 
асимілюватися, не змогли створити єдиної мови спілкування та 
літературної мови, бо ледве перетиналися одні з одними. Річки та 
потічки Рутенії течуть через глибокі долини з півночі на південь у 
Тису. З однієї до іншої долини через високі гори дуже важко 
потрапити. Між собою та з угорцями спілкувалися тільки ті рутенці, 
які жили в одній долині. Це мало два важливі наслідки. До сьогодні 
не сформувалася єдина підкарпатська рутенська мова, яку рутенські 
поети та прозаїки могли б підняти до рівня літературної. Під-
карпатські поети й прозаїки до сьогодні часто замість творчої праці 
марнують свій талант на безплідні мовні дискусії. 

Другим важливим наслідком географічного розташування було 
те, що рутени були відірвані і протягом століть ледве контактували зі 
своїми братами і по той, північний, бік Карпат. Натомість все тісніше 
контактували з угорцями і, як наслідок, з часом витворили 
просякнуту гунгаризмами мову, яка значно відрізнялася від за-
кордонної рутенської, та багато в чому відмінну культуру. Вони 
фактично розвинулися в самостійний народ, мова та світогляд якого 
значно відрізняється від мови та світогляду українців.  […] 

Російська така ж далека від них, як, приміром, сербська або 
болгарська. Однак як українці, так і росіяни-націоналісти вважають 
своєю підкарпатську рутенську літературу, та називають її відга-
луженням української чи російської літератур» (Bonkáló 1935: 7–10). 

Угорський уряд та його представники на місцях, а також 
регентський комісар підтримували руський напрям. Регентський 
комісар М. Козма у своєму виступі 1 травня 1941 р. заявив: «Народ, 
що живе на Закарпатті, не великоруський, не український, а чисто і 
тільки русинський» (цит. за: Fedinec 2002: 373). У рукописі М. Козми 
«Русинське питання», написаному ще в 1938 р., ми знаходимо 
відповідь й на питання: чому Угорщина підтримувала ідею 
самостійності руського народу? 
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«Русько-угорські зв’язки є опорною баштою і захистом проти 
православного та панславістичного політичного тиску, роблять 
життєздатними Русинію і сильнішою Угорщину. […] Принцип divide et 
impera, який застосовується проти панславістичної ідеї, прямо бажає, 
щоб неукраїнський руський народ не приєднувався до України, 
оскільки приєднання цього шестисоттисячного народу та території, 
яка простяглася по південний бік Карпат, перетворило б Україну на 
потужного європейського гравця, що впливав би на політику в 
долині Дунаю» (цит. за: Botlik 2005b: 59). 

А в праці М. Козми «Українське питання на Закарпатті» читаємо: 
«Не в інтересах Угорщини вести політику сумнівів, тому карпатський 
рутенський народ, який внаслідок історичних, географічних та 
релігійних обставин сформувався як самостійний народ, ми не 
бажаємо розвивати ні у великоруському, ні в українському напрямі, 
оскільки обидва напрями політично ведуть за кордон. Географічні 
дані, економічні інтереси, а також та обставина, що серед північних 
слов’янських народів поруч із польським рутенський народ є тим, 
який завдяки католицизму став повністю західно орієнтованим і 
бажає зберегти свою народну та релігійну ідентичність, – все це 
вказує на те, що цей народ повинен шукати своє майбутнє та щастя 
на південь від Карпат» (цит. за: Brenzovics ред. 2009: 248–249). 

Аналізуючи міжнародну політичну основу питання, автор 
доходить висновку, що Австро-Угорська монархія на Галичині й 
Буковині посилювала український напрям, щоб послабити 
російський вплив, так само цей напрям підтримували чехи на 
противагу Польщі, а також нацистська Німеччина підтримувала 
українську ідею як ворожу росіянам, тобто Радянському Союзу. На 
думку М. Козми, Словаччина – можливо під німецьким впливом, а 
також через те, що наявність русинів у Східній Словаччині становить 
потенційну небезпеку об’єднання руських регіонів шляхом 
розширення західних кордонів Закарпаття (Підкарпатської Русі) – 
«бажає словакізувати тих русинів, що проживають розпорошено, і 
українізувати тих, які проживають компактно» (цит. за: Brenzovics 
ред. 2009: 251–253). Міклош Козма стверджує, що Ватикан також 
підтримував лінію українізації, сподіваючись, що мільйони право-
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славних українців перейдуть до католицизму. Натомість Угорщина та 
Польща вважають українські ідеї небезпечними, такими, що 
загрожують їх інтересам, «є руйнівними для обох». У проукраїнській 
політиці чехів, а також австрійців і німців М. Козма головну від-
мінність вбачає в тому, що перші поширювали таку політику і на 
Закарпаття, а останні тільки по той бік Карпат. 

 

Угроруська (українська) мова на банкноті 20 пенге 

Проаналізувавши політичну ситуацію в регіоні стосовно 
слов’янських народів, М. Козма цілком конкретно визначає угорську 
позицію та інтереси: «Закономірно, що після повернення Закарпаття 
до Угорщини, у місцевій політиці мали відбутися зміни. Вони не 
могли бути нічим іншим, ніж продовженням багатолітнього 
минулого, де бралися до уваги інтереси та самодостатність 
рутенського народу. Ця позиція полягає в тому, що рутенський народ 
не є ані великоруським, ані українським, а є самодостатнім, хоча й 
нечисленним слов’янським народом, що має самостійну релігію, 
власні народні інтереси, у церковній сфері орієнтованим на захід. 
Його єдине прагнення – залишатися таким, що зможе власноруч 
формувати народні інтереси. Будучи українським чи великоруським, 
цей народ зникне, як крапля у великому морі. Тому інтереси народу 
щодо самозбереження цілком відповідають угорським політичним 
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інтересам, оскільки ми, вважаючи рутенський народ і Карпати 
частиною Угорщини, не посягаємо ні на їхню окремішність, ні на 
релігію, ні на західну орієнтацію» (цит. за: Brenzovics ред. 2009: 251). 

Угорщині було невигідним створення незалежної України, 
зізнається М. Козма, який добре орієнтувався у міжнародній політиці 
та дипломатії свого часу, адже незалежна українська нація 
«чисельністю понад 30 мільйонів матиме значний вплив на 
Закарпаття і стане привабливим центром тяжіння». У такій ситуації 
угорська влада могла б підтримати великоруський напрям, 
припускає автор, однак одразу ж і відкидає такий шлях. «Угорський 
уряд, зберігаючи вірність державницькій ідеї Святого Іштвана, в 
інтересах рутенського народу та греко-католицької віри буде 
здійснювати таку політику, щоб рутенський народ зберіг свою 
ідентичність та свою релігію, а що тут перейшло до православ’я, 
повернути назад до греко-католицької церкви. Найбільшою 
перешкодою на шляху втілення цього задуму є українська політика» 
(цит. за: Brenzovics ред. 2009: 254). 

У забезпеченні самостійності маленького руського народу 
важлива роль відводилася розробці самостійної руської/русинської 
мови та її літературного варіанту. У цьому контексті розпочалася 
робота над новою руською граматикою. 

Влітку 1940 р. в Ужгороді регентським комісаром була видана 
«Грамматика угрорусского языка для середнихъ учебныхъ 
заведеній»38, що мала служити вищезгаданим цілям. Редколегію 
очолював Олександр Ільницький, головний радник регентського 
комісара Ж. Перені. У листі до прем’єр-міністра Пала Телекі 
регентський комісар зазначив, що граматика, «з одного боку, 
зупинить мовну боротьбу на Закарпатті, яка триває вже понад два 
десятиліття (і яку часто штучно підігрівала чеська влада), і таким 
чином дасть рутенам можливість далі спільно розвивати рідну мову, 
з іншого – поставить бар’єр перед відчужуючим впливом, який 
відчувався внаслідок користування іноземними (українською, 
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 Грамматика угрорусского языка для середнихъ учебныхъ заведеній.  Ungvár: 
Kárpátaljai Területi Kormányzói Biztosi Hivatal, 1940. 114 old. (Ужгород, Регентський 
комісаріат Підкарпатської території, 1940. – 114 с.) 
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великоруською) мовами» (цит. за: Marina
див.: Botlik 2005b: 37). 

У часописі «Карпатска Недѣ
наголошувалося, що граматика у питаннях фонетики та орфоепії 
бере за основу місцеву вимову, схожим принципом користувалися 
автори, працюючи і над розділами лексики та синтаксису.

Двомовна поштова печатка, с. Ставне

Передмову до видання написав начальник відділу релігії та 
освіти Юлій Марина (тому видання багато хто називав 
Марини»). 39  Автор передмови окремо зупинився на «мовних» 
правах місцевих русинів, підкреслив значущість граматики та 
висловив думку про необхідність повернутися до принципів, які 
містяться в граматиках, виданих А. Волошином у 1907 та 1919 
роках. 40  Наказ №8888/1940 від 20 серпня 1940 р. передбачав 
обов’язкове використання «граматики Марини» в підкарпатських 
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 Настільки, що сам Юлій Марина (Marina
мемуарах, написаних у Сполучених Штатах Америки
40

 Як ми вже згадували, Августин Волошин, який пізніше підтримував український 
політичний та мовний напрям, на початку XX століття видав дві граматики та одну 
абетку, які наповнив численними елементами місцевих говорів. Редакційні 
принципи Волошина тоді затвердила і Академія наук Угорщини.
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(цит. за: Marina 1977/1999: 144; також 

ѣля» (від 15 липня 1940 р.) 
наголошувалося, що граматика у питаннях фонетики та орфоепії 

місцеву вимову, схожим принципом користувалися 
автори, працюючи і над розділами лексики та синтаксису. 

 

Двомовна поштова печатка, с. Ставне 

Передмову до видання написав начальник відділу релігії та 
освіти Юлій Марина (тому видання багато хто називав «граматикою 

Автор передмови окремо зупинився на «мовних» 
правах місцевих русинів, підкреслив значущість граматики та 
висловив думку про необхідність повернутися до принципів, які 
містяться в граматиках, виданих А. Волошином у 1907 та 1919 

Наказ №8888/1940 від 20 серпня 1940 р. передбачав 
обов’язкове використання «граматики Марини» в підкарпатських 

Marina 1977/1999: 143) так і згадує її в 
мемуарах, написаних у Сполучених Штатах Америки: «граматика Марини».  

Як ми вже згадували, Августин Волошин, який пізніше підтримував український 
тичний та мовний напрям, на початку XX століття видав дві граматики та одну 

абетку, які наповнив численними елементами місцевих говорів. Редакційні 
принципи Волошина тоді затвердила і Академія наук Угорщини. 
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освітніх закладах, починаючи з 1940–1941 навчального року (див.: 
Капраль ред. 2010: 133). 

 

Титульна сторінка угроруської граматики 

Однак «граматика Марини», яка до того ще й отримала 
численну критику41 (Мозер 2011a), не змогла вирішити проблеми ні 
стандартизації та кодифікації, ні проблеми викладання мови в 
школі.42 Тому вже у найближчий час світ побачила нова русинська 
граматика. 

                                                           
41

 Русофільську критику граматики дивись у праці, редагованій Г. Геровським та 
В. Крайняницем, на 78 сторінок: Г. Геровскій – В. Крайняниць ред.: Разборъ 

граматики угрорусского языка. Унгваръ, 1941. 
42 

Як вказував і Капраль (2003: 178–179), у граматиці де-не-де перемішувалися 
місцеві та великоруські мовні норми. 
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У 1941 році з’явилася нова «Грамматика руського языка»43 Івана 
Гарайди. Ця книга обсягом 143 сторінки не є ні власне граматикою, 
ні підручником. Зокрема, в ній не розглядаються певні розділи 
мовознавчої науки (як, наприклад, словотвір). А використанню 
безпосередньо для освітніх цілей стояла на заваді відсутність, 
наприклад, розділу про правопис. Після виходу в світ граматика 
Гарайди слугувала для написання офіційних текстів руською мовою 
на Закарпатті, зокрема, коли робили переклади для «Подкар-
патского Вђстника». Ця граматика служила кодифікованою основою 
на практиці й для більшості інших часописів, що виходили в цей час у 
регіоні руською мовою (Поп 2001: 428). 

 

Граматика І. Гарайди 
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 Иванъ Гарайда (Harajda János): Грамматика руського языка. Ungvár: Kárpátaljai 
Tudományos Társaság, 1941. 143 ст. Репринтне видання цієї граматики з 
передмовою Івана Петровці накладом 500 примірників було здійснене 2009 р. в 
Ужгороді за підтримки відомого місцевого політика Івана Балоги. 
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Про вагоме політичне значення мовного питання свідчить і те, 
що регентський комісар Міклош Козма особисто тримав на контролі 
підготовку граматики Гарайди і навіть давав свої рекомендації. 
Зокрема, саме за його порадою в русинську абетку була введена 
нова 34-та буква «ъ» [йор] (Офіцинський 2010a: 180, 2010b). Цей 
випадок свідчить і про те, що створення самостійної русинської 
літературної мови було не тільки мовним чи мовознавчим, а мовно-
політичним питанням.44 

Регентський комісар окремим розпорядженням зробив вико-
ристання граматики Гарайди обов’язковим, а наказ міністра релігії та 
освіти № 27300 від 1941 р. визнав її офіційною граматикою. 

26 січня 1941 р. в Ужгороді в актовому залі адміністрації 
регентського комісара було урочисто засноване Підкарпатське 
товариство науки (Подкарпатское Общество Наукъ), головною метою 
діяльності якого було забезпечення самостійності руського народу та 
їх мови. Товариство протягом усього часу своєї діяльності 
користувалося моральною, політичною та фінансовою підтримкою 
угорської держави. Про завдання наукового товариства (ПОН) у 
своєму листі на ім’я прем’єр-міністра Пала Телекі від 11 січня 1941 р. 
М. Козма писав так: «Для нас не можуть бути прийнятними ні 
український, ні великоруський напрями, бо вони суперечать 
угорській державницькій ідеї. Наша ідеологія покриває рутенську 
народну ідеологію і фактично є єдиною запорукою її реалізації. Саме 
тому необхідно й надалі розвивати ідею рутенського народу. Цим 
цілям повинно служити і наукове товариство, однак відзначу, що 
питання дуже непросте, бо сучасна рутенська інтелігенція пише або 
українською, або великоруською, фактично незрозумілою для 
народу, і дуже неохоче цього позбувається».45 
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 Дзендзелівський (1993: 151–152) наводить свідчення близького співробітника 
Гарайди, пізніше викладача Ужгородського державного університету Миколи 
Лелекача, який згадує, що в процесі підготовки граматики Міклош Козма цікавився, 
чи не занадто буде схожа ця граматика на російську чи українську мову. У зв’язку з 
цим регентський комісар поцікавився, чи є в сучасній російській чи українській 
орфографії буква «ъ», що передає твердість. Отримавши негативну відповідь, він 
запропонував ввести цю літеру до руського правопису. 
45

 Лист цитує Brenzovics ред. (2009), цитована частина знаходиться на ст. 268. 
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Олександр Бонкало (Bonkáló 1941/1995: 28) 
літературна мова», що з’явилася у першому номері наукового 
вісника ПОН писав: «вирішення питання руської літературної мови є 
найбільш нагальним і одночасно найважчим завданням Під
патського наукового товариства». На установчих зборах то
М. Козма заявив: завдання створеного за моральної та матеріальної 
підтримки держави товариства «розвивати національну свідомість та 
самодостатність рутенського народу, під
мову, діючи прямо без певних полі
цілей».46 

Двомовний логотип ПОН

ПОН отримало конфісковане майно «Просвіти» та її ужгородську 
резиденцію, а регентський комісар передав у
товариства друкарню, створену 1939 р. при адміністрації (Brenzovics
2010: 139–144). 

ПОН, яке ще називали Русинською Академією, об’єднало 
визначних науковців краю (насамперед істориків, мовознавців, літе
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 Виступ регентського комісара був опублікований у 1
«Зоря» від 1941 р. (стор. 6–14). Руською мовою 
156). Протокол установчих зборів ПОН вміщено у 1
від 1941 р. (стор. 180–184), а також руською та угорською мовами в книзі Капраля
(2002: стор. 142–146, а також 147–150). 
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áló 1941/1995: 28) у своїй статті «Руська 
літературна мова», що з’явилася у першому номері наукового 
вісника ПОН писав: «вирішення питання руської літературної мови є 

ним і одночасно найважчим завданням Підкар-
кого наукового товариства». На установчих зборах товариства 

М. Козма заявив: завдання створеного за моральної та матеріальної 
підтримки держави товариства «розвивати національну свідомість та 

сть рутенського народу, підтримувати його культуру та 
мову, діючи прямо без певних політичних чи культурних побічних 

 

Двомовний логотип ПОН 

ПОН отримало конфісковане майно «Просвіти» та її ужгородську 
резиденцію, а регентський комісар передав у розпорядження 
товариства друкарню, створену 1939 р. при адміністрації (Brenzovics 

ПОН, яке ще називали Русинською Академією, об’єднало 
визначних науковців краю (насамперед істориків, мовознавців, літе-

Виступ регентського комісара був опублікований у 1-2-му номері часопису 
Руською мовою його подає Капраль (2002: 151–

Протокол установчих зборів ПОН вміщено у 1-2-му номері журналу «Зоря» 

а також руською та угорською мовами в книзі Капраля 
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раторів та етнографів). За короткий час своєї діяльності (припинило 
роботу в 1944 році, коли в Закарпаття ввійшли частини Радянської 
армії) товариство відіграло значну роль у пожвавленні наукового та 
культурного життя краю (Csatáry 1994, Капраль ред. 2002). Крім 
двомовного наукового журналу «Зоря / Hajnal», що виходив між 
1941-1944 роками, ПОН видало 92 книги. Також раз у два тижні 
з’являлася газета «Литературна Недђля» накладом у 3000 
примірників (див.: Csatáry ред. 1995, Капраль ред. 2002). 

Крім наукової та науково-популяризаторської роботи ПОН, її 
найважливішим завданням була розробка і кодифікація мовних 
норм самостійної руської мови. Однією з трьох секцій товариства 
була руська мовно-літературна секція, до якої входили такі відомі 
діячі, як Антал Годинка, Олександр Бонкало, Іштван Кнежа, Янош 
Меліх, Гіядор Стрипський, Олександр Ільницький (Salga 1996: 153, 
Капраль ред. 2002). Уже на установчих зборах було вирішено, що в 
мовній полеміці «не спиратимуться ні на російський, ні на укра-
їнський напрями, а власні видання виходитимуть руською (ру-
тенською) народною мовою». 

Перший голова ПОН, академік Антоній Годинка, відомий і 
раніше як прихильник руського напряму, у своєму програмовому 
виступі заявив: «Необхідно створити таку літературну мову руського 
народу, що буде базуватися не на великоруській чи українській, а на 
руській народній мові, яка формувалася протягом століть серед 
місцевого населення». Згідно переконання історика та мовознавця 
А. Годинки, «неправильно і необдумано стверджувати, що з 
розмовної мови місцевого руського народу, яка ділиться на 4 чи 5 
діалектів, не можна розвинути літературної мови».47 У передмові до 
граматики І. Гарайди А. Годинка повідомляє, що на засіданні мовно-
літературної секції ПОН 28 лютого 1941 р. одноголосно було 
прийнято рішення розвивати літературну мову на основі народної 
мови населення Підкарпатської території відповідно до принципів 
Академії наук Угорщини, затверджених у 1900-х роках. 

Схоже висловлювався і О. Бонкало (Bonkáló 1941/1995: 30) у 
своїй статті, що вийшла в перших номерах «Зорі». «Східнослов’янські 
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 Виступ Антонія Годинки можна знайти у книзі: Udvari ред. (1992: 114). 
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мови: російська, українська, білоруська та підкарпатська руська 
мають спільну основу, однак протягом століть розвивалися в різних 
напрямах, внаслідок чого їх фонетика, морфологія та синтаксис, а 
особливо лексика настільки різняться, що кожна з них є самостійною 
мовою», – формулює вихідні положення своєї теорії науковец
далі зазначає: «За винятком підкарпатських русинів, усі інші 
слов’янські народи вже розчарувалися в літературному панславізмі і 
сьогодні пишуть своєю мовою. Кожен народ має право вимагати, 
щоб до нього зверталися його рідню мовою, і кожна мова придатн
для того, щоб з неї розвинути літературну»
Бонкало 1941). 

Титульна сторінка двомовного наукового журналу ПОН

ПЕРІОДУ РЕГЕНТСЬКОГО КОМІСАРІАТУ 

мови: російська, українська, білоруська та підкарпатська руська 
мають спільну основу, однак протягом століть розвивалися в різних 
напрямах, внаслідок чого їх фонетика, морфологія та синтаксис, а 
особливо лексика настільки різняться, що кожна з них є самостійною 

формулює вихідні положення своєї теорії науковець, а 
далі зазначає: «За винятком підкарпатських русинів, усі інші 
слов’янські народи вже розчарувалися в літературному панславізмі і 
сьогодні пишуть своєю мовою. Кожен народ має право вимагати, 
щоб до нього зверталися його рідню мовою, і кожна мова придатна 

об з неї розвинути літературну» (Bonkáló 1941/1995: 33; та 

 

Титульна сторінка двомовного наукового журналу ПОН 
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Значним кроком в унормуванні руської літературної мови була 
вже згадувана граматика І. Гарайди, видана ПОН 1941 р. У передмові 
автор зазначає: важко написати граматику такої мови, що вже має 
численні граматики різного спрямування, кожна з яких отримала 
багато критики, оскільки інтелігенція до сьогодні не змогла досягти 
єдиної позиції в мовному питанні. Задекларована автором мета – 
створення такої граматики, що змогла б кодифікувати найбільш 
зрозумілий для народу мовний варіант на основі спільних діалектів і 
одночасно стати зразком для книговидавництва. Адже раніше, 
спираючись на такі граматики, як зауважує І. Гарайда, писали тексти 
для народу, які йому важко було зрозуміти. 

З передмови граматики випливає, що мовний варіант, який 
автор хоче унормувати, є своєрідним компромісом між місцевими 
мовними різновидами. Головний редакційний принцип – етимо-
логічний, і тільки у закінченнях автор йде за розмовною мовою. У 
той же час він вважає за зразок живу розмовну мову, якою 
спілкуються місцеві мешканці. Автор також відзначає, що ніхто не 
перешкоджає місцевій інтелігенції освоювати інші слов’янські мови, 
однак ніхто не може заборонити й вивчення рідної мови. 

З часопису «Нова Недѣля» за 6-те липня 1941 р. ми дізнаємося, 
як Юлій Марина, керівник відділу освіти Підкарпатського 
регентського комісаріату, оцінює нову русинську граматику. На його 
думку, граматика – не беручи до уваги незначні недоліки, які треба 
буде виправити в новішому виданні, – ґрунтується на граматиці 
А. Волошина, виданій 1907 р., однак місцями відходить від 
принципів граматики Волошина. Ю. Марина також рекомендував 
доповнити нове видання орфографічним словником на 30-40 
сторінок (див.: Капраль ред. 2010: 210). 

Новий мовний, мовно-політичний напрям виявлявся не тільки у 
виданні руських граматик. Мовна політика задала тон і культурному 
життю. Автор статті «Литература и народный языкъ», що з’явилася 
у 24-му номері газети «Литературна Недђля» (видавалася ПОН), 
іронізує: «люде ци письменники, якѣ не знають русского 
литературного язьіка, беруться писати на семъ язьіцѣ, бо многѣ 
переконанѣ, что лише на семъ язьіцѣ можно творити литературу». 
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«Чому вони не вчаться в народу?» – ставить риторичне запитання 
автор, а далі запитує ще: «Чи маємо право писати своєю народною 
мовою?» і відповідає ствердно. Наводячи сербський і грецький 
приклади, Еміл Балецький, що сховався за монограмою Е. В., 
стверджує, що місцева література буде сильною і якісною, а місцева 
літературна мова стане живою тоді, коли поети і прозаїки пи-
сатимуть своєю мовою, близькою до народу. Закінчує автор таким 
висновком: «Незалежно від того, яку штучну граматику вивчатимуть 
у школі, народна мова житиме завжди». 

Проаналізувавши мову граматики Івана Гарайди – яка, до речі, 
була першим виданням ПОН – та інші публікації товариства, 
доходимо несподіваного висновку. Керівники товариства вважали, 
що руська літературна мова повинна базуватися на місцевих 
підкарпатських говорах (насамперед на марамороському), на мові 
художніх творів ХVІІІ ст., а також церковнослов’янській мові і 
наближатися до народної розмовної мови. І хоча в місцевих 
слов’янських діалектах до сьогодні спостерігається сильний вплив 
угорської мови (у першу чергу в лексиці, але також і на інших рівнях 
мови48), однак і мова граматики Гарайди, й інших видань ПОН 
практично не відображає наслідків контактування з угорською 
мовою (Дзендзелівський 1993, 1998, Капраль 2008: 190). Набагато 
менше вдалося тогочасним руським авторам позбутися впливу норм 
російської літературної мови, тому будова речень їхніх текстів дуже 
схожа до російського синтаксису (Дзендзелівський 1998, Капраль 
2008, Мозер 2011a, Плїшкова 2008: 54). Дзендзелівський (1998: 154) 
вказує й на те, що серед мовних явищ, кодифікованих Гарайдою, 
нема жодного такого, ізоглоса якого не виходила б за межі 
тогочасного (і сучасного) Закарпаття (Мозер 2011a). 

                                                           
48

 Див. детальніше: Csopey (1881), Балецкий (1958), (1963), Дзендзелівський (1959), 
Деже (1961), (1989), (1996), Мокань (1966), Лизанець (1970), (1976), (1979), (2000), 
Барань (2009), (2010), Барань-Комарі (2005), Барань–Черничко (2009), Капраль–Поп 
(2001) stb. Лизанець (1970: 36–37, 86, 89) вважає, що на мову слов’янського 
населення регіону насильна мадяризація мала негативний вплив; угорські запози-
чення в місцевих українських діалектах є наслідком мадяризації. 
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Крім публікацій мовознавчого характеру в жур
виданнях ПОН, існування самостійною руської культури та мови 
мали засвідчувати і дослідження з історії літератури, етнографії та 
історії. 

Свідченням того, наскільки важливим для угорської влади було 
унормування та поширення руської мови, є
видане на прохання М. Козми. На його підставі ужгородська 
прокуратура отримала право проводити попередню перевірку 
неугорськомовної підкарпатської преси. У розпорядженні йдеться, 
«що на Підкарпатській території намагання відірватися в
тривають у формі мовних дискусій, а реалізація ідеї єдиної 
рутенської мови може бути забезпечена тільки шляхом передачі 
контролю за пресою в єдині руки» (цит. за: Brenzovics

Титульна сторінка наукової біблі
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Крім публікацій мовознавчого характеру в журналі «Зоря» та у 
виданнях ПОН, існування самостійною руської культури та мови 
мали засвідчувати і дослідження з історії літератури, етнографії та 

Свідченням того, наскільки важливим для угорської влади було 
унормування та поширення руської мови, є розпорядження уряду, 
видане на прохання М. Козми. На його підставі ужгородська 
прокуратура отримала право проводити попередню перевірку 
неугорськомовної підкарпатської преси. У розпорядженні йдеться, 
«що на Підкарпатській території намагання відірватися від Угорщини 
тривають у формі мовних дискусій, а реалізація ідеї єдиної 
рутенської мови може бути забезпечена тільки шляхом передачі 
контролю за пресою в єдині руки» (цит. за: Brenzovics 2010: 110). 

 

Титульна сторінка наукової бібліографії, складеної ПОН 
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На підставі наказу №133200/IX з вересня 1939 року в під-
карпатських школах угорська мова вводилася як обов’язковий 
предмет. А в гімназіях з угорською мовою навчання обов’язковим 
стало вивчення руської мови. За винятком рідної та латинської мов, 
це була єдина мова, що вивчалася в угорськомовних освітніх 
закладах. 

З метою поширення руських літературних норм угорська 
держава використовувала й відновлену Угорську національну 
театральну спілку, яка діяла в регіоні ще з 1934 р. (Brenzovics 2010: 
145, 185). Угорське радіо щодня транслювало програми руською 
мовою (Brenzovics 2010: 147). 

 

Двомовні поштові печатки 

Угорська влада майже одразу закрила школи з румунською 
мовою навчання. У 1940–1941 навчальному році школи з рідною 
мовою навчання мали тільки русини, словаки та німці, також діяли 
єврейські релігійні школи. Поступово обмежували освіту русинською 
мовою, так, наприклад, були закриті Перечинська та Білківська 
гімназії, регулярно зменшувалася кількість учнів, що навчалися 
руською мовою. Улітку 1939 р. місцеві прихильники українського 
руху зверталися до регентського комісара Перені з проханням 
дозволити відновити діяльність «Просвіти» та ввести україномовне 
навчання, однак безрезультатно. 

Значні зміни були пов’язані із заміною вчителів у підкарпатських 
школах. Вчителі-українофіли звільнялися з посад, замість них 
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призначалися русофільські або русинофільські педагоги, а також 
вчителі з внутрішніх регіонів держави. Учителі, що мали 
чехословацький диплом, могли отримати роботу тільки при 
наявності окремого міністерського дозволу. 

У тих населених пунктах, де було принаймні десять угорських 
дітей, повинна була відкриватися угорська школа. Відповідно до 
цього розпорядження угорські школи чи класи з угорською мовою 
навчання з’явилися і в таких населених пунктах, де абсолютну 
більшість становили русини. З 1941 р. частка єврейських дітей в 
угорськомовних школах не могла перевищувати шести відсотків. Для 
них відкривали окремі класи або спрямовували в релігійні школи. 

 

Двомовні поштові печатки з Хуста, 1942 рік 

Поряд з цим влада спробувала перешкодити тому, щоб руські 
діти масово переходили до шкіл з угорською мовою навчання. 
Місцеві органи освіти видали розпорядження, що до школи з 
угорською мовою навчання може записатися тільки така руська 
дитина, яка вже говорить угорською і батьки якої звертаються з 
відповідною заявою в письмовій формі. У національних школах 
угорська мова та література вводилася як обов’язковий предмет з 
третього класу. У цих школах випускний екзамен складався як з 
угорської мови та літератури, так і з рідної мови та літератури. 

З 1942–1943 навчального року в Ужгородському греко-
католицькому педагогічному училищі з руською мовою навчання 
ввели вивчення окремих предметів (співи, малювання, фізкультура) 
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угорською мовою. З 1940 року
Ніредьгазькому ліцеї та педучилищі.

Для вчителів, що приїхали з інших регіонів держави і не володіли 
мовою місцевого слов’янського населення, організували курси з 
вивчення мови. Тим, хто працював у школах з не
навчання, додатково нараховували 30 пенге в місяць. Таку саму 
доплату мали і ті неугорськомовні вчителі, які викладали в угорських 
класах гімназій з національними мовами навчання. Ор
вувалися курси і для розвитку знань з угорської мови для руських 
педагогів. 

Таким чином, після чехословацької епохи населення 
знову пережило зміну влади, що заразом зумовило і зміну 
державної мови: чехословацьку змінила угорська. Угорське 
Королівство також обіцяло автономію для слов’янської громади, що 
становила більшість у краї, проте й цього разу обіцянку втілити в 
життя на вдалося. Замість цього подібно до Підкарпатської Русі 
суспільне життя регіону організували в рамках відносно самостійного 
адміністративного утворення – Підкарпатського регентського ко
місаріату. 

Угроруська (українська) мова на банкноті 
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оку руську мову викладають в 
і. 

Для вчителів, що приїхали з інших регіонів держави і не володіли 
мовою місцевого слов’янського населення, організували курси з 

Тим, хто працював у школах з неугорською мовою 
навчання, додатково нараховували 30 пенге в місяць. Таку саму 

плату мали і ті неугорськомовні вчителі, які викладали в угорських 
класах гімназій з національними мовами навчання. Організо-
вувалися курси і для розвитку знань з угорської мови для руських 

Таким чином, після чехословацької епохи населення Закарпаття 
знову пережило зміну влади, що заразом зумовило і зміну 
державної мови: чехословацьку змінила угорська. Угорське 
Королівство також обіцяло автономію для слов’янської громади, що 
становила більшість у краї, проте й цього разу обіцянку втілити в 

иття на вдалося. Замість цього подібно до Підкарпатської Русі 
суспільне життя регіону організували в рамках відносно самостійного 

Підкарпатського регентського ко-

 

Угроруська (українська) мова на банкноті 50 пенге 
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Двомовна таблиця державної народної школи 

Угорська влада поряд з угорською мовою визнала другою 
державноюб офіційною руську (угро-руську). Із трьох мовних 
напрямів, що змагалися між собою в чехословацьку епоху, угорський 
уряд однозначно став на бік прихильників русинства і підтримував 
його. Цим державна мовна політика у мовному питанні прийняла 
рішення замість місцевого населення (Brenzovics 2010: 188–189). 

За обранням мовно-політичного напряму Угорщиною про-
глядаються її стратегічні політичні інтереси: їй був вигідним окремий 
невеликий слов’янський народ, для підсилення ідентичності якого на 
противагу російській чи українській потрібне було створення само-
стійної руської унормованої (літературної) мови. Для цього Угорщина 
морально, політично і матеріально надавала значну підтримку цьо-
му напрямку, зокрема створивши Подкарпатское Общество Наукъ. 
За короткий час своєї діяльності ПОН досягло визначних результатів 
у пожвавленні наукового та культурного життя краю, однак не 
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змогло остаточно закінчити роботу над 
(унормуванням) руської літературної мови.

Розглянувши спроби розробки руських мовних норм, можемо 
зробити висновок, що за роботою над самостійною східно
слов’янською мовою та її літературним варіантом стоять мовно
політичні наміри та цілі угорської держави, і навіть у колі місцевої 
інтелігенції не було консенсусу щодо того, яким повинен бути цей 
мовний варіант. 

Офіційна двомовність на пошті: назви населених пунктів

вживалися у двомовній формі

Мову та культуру місцевого слов’янськ
і матеріально підтримували як центральна, так і місцева 
влада. Мова більшості населення регіону (називаймо її хоч руською, 

ПЕРІОДУ РЕГЕНТСЬКОГО КОМІСАРІАТУ 

змогло остаточно закінчити роботу над розробкою та кодифікацією 
(унормуванням) руської літературної мови. 

Розглянувши спроби розробки руських мовних норм, можемо 
зробити висновок, що за роботою над самостійною східно-
слов’янською мовою та її літературним варіантом стоять мовно-

та цілі угорської держави, і навіть у колі місцевої 
інтелігенції не було консенсусу щодо того, яким повинен бути цей 

 

Офіційна двомовність на пошті: назви населених пунктів 

вживалися у двомовній формі 

Мову та культуру місцевого слов’янського населення і політично, 
і матеріально підтримували як центральна, так і місцева угорська 
влада. Мова більшості населення регіону (називаймо її хоч руською, 
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угроруською, хоч українською) паралельно з угорською стала у цей 
період офіційною на Закарпатті. Таким чином, у 1939–1944 роках на 
Закарпатті склалася парадоксальна ситуація: хоча на офіційному 
рівні використання (галицького варіанту) української мови за-
боронялося, однак мова місцевого слов’янського населення (як би 
не називати її) мало значну державну підтримку, мала статус 
офіційної. 
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5.1. Статус мов у першій половині ХХ століття 

Адміністративно-територіальне утворення, відоме сьогодні під 

назвою Закарпаття, межує з чотирма країнами Євросоюзу і входить 

до складу держави Україна з чисельністю 46 мільйонів мешканців і 

загальною площею 603,7 км2. Регіон є строкатим в етнічному і мов-

ному плані (українська/русинська, угорська, румунська, російська, 

словацька, циганська, німецька мови), тут поруч співіснують різні 

конфесії (православна, римо- і греко-католицька, реформатська, 

іудаїзм) та культури. Край лежить на межі західної і східної 

християнських цивілізацій, тут взаємоперекриваються різні мовні та 

культурні кордони, роздільна лінія яких пролягає десь по лінії Кар-

патського хребта. Роздвоєння між сходом та заходом, перехідний 

стан є однією з характерних ознак Закарпаття. 

Особливою в цьому аспекті є історія регіону. За останні 150 років 

край входив до складу різних держав, регіональну мовну та освітню 

політику яких визначало прагнення владної еліти посилити свої 

керівні позиції. Прикметне, що долю регіону, визнання чи не 

визнання місцевих національностей, мов, культур і конфесій, їх 

розвиток чи утиски визначали не місцеві, а політичні еліти, що 

проживали в далеких столицях. Однак Закарпаття знаходиться дуже 

далеко від усіх столичних міст: Відня, Будапешта, Праги, Москви і 

Києва в тому числі.49 З усіх цих блискучих столиць Закарпаття зда-

валося далекою, припалою пилом провінцією. Щоб безкарно 

використовувати природні та інтелектуальні джерела краю, 

головною метою регіональної політики кожної держави було збере-

ження спокою серед місцевого населення, однак до реальних 

владних важелів місцеві кадри ніколи не залучалися, власне, це не 

відбувається й сьогодні. 

За винятком Радянського Союзу, який централізовано 

управлявся з Москви, кожна держава, що володіла регіоном, нама-

галася зафіксувати статус краю у формі певного автономного 

                                                           
49

 Відстань з Ужгорода до Відня становить приблизно 555 км, до Будапешта – 330 

км, Праги – 720 км, Москви – 1600 км, Києва – 820 км. 
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утворення (Таблиця 11). Однак реального самоврядування жителі 

області так ніколи й не отримали. Угорщина вже запізно спробувала 

реалізувати автономію, запропоновану наприкінці Першої світової 

війни. Пізніше і Чехословаччина (1919–1939 рр.), і угорська політична 

еліта в період між 1939–1944 роками вважали місцеве слов’янське 

населення «недозрілим» для запровадження широкої автономії. 

Незалежна Україна – попри результати референдуму 1991 року50 – 

категорічно уникає питання автономії Закарпаття, а тим, хто порушує 

цю проблему, регулярно ліплять ярлики сепаратистів, провокаторів, 

які загрожують територіальній цілісності держави, діючи при 

політичній і фінансовій підтримці закордонних сил.51 Здається, на 

сьогодні українська політична еліта не дозріла до того, щоб 

розпочати в рамках конструктивного політичного і фахового діалогу 

обговорення шансів і можливостей будь-якої автономії.52 

Під впливом різних зовнішньо- і внутрішньополітичних подій і 

Угорщина, і Чехословаччина, й Україна, зрештою, схилялися до того, 

щоб замість самоврядування зберегти статус-кво, тобто замість 

автономії запровадити в Закарпатті централізацію. Цікаво, що ідея 

надання якоїсь форми автономії виникало тільки в умовах політичної 

кризи: в кінці 1918 року – перед закінченням Першої Світової Війни, 

у кінці 1938 року – перед розпадом Чехословацької Руспубліки, в 

1940 році – за роки Другої Світової Війни, після повернення регіону 

                                                           
50

 На референдумі, що проходив 1 грудня 1991 року, для мешканців Закарпаття у 

бюлетені було включено запитання «Чи бажаєте Ви, щоб Закарпаття отримало 

статус спеціальної території з самоуправлінням у складі України?». 78% виборців 

відповіло на це питання ствердно. Крім цього, виборці Берегівського району 

отримали ще один бюлетень. У районі, де більшість становить угорське населення, 

81,4% виборців підтримало створення угорського автономного округу. 
51

 Характерним прикладом може бути точка зору, викладена в монографії, яка 

аналізує становище закарпатської угорської нацменшини, її політичну та культурну 

діяльність з позицій української етнополітики. Автори праці роблять висновок, що 

в майбутньому закарпатські угорці не відмовляться від наміру створити на-

ціональну територіальну автономію, а це може призвести до іредентизму (див. 

Гетьманчук–Грищук–Шипка 2008). 
52 Хочя одною з адміністративно-територіальних одиниць України є Автономна 

Республіка Крим, ані Конституція України, ані Конституція Криму не вказує тип цієї 

автономії (територіальна, національна, тощо). 
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до складу Угорщини та в 1991 році – в дні формування незалежної 

України. 

Таблиця № 11. Плани автономії у першій половині ХХ ст. 

Складено на основі видань: Dupka (2004), Fedinec–Vehes ред. (2010), Вегеш–

Фединець ред. (2010), Левенець та інші ред. (2008), Csernicskó (2013). 

Держави Обіцянка автономії Реалізація автономії 

Австро-Угорська 

Монархія 

(Угорське Королівство) 

Запланована автономія: 

Руська Крайна. 
На практиці не реалізувалась. 

Чехословацька 

Республіка 

Запланована автономія: 

Підкарпатська Русь. 

До кінця 1938 р. (до розпаду 

першої Чехословацької 

Республіки) на практиці не 

реалізувалась. 

Карпатська Україна 

Державність країни 

розвивалася завдяки 

автономного руху. 

Не було потреби автономії. 

Угорське Королівство 
Запланована автономія: 

Підкарпатська Воєводина. 
Не реалізувалась. 

 

Мовну політику в регіоні в усі епохи визначала ціла сукупність 

різноманітних факторів. Так, на неї впливали міжнародні політичні 

події, наміри сусідніх держав, концепція мовної політики держави, 

етнополітичні особливості регіону, а також власний культурно-

національний рух місцевих еліт. 

Мовна політика визначає статус мов та їхнє використання. 

Дослідник у галузі соціолінгвістики Х. Клос (Kloss 1967b) вважає, що 

державний статус мов можна охарактеризувати п’ятьма функціо-

нальними рівнями: 

1. Мова державна чи офіційна мова на території всієї держави. 

2. Офіційна мова великої регіональної цілісності, територіально-

адміністративної одиниці (частина держави, губернія, автономна 

територія). 

3. Використання мови дозволено у публічних сферах, вона 

з’являється в освіті, у культурному житті, у пресі, в окремих випадках 

нею можна користуватися в офіційних ситуаціях, хоча мова не має 

державного та офіційного статусу. 
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4. Використання мови толерують в особистому спілкуванні, іноді 

у церковному житті та в приватних школах, але не вживається в 

офіційній сфері. 

5. Використання мови заборонено законами та постановами. 

На основі класифікації Клоса (Kloss 1967b) у таблиці 12 пред-

ставлено діахронічний зріз статусу мов, якими користуються на 

території сьогоднішнього Закарпаття. 

Таблиця № 12. Статус мов на Закарпатті у ХХ столітті 

Мови → 

Держави ↓ 
Українська 

Руська 

(русинська) 
Угорська Російська 

„Чехо-

словацька” 
Румунська 

Австро-

Угорська 
монархія 

(1867–1918 
рр.) 

4 3 1 3 4 4 

Перша 

Чехословацька 
Республіка 

(1918–1938 
рр.) 

3 2 3 3 1 3 

Друга Чехо-
словацька 
Республіка 

(1939) 

2 4 3 3 1 3 

Карпатська 

Україна (1938–
1939) 

1 4 4 4 4 4 

Угорське 
Королівство 
(1939–1944) 

5 2 1 4 4 4 

 

З історії мовної політики на сучасній території Закарпаття 

можемо констатувати, що у першій половині XX століття чотири рази 

змінювалась державна мова. У відносно короткий період такою 

мовою були угорська, чеська (чехословацька), українська і знову 

угорська. Рідна мова більшості населення Закарпаття державною 

була лише в Карпатській Україні (в 1939 р.). Мови меншин вико-

ристовувались в офіційному діловодстві практично за весь період. 

Протягом тривалого часу національна мова та її кодифікований 

варіант не були визначальним елементом ідентифікації, набагато 

важливішою була, наприклад, конфесійна приналежність. У цей 
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період природним було використання у сфері адміністративного 

управління, церкви, культури та науки престижної lingua franca, яка 

представляла значні культурні цінності. Проте, коли в Європі мова 

стала найважливішим символом національної ідентичності, інтер-

національну мовну ідеологію замінила вернакуляризація та ідеологія 

мовного націоналізму, а потім на перше місце вийшли місцеві 

національні мови. Коли в Угорщині в рамках цього тривалого 

процесу в тих сферах суспільного життя, які перебували під 

безпосереднім впливом держави (наприклад, адміністративне 

управління та освіта) латинську та німецьку мови поступово 

замінювала угорська, східнослов’янське населення північно-східних 

територій Угорщини все ще для офіційних функцій використовувало 

церковнослов’янську та російську мови або їх варіанти, збагачені 

регіональними елементами. Гострого конфлікту між угорською 

державою та слов’янською меншиною не виникало доти, поки 

центральна влада не захотіла поширити сферу використання 

угорської мови і на внутрішню мовну сферу слов’янського населення, 

що проживало на периферії держави. Коли ж пізніше – паралельно з 

процесами національного пробудження – серед русинів усе 

потужнішим ставало прагнення використовувати рідну мову, за 

виконання офіційних функцій одночасно почали боротися дві місцеві 

мови/різновиди мови: українська, що була набагато ближча до 

місцевих говірок, ніж російська, а також русинська, яку бажали 

створити, спираючись на місцеві діалекти. 

Угорська національна ідеологія, що посилилася після 

австрійсько-угорського консенсусу 1867 року, визначила й засади 

подальшої мовної політики. У період безпосередньо перед початком 

Першої світової війни угорська мовна та національна політика була 

підпорядкована завданню збереження територій: угорський уряд 

прагнув утримати в складі Угорщини національні регіони, зокрема і 

Закарпаття, шляхом розширення їхніх національно-культурних та 

мовних прав. Однак це було вже запізно та безрезультативно. 

Мовну політику Чехословаччини стосовно Закарпаття багато в 

чому визначили зобов’язання новоутвореної держави, взяті на себе 

підписанням Сенжерменського мирного договору. У колі 
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слов’янської інтелігенції серед трьох мовних варіантів, що конку

вали між собою (русофільська, українофільська та русинофільська), 

наприкінці чехословацького періоду однозначну перевагу здобула 

українська орієнтація, і це, а також короткочасне проголошення 

Карпатської України, пізніше стало визначальним в ідентифікації 

місцевих слов’ян, у формуванні їхньої мовної орієнтації. Посиленню 

проукраїнської орієнтації в Підкарпатській Русі сприяло й те, що в 

період після Першої світової війни українська національна 

ідентичність усе більше викристалізовувалася і по той бік Карпат. 

Сприятливим фактором було також те, що в Радянській Україні в 

1920-х роках у рамках національної політики оголосили за

вадження так званої програми «коренізації». Її суть полягала в тому, 

що на територіях союзних республік влада підтримувала посилення 

місцевих титульних націй, при цьому не перешкоджаючи іншим 

національностям, які проживали тут, організовуватися в окремі 

адміністративні одиниці. Отже, у цей період у Радянській Україні 

українська мова та культура отримала високу підтримку (див. 

Рябошапко 2001: 82, Мацюк 2009: 116

Сторінка шкільного журналу з Підкарпатської Русі, оформлена 

руською/українською та угорською мовами; русинська мова викладалась

і у школах з угорською мовою навчання

слов’янської інтелігенції серед трьох мовних варіантів, що конкуру-

вали між собою (русофільська, українофільська та русинофільська), 

цького періоду однозначну перевагу здобула 

українська орієнтація, і це, а також короткочасне проголошення 

Карпатської України, пізніше стало визначальним в ідентифікації 

місцевих слов’ян, у формуванні їхньої мовної орієнтації. Посиленню 

нтації в Підкарпатській Русі сприяло й те, що в 

період після Першої світової війни українська національна 

ідентичність усе більше викристалізовувалася і по той бік Карпат. 

Сприятливим фактором було також те, що в Радянській Україні в 

національної політики оголосили запро-

вадження так званої програми «коренізації». Її суть полягала в тому, 

що на територіях союзних республік влада підтримувала посилення 

місцевих титульних націй, при цьому не перешкоджаючи іншим 

ивали тут, організовуватися в окремі 

адміністративні одиниці. Отже, у цей період у Радянській Україні 

українська мова та культура отримала високу підтримку (див. 

Рябошапко 2001: 82, Мацюк 2009: 116-117, Магочі 2007а, 2012). 

 

Підкарпатської Русі, оформлена 

руською/українською та угорською мовами; русинська мова викладалась 

і у школах з угорською мовою навчання 
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Восени 1938 року регіон частково, а навесні 1939 року 

повністю повернувся під владу Угорщини. Державна мовна полі

цього часу була підпорядкована геополітичним цілям. Підтримуючи 

самостійність русинської національності та мови, Будапешт усе ж мав 

намір віддалити слов’янське населення краю як від народжуваної 

української держави, так і від радянсько

Забезпечені для русинів національні та мовні права, культурне та 

наукове життя, що почало розвиватися завдяки державній підтримці, 

– усе це мало служити тому, щоб утримати регіон у межах Угорщини. 

Підтримка русинського напряму однозначно мала на 

сягнення цієї державної політичної мети.

Багатомовна боротьба проти туберкульозу у чехословацькому періоді

Прибравши після Другої світової війни Закарпаття до своїх рук, 

Радянський Союз на початковому етапі легітимізував захоплення цієї 

території шляхом повної заборони русинського руху та утвердження 

виключно українізації, української ідентичності. Пізніше 

лельно з процесами повної радянізації політичного, економічного та 

культурного життя – настала епоха «совєтизації» та русифікації, 

прикритої гаслами радянського інтернаціоналізму. Радянська мовна 

політика з трьох мовних напрямів повністю витиснула русинську, 

Статус мов у першій половині ХХ століття • 191 

Восени 1938 року регіон частково, а навесні 1939 року – уже 

повністю повернувся під владу Угорщини. Державна мовна політика 

цього часу була підпорядкована геополітичним цілям. Підтримуючи 

самостійність русинської національності та мови, Будапешт усе ж мав 

намір віддалити слов’янське населення краю як від народжуваної 

української держави, так і від радянсько-російського більшовизму. 

Забезпечені для русинів національні та мовні права, культурне та 

наукове життя, що почало розвиватися завдяки державній підтримці, 

усе це мало служити тому, щоб утримати регіон у межах Угорщини. 

Підтримка русинського напряму однозначно мала на меті до-

сягнення цієї державної політичної мети. 

 

Багатомовна боротьба проти туберкульозу у чехословацькому періоді 

Прибравши після Другої світової війни Закарпаття до своїх рук, 

Радянський Союз на початковому етапі легітимізував захоплення цієї 

шляхом повної заборони русинського руху та утвердження 

виключно українізації, української ідентичності. Пізніше – пара-

лельно з процесами повної радянізації політичного, економічного та 

настала епоха «совєтизації» та русифікації, 

итої гаслами радянського інтернаціоналізму. Радянська мовна 

політика з трьох мовних напрямів повністю витиснула русинську, 
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підтримуючи – щоправда, зовсім різною мірою – російський та 

український. 

Для прихильників русинської орієнтації та українофільського 

руху, які в регіоні змагалися між собою, прикладом були національні 

та мовні рухи інших слов’янських націй, що проживали на території 

Угорщини, зокрема сербів і словаків (див., наприклад, Ташкович 

2009: 253). Обидва напрями мають схожу ідеологію, що проти-

ставляється панславізму. Як український, так і русинський рух на 

противагу русофільським (панславістичним) ідеям, намагалися пред-

ставляти окрему самостійну національну та пов’язану з нею 

вернакуляризаційну мовну ідентичність. 

Таблиця № 13. Державне втручання в етномовний склад населення 

регіону у першій половині ХХ ст. 

Австро-Угорська 

Монархія (Угорське 

Королівство) 

Чехословацька 

Республіка 

Карпатська 

Україна 

Угорське 

Королівство 

У ХХ столітті не 

характерна така 

державна політика. 

Заселення чиновників 

із Чехії та Словаччини,  

інтелігенції з 

Галичини, заснування 

слов’янських 

населених пунктів у 

південній частині 

регіону, відмова 

багатьом у 

громадянстві. 

За короткій 

період існування 

держави не 

характерна така 

політика. 

Відмова у 

громадянстві 

багатьом, 

заселення 

чиновників,  

фахівців різних 

галузей, вчителів, 

військових із 

внутрішніх 

областей 

Угорщини, 

практично повна 

депортація 

єврейського 

населення. 

 



5.2. Мова або діалект: мовознавча чи політична 

проблема? 

З точки зору національно-мовної політики питання русинської 

національності та мови виявилося найважливішим у регіоні про-

тягом усього аналізованого періоду: до сьогодні дискусійним зали-

шається питання як визначати (трактувати) мову закарпатських 

слов’ян, місцеві слов’янські мовні варіанти. 

Для тих мовознавців, які розглядають мову не просто як 

скінченну кількість мовних одиниць, з яких можна утворити не-

скінченну кількість комбінацій, а невід’ємною властивістю мови, 

вважають, по-перше, мовну різноманітність, а по-друге, функціону-

вання її в суспільстві, очевидним є те, що поняття мови, діалекту чи 

мовного варіанту розмежувати непросто (Вахтин–Головко 2004: 43–

44, Bárczi 1956: 393, Wardhaugh 1995: 24–25). Постає питання: на 

підставі яких критеріїв ми можемо визначати, що варіант «Х» є само-

стійною мовою, а варіант «Y» – тільки діалектом певної мови? 

Для того, щоб відповісти на це питання, з’ясуємо, що є мовою з 

погляду соціолінгвістики, та проаналізуємо, завдяки чому мова стає 

власне мовою! Соціолінгвістика відносить мову до явищ, які важко 

дефініціювати і чітко описати. Те, що з точки зору пересічної людини 

здається гомогенним і називається мовою, насправді є складною 

сукупністю різноманітних так званих різновидів мови (діалектів), які 

перебувають у тісному взаємозв’язку і постійно змінюються. У 

принципі можемо стверджувати: «МОВИ» не існує, є тільки різно-

манітні мовні варіанти, які змінюються і сукупність яких абстрактно 

ми сприймаємо як мову. 

Тоді на підставі чого, яких спільних властивостей класифікуємо 

мовні варіанти так, що одні належать до мови «А», а інші – до мови 

«Б»? Тверезий розум та щоденний досвід підказує, що такою 

спільною властивістю є її зрозумілість для загалу: коли «Х» і «Y» при 

зустрічі використовують свою мову (різновид мови) і при цьому 

розуміють один одного, тоді вони розмовляють однією мовою. Якщо 

ж вони не розуміють один одного, тоді мовні варіанти, якими ко-
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ристуються «Х» і «Y», є частинами не однієї, а різних мов. Насправді 

реальність набагато складніша. Девід Кристал у своїй книзі 

«Енциклопедія мови» розкриває можливі зв’язки між мовою та 

діалектом на 5 прикладах, зіставивши 5 мов/мовних варіантів (бри-

танська та американська англійська, угорська та англійська, нор-

везька та данська, китайські діалекти, турецька та узбецька). Дослід-

ник запропонував вважати критерієм класифікації не тільки спільну 

зрозумілість, а й культурне коріння мовців (Crystal 1998). 

У першому запропонованому ним типі йдеться про такі мовні 

варіанти, мовці яких розуміють один одного, а спільноти, які ко-

ристуються цими різновидами, мають (частково) спільне культурне 

коріння. З цього випливає, що британська та американська англійські 

є варіантами англійської мови, тобто належать до однієї мови. Однак 

перед тим, як беззаперечно погодитися з цим висновком, звернімо 

увагу на те, що нікому не спаде на думку сприймати британців з 

американцями як одну націю. Додамо: такий стан справ маємо 

попри те, що в історичній перспективі між розділенням двох націй 

минуло небагато часу. Не забуваймо й про те, що коли ми пишемо 

англійською, будь-який ПК запропонує нам цілу дюжину варіантів 

англійського правопису.
53

 Учителям іноземної мови добре відомо: 

американська та британська мовні школи ведуть серйозну боротьбу, 

щоб у неангломовних державах у школах вивчали їхній варіант, а не 

конкурента (Kontra 1999: 96–98). 

Розгляньмо другий тип. Він набагато простіший: англійська та 

угорська взаємно незрозумілі, два народи не мають спільних куль-

турних традицій, отже, англійська і угорська дві окремі мови. 

Зовсім не такий однозначний третій тип: якщо норвежець 

зустрінеться з данцем і обоє говоритимуть рідною мовою, вони без 

проблем зрозуміють один одного. Два народи не мають спільних 

                                                           
53

 У комп’ютері є такі версії англійського правопису: австралійська, белізька, 

південноафриканська, британська, Філіппінські острови, гонконзька, індійська, 

індонезійська, ірландська, ямайська, канадська, карибська, малайзійська, 

сінгапурська, Тринідад і Тобаго, новозеландська, американська (США) та 

зімбабвеська. 
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традицій. Попри взаємну зрозумілість ніхто не ставитиме під сумнів, 

що норвезька та данська – це дві різні мови. 

Четвертий тип, напевне, ще заплутаніший. Китай – держава з 

величезною територією, де побутує багато діалектів. Серед них 

Кристал розглядає два: кантонський та хаккаський. Припустимо, що 

зустрінуться двоє китайців, кожен з яких знає тільки рідну говірку. У 

такому разі той, що розмовляє кантонською, не зрозуміє того, хто 

говорить хаккаською. Тобто між двома мовними варіантами нема 

взаємної зрозумілості. Попри це обоє твердо переконані: хоча вони 

й не розуміють один одного, все ж розмовляють однією мовою – 

китайською (див. ще Cseresnyési 2004: 126–127). 

Ну і зрештою в п’ятому випадку уявімо зустріч турка (османа) та 

узбека. Сини двох народів, що мають певні спільні культурні 

традиції, користуючись своїми мовами, з більшим-меншим успіхом 

зможуть порозумітися. Якщо норвежця і данця, що розуміють один 

одного, ми вважаємо представниками різних, а китайців, що не 

розуміють один одного, – представниками однієї мови, тоді як 

кваліфікувати цей випадок? 

Наведені випадки, напевно, остаточно підтвердили: нема 

однозначних наукових критеріїв розрізнення мови та діалекту. 

Взаємна зрозумілість та культурні традиції навіть у сукупності не 

дають відповіді на це питання. Адже маємо приклади, коли ті, хто 

розуміють один одного, вважають, що розмовляють різними мова-

ми, і коли ті, хто не розуміють один одного, все ж таки дотримуються 

думки, що розмовляють однією й тією ж мовою. Маємо, отже, такі 

мовні варіанти, у випадку яких легко визначити, належать вони до 

однієї мови чи ні, а маємо й такі, коли на це питання на підставі 

об’єктивних критеріїв відповісти неможливо. 

Таким чином, у мовознавстві загальноприйнятою є думка, що 

нема однозначних наукових критеріїв для визначення того, чи дана 

мова є самостійною або просто діалектом певної мови. «Визначення 

того, є певний мовний варіант мовою чи ні (на противагу діалекту), 

зовсім не тільки мовознавче питання», – пише Петер Тругділл 

(Trudgill 2001, 2010: 129). Не є визначальним аргументом у визна-

ченні приналежності двох дискусійних мовних варіантів і те, на-
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скільки близькими вони є на підставі граматичної системи та 

лексичного складу (Bartha 1999: 14). «Таким образом, можно сде-

лать вывод, что граница между языком и диалектом является в зна-

чительной степени условной и существует только с социолингвисти-

ческой, но не с чисто лингвистической точки зрения» (Вахтин–

Головко 2004: 44). 

У соціолінгвістиці поширеними є такі поняття мов: «Abstand» і 

«Ausbau» (Kloss 1967a, 1993, Trudgill 1992b, 1997, 2001, 2003). Аусбау-

мови – на відміну від абштанд-мов – виділяють у категорію 

самостійних не стільки на підставі лінгвістичних (фонологічних, 

граматичних і лексичних), скільки соціальних, культурних і полі-

тичних факторів. З цієї точки зору схожість між мовами або їх 

взаємна зрозумілість зовсім не є визначальним критерієм (Crystal 

1998: 363, Bartha 1999: 14–16). Наприклад, чеську і словацьку, 

сербську і хорватську, болгарську та македонську тощо розглядають 

як окремі мови не тому, що вони значно відрізняються одна від 

одної з лінгвістичної точки зору, а через те, що вони є мовами двох 

незалежних держав, і їх мовці наполягають на тому, що їх мова – 

самостійна. А ось діалекти китайської прийнято вважати різно-

видами однієї мови попри те, що вони відрізняються один від 

одного настільки, що немає взаємної зрозумілості. «Китайські мовці 

часто можуть порозумітися тільки з допомогою мови-посередника. 

[...]. Китайські мови (діалекти) прийнято зараховувати до категорії 

«китайська мова» не через структурну схожість або близькість, навіть 

не через спільну писемність, а через їх політичну (і культурну) ки-

тайськість» (Радевич-Винницький–Іванишин 2012: 128, Cseresnyési 

2004: 126–127). 

Михайло Грушевський з приводу української мови відзначав, що 

поняття мови і діалекту конвенціональне, нема таких однозначних 

критеріїв, яким повинен відповідати мовний варіант, щоб його кла-

сифікували як мову, а не діалект. «Лінгвістична близькість до сусідніх 

народів — великоруського й польського не раз давала привід навіть 

заперечувати існованнє й права на самостійний культурний і полі-

тичний розвій українського народу. Такі голоси давали й навіть досі 

дають себе чути з польської й великоросійської сторони. [...] Розу-



Мова або діалект: мовознавча чи політична проблема? • 197 

міється, в основі таких поглядів лежали мотиви чисто політичної 

натури [...]. Але сі змагання укриваються дуже часто науковим 

плащиком — а власне лінгвістичним», – пише видатний український 

дослідник (Грушевський 1954: 4–5). 

«Далі, поняття язика й наріччя вповні конвенціональні — вони 

уставляють лише повне степеновання в язиковій диференціації, 

відносини роду до виду, genus до species, але абсолютно взявши 

ледве чи можна поставити певні критерії, яким повинна відповідати 

певна мова для того, аби бути признаною язиком. Тому й українську 

мову одні уважають язиком, інші нарічєм. Культурне ж значіннє 

певної мови залежить не від лінгвістичних дефініцій, а від впливів 

історичних обставин і від жизненних, культурних сил самого народу. 

Без сумніву, успіхи українського життя за останнє десятилітє пере-

хилили на користь українства погляди на культурну і національну 

повноправність української народності більше, ніж всі наукові ар-

ґументи, і перехилятимуть все більше з дальшим своїм поступом», – 

підсумовує проблему М. Грушевський (1954: 5). 

Стосовно розрізнення російської (великоросійської) та ру-

тенської (малоросійської або української) літературних мов Шандор 

Бонкало (Bonkáló 1915: 81–82) писав: «Неупередженому вирішенню 

цього питання перешкоджають не стільки різні мовознавчі позиції, 

скільки політичні погляди. На жаль, в історії слов’янської філології 

вони відіграють надзвичайно велику роль. [...] На перешкоді 

об’єктивного вирішення питання і цього разу стояла пріоритетність 

політичних інтересів та взяття за основу помилкової позиції». 

Виходячи з усього вище сказаного, можемо стверджувати, що 

мова – це не тільки мовознавче, а й суспільне, політичне, культурне 

та історичне поняття. Якщо у питанні «мова чи діалект?» виникає 

конфлікт, «тільки з мовознавчого підходу такого типу конфлікти 

ніколи розв’язати не можна» (Crystal 1998: 40). «Питання „мова чи ді-

алект” прийнято вирішувати з суспільно-політичної (тобто не 

структури мови) точки зору» (Cseresnyési 2004: 129). Отже, у тематиці 

«мова versus діалект» обминути політику неможливо (див. Haugen 

1966, Kloss 1967a, Barbour 2004: 294–295). 
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Джошуа Фішман (2009: 110–111) вважає, що «основна проблема 

полягає не в тому, чи Б є „справді діалектом А” (власне, чому тоді А 

не розглядається як діалект Б, оскільки „схожість” очевидно спра-

цьовує в обох напрямках). [...] Насправді сильніший з двох може 

бути вельми радий проковтнути слабшого, в чому його, власне 

кажучи, слабша сторона часто й підозрює, але остання рішуче 

наполягає на своїй незалежності, на цілковитій законності своїх 

відмінностей і цілком моральних наслідках „відхилень” від свого 

злого двійника, незалежно від того, наскільки малюсінькими вони 

можуть бути навіть у найофіційніших писемних функціях. Ця 

заповітна мета слабшої сторони більше, без сумніву, бажана, ніж 

досяжна і зазвичай вимагає політичного відділення для свого 

здійснення. Це саме так, оскільки основні проблеми є соціо-

політичними і нородномовними, аніж суто мовними як такими». 

Мовознавців світу вже давно хвилює проблема, що робить мову 

мовою, вони намагалися запропонувати численні критерії для її 

вирішення, але існує тільки один дієвий: як вирішують самі мовці 

певної мови (див. Bárczi 1956, Sándor 2001: 38): «Питання само-

стійності аусбау-мов ніколи не вирішують мовознавці, це роблять 

самі мовці (або якісь їхні впливові групи); у їхньому рішенні, зви-

чайно, значну роль відіграють політичні, суспільні, економічні та 

культурні зв’язки відповідного регіону», – підсумовує І. Лонштяк 

(Lanstyák 1998: 135). 

Однак в окремих випадках, попри те, що одна група вважає 

використовуваний нею мовний варіант самостійною мовою, «влада 

може заперечити, мовляв, мова меншості – це зовсім не мова, – ба 

більше, такої мови насправді не існує і це просто діалект мови 

більшості» (Trudgill 2010: 130). Звичайно, влада «може аргумен-

тувати й так, що якщо мова, якою говорить меншість, навіть існує, то 

той варіант, яким говорить невизнана нація, насправді діалект мови 

більшості, який просто неправильно класифікували» (Trudgill 2001, 

2010: 130). Д. Тругділл (Trudgill 2010: 130) звертає увагу й на те, «що 

ці два способи заперечення статусу мови з’являються тоді, коли 

мови меншості й більшості перебувають в аусбау-зв’язках: коли 

обидві є частинами того самого географічного діалектного кон-
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тинууму». Всередині континууму неможливо точно визначити, де 

закінчується одна, а де починається інша мова, і взагалі, чи інша 

мова починається у цій певній точці? (Crystal 1998: 40). Як стверджує 

М. Мозер (2011b: 111), це типово для слов’янських мов та їхніх 

стандартних різновидів. 

Узагалнюючи питання мовної війни першої половини ХХ століття 

нашого регіону, Ю. Шевельов стверджує: «Мовний хаос, ясні річ, 

існував, але не слід надавати йому занадто великого значення. Три 

позірно групи – русини, українці й росіяни – в дійсності не стояли так 

далеко одна від одної, як може видатися з полемічних статтів. 

Чистою літературною українською мовою не видавалося майже 

нічого, літературною російською дуже мало, переважно твори 

авторів не місцевого походження. Практично все друковане мало в 

собі елементи місцевих говірок, різниця полягала в питомій вазі тих 

домішок. З цього погяду відмирання традиційної форми „русинської 

мови” залежало не від того, що вона синтезувалася в різних текстах з 

іншими мовами. Це був закарпатський спосіб переходу до 

справжньої літературної мови, чи то української, чи російської» 

(Шевельов 1987б: 254). 

Між аусбау-мовами неможливо провести однозначну межу, 

адже між ними спостерігається перехідність, тому не дивно, що 

питання мови і політики часто тісно переплітаються. Мови, які мають 

багато спільних рис і є взаємно зрозумілими, можуть розмежо-

вуватися і визнаватися мовами тільки, так би мовити, штучно. «Те, 

що певна громада вважає свою мову самостійною чи діалектом 

іншої мови, залежить виключно від неї, здебільшого йдеться про 

політичне рішення: згідно з одним афоризмом, приписуваним Максу 

Вайнрайху, але який насправді походить з ХІХ ст. і ймовірно 

належить Джону Стюарту Міллю, діалект від мови відрізняє тільки 

те, що в останньої є армія і флот.
54

 Це, мабуть, звучить незвично, але 

схоплює суть» (Sándor 2011: 74–75). 

Повністю підходить сюди наступна цитата, взята з присвяченої 

мовним питанням брошури «За рідне слово: полеміка з русо-
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 Англійською: «A language is a dialect with an army and navy» («Мова – це діалект, 

в якого є армія і флот»). 
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філами», виданої 1937 року в Мукачеві: «Найбільша і найперша 

причина наших язикових спорів в тому, що український нарід є 

нацією недержавною, бо якби хоч частина території, заселеної 

українцями, була самостійною державою, то сусіди, примирившись з 

фактом існування такої держави, примирились би і з думкою про 

окремішність українського народу та його мови».
55

 

Добре усвідомлював зв'язок мови та політики й А. Волошин 

(1921), який відзначав, що «борьба проти малоруського язика була 

викликана лиш посторонніми реліґійними, політичними і еконо-

мічними інтересами, но ніколи не була обусловлена наукою». Він же 

знав про те, що «як із квадрата не мож зробити круга, так таких наро-

дов, котрих роздвоїла історія, найтяжче скувати праві на поприщі 

язика. Можна їх об’єднати господарськими або політичними інте-

ресами, но окреме розвившіся язики наново об’єднати не мож» 

(Волошин 1921). 

Схоже бачення взаємозв’язків між мовою, нацією й політикою 

мають і сучасні мовознавці: «У формуванні націй з поневолених 

народів величезну, по суті, визначальну роль відіграли „філологічні 

палії”, „лінгвістичні революціонери”, „мовно-культурні будителі”. 

Вони торували шлях „від народу до нації”. У недержавних націях 

ніколи національно свідома буржуазія не існувала раніше існування 

національних газет, театрів і шкіл. [...] Так воно є насправді: по-

чинається все з відновленням мови, а закінчується самобутністю, 

тобто самостійністю» (Радевич-Винницький–Іванишин 2012: 158–

160). «Якщо не було руху за віддаляння, то не було б хорватської 

після півстолітнього домінування сербської, і не було б македонської 

супроти болгарської, і не було б русинської навпроти української», 

пише Фішман (2009: 122–123). 

Якщо спільнота Х стверджує, що мовні варіанти, використовувані 

групою Y, не є варіантами самостійної мови, а тільки діалектами 

мови Х, вона не тільки заперечує існування мови Y, але також право 

спільноти Y виразити свою ідентичність, відмінну від спільноти Х 

(Trudgill 1992a). «Класифікувати мову як «діалект», «народну 

говірку», «говір» означає виключити вимоги націй, які не мають 
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 За рідне слово: полеміка з русофілами. – Мукачево, 1937. – с. 6. 
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влади, на самовизначення, посилаючись на те, що в їхньому випадку 

відсутня одна з головних умов існування нації – повністю розвинена 

мова. Так нації чи народи, що не мають власної державності, на 

суспільному рівні розглядають як неповноцінні, а на міжнародному – 

вважають невидимими, невключеними», – пишуть два всесвітньо-

відомі фахівці з мовних прав людини – Роберт Філіпсон і Тове 

Скутнаб-Кангас (Phillipson–Skutnabb-Kangas 1997: 25). Отже, якщо у 

Європі ХХІ століття держава заперечує право однієї групи, щоб та 

виразила власну національну та мовну ідентичність, відмінну від 

більшості, фактично вона діє, як царська Росія, яка, заперечуючи 

самостійність української мови, визнавала її лише за діалект ро-

сійської: тобто з політичних мотивів не приймає думки спільноти, що 

використовувані нею мовні варіанти належать до іншої мови. 

 

Шкільний журналу з Підкарпатської Русі, оформлена 

руською/українською та угорською мовами 
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Таблиця № 14. Характерні риси мовної політики першої половини ХХ ст. 

Складено на основі: Вегеш–Фединець ред. (2010), Csernicskó (2010a), (2010b), 

(2013), Fedinec–Vehes ред. (2010). 

Держави 

Прагнення за-

провадження 

і посилення 

позицій 

державної 

мови 

Використання 

міноритарної 

мови як 

офіційної 

Примусове 

поширення 

використання 

державної мови в 

освіті 

Тип сфор-

мульова-

ного бі-

лінгвизму 

Австро-

Угорська 

Монархія 

(Угорське 

Коро-

лівство) 

Постійне 

посилення 

позицій 

угорської 

мови. 

Угорська вико-

ристовується як 

державна, 

міноритарні 

мови вжи-

ваються в місце-

востях, на місце-

вому рівні. 

Поширення 

угорськомовної 

освіти, від кінця ХІХ 

ст. поступово 

вводиться 

обов’язкове 

вивчення угорської 

мови як державної 

в усіх навчальних 

закладах („Lex 

Apponyi”). 

Асимет-

ричний. 

Чехосло-

вацька 

Республіка 

Посилення 

позицій 

„чехо-

словацької” 

(чеської) 

мови. 

Мова більшості 

слов’янського насе-

лення краю 

обов’язково вико-

ристовується як 

регіональна офі-

ційна мова. 

Мінорітарні мови 

(практично: 

угорська) вжи-

ваються там, де 

частка представ-

ників меншості 

досягає 20% від 

загальної кількості 

населення. 

Вивчення 

державної мови 

обов’язкове, 

поширення 

навчальних 

закладів з 

державною 

мовою навчання, 

але залишається 

право на 

навчання рідною 

мовою. 

Асимет-

ричний. 
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Кар-

патська 

Україна 

Запро-

вадження 

української 

мови як 

державної, 

посилення її 

позицій. 

В країні єдина 

державна і 

офіційна мова – 

українська. 

Мова навчання – 

українська. 

Асимет-

ричний. 

Угорське 

Коро-

лівство 

Відновлення і 

посилення 

статусу 

угорської 

мови як 

державної. 

„Угороруська” 

мова друга 

державна мова 

адміністративно-

територіальної 

одиниці. 

Прагнення 

кодифікування 

окремої 

русинської 

літературної 

мови. 

Функціонують 

школи з мовами 

навчання 

меншин, але 

поширюється 

освіта 

державною 

(угорською) 

мовою. 

Теоретично 

симетрич-

ний: для 

угорських 

державних 

службовців, 

чиновників, 

військових 

обов’язкове 

оволодіння 

руською 

мовою; 

меншини 

вивчають 

державну 

мову на всіх 

рівнях 

освіти. 

 

Звичайно, все це підтверджується й з протилежної позиції. Якщо 

спільнота Y стверджує, що використовувані нею мовні варіанти 

організовуються в окрему мову Y, а не становлять діалекти іншої 

мови Х, тоді разом із цим вона артикулює, що у самоусвідомленні 

відрізняється від групи Х і як спільнота відчуває потребу на вира-

ження інакшості, власної ідентичності. У таких випадках ті, хто 

боряться за самостійність своєї мови, регулярно наводять для під-

твердження власної позиції й мовні, граматичні аргументи, хоча ці 

аргументи набагато більше віддзеркалюють зміну культурної та 
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політичної ідентичності, ніж виступають лінгвістично підтвердженим 

науковим фактом. 

Усе це вказує на те, що визнання русинів окремою 

національністю та питання самостійної русинської мови не лінгвіс-

тичне і навіть не правове, а політичне й культурне. Нема мово-

знавчих критеріїв визначення того, що є мовою і що – діалектом, 

тому неможливо з тільки лінгвістичної точки зору підтвердити або 

спростувати те твердження, що русинська – це діалект української, як 

і те, що це – незалежна від української самостійна мова. Таким 

чином, на підставі сказаного вище очевидним є (мовно)політичний 

характер перманентних дискусій навколо приналежності східно-

слов’янських мовних варіантів, що використовуються на Закарпатті. 

Питання мовної стандартизації та кодифікації східнослов’янських 

етносів, що проживають на території сучасної Закарпатської області, 

органічно пов’язане зі схожими прагненнями інших національностей 

регіону. Серед головних ознак угорської епохи реформ та 

національних-культурних рухів хорватів, словаків і румунів, які ви-

никли трохи пізніше і розвивалися паралельно, називають: усвідом-

лення взаємозалежності понять нації й мови, їх поєднання; звер-

нення до народної мови; вироблення та шліфування так званої літе-

ратурної мови; розширення сфери використання та функцій рідної 

мови; забезпечення умов освіти рідною мовою і створення 

відповідної системи навчальних закладів; відродження культурного 

життя, тісно пов’язаного з мовою. Еволюції національних ідей 

допомогло й те, що на зміну просвітницькому раціоналізму прийшов 

романтизм, який сприяв поширенню національної романтики, 

«віднаходженню» власної мови та народної культури. Тому на-

ціональний та мовний рухи русинів Угорщини, що розпочалися у ХІХ 

столітті, тривали до середини ХХ ст., потім були штучно відрізаними 

після приєднання регіону до Радянського Союзу і знову відновилися 

з 1991 року, мають паралелі та попередників як у вужчому, так і в 

ширшому контексті. Відомо також, що русини, які проживали на 

території Північно-Східної Угорщини, довгий час орієнтувалися на 

російську мову та культуру. В Угорщині у ХІХ столітті вважали не-

безпечними дві панславістичні загрози: з одного боку наміри Росії, 



Мова або діалект: мовознавча чи політична проблема? • 205 

спрямовані на створення великої російської імперії, а з іншого – 

прагнення слов’янських народів до незалежності від росіян (Gyur-

gyák 2007: 31–34). Те, що жодна з них не реалізувалася, не означає, 

що орієнтація русинів Угорщини на росіян була якимось незви-

чайним явищем. 

Карпатський регіон протягом історії завжди належав одночасно 

до зони впливів різних владних центрів, і ці центри намагалися по-

різному спрямувати мовні процеси. 

Москва як столиця найбільшої слов’янської держави – Росії – 

була зацікавлена в тому, щоб послабити українську ідентичність, що 

дефініціювалась як протилежна російській. Тому і царська імперія, і 

російська держава, що постала після розвалу Радянського Союзу, 

пропонувала/пропонує російську мову та культуру закарпатцям, 

намагаючись цим збільшити російський політичний та культурний 

вплив у регіоні.
56

 Однак, як центр радянської влади Москва на 

початку посилювала радянсько-українські інтереси, адже для 

розширення території необхідно було мотивувати єдиною етнічною 

та мовною ідентичністю мешканців по обидва боки Карпат; пізніше 

ж під гаслами інтернаціоналізму почала проводитися політика 

радянізації, а разом із цим – підтримка російської мови і обмеження 

української до символічної ролі. 

Коли після другого (1793) та третього (1795) поділу Польщі, 

Австрія, керована династією Габсбургів, та Росія Романових 

отримали спільний кордон, Відень не був зацікавлений у посиленні 

як польського, так і панславістичного та великоросійського полі-

тичного, мовно-культурного напряму, тому підтримував українську 

ідентичність
57

, що позначилося і на слов’янах Угорщини. Таким чи-

ном, Відень для створення противаги російському та польському 

впливу на Галичині, що межувала із сучасним Закарпаттям, сприяв 

                                                           
56

 Невід’ємною частиною цих процесів є і те, що в населених пунктах Закарпаття 

масово будуються православні храми, священики та віряни яких належать не до 

однієї з українських церков, а підпорядковані Московському патріархату. Маємо й 

давніші приклади російської православної агітації в історії регіону, зокрема, в часи 

схизми на початку ХХ ст. (див. про це Gönczi 2007, Romsics 2010: 87). 
57

 Про політику Відня на Галичині дивись, наприклад, інтерпретації Свістунъа (1895 

і 1912: 82–85), Левицького (1926 ) та Екельчика (2007), (2010). 
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ідеям української національної ідентичності та мови, що – на-

приклад, після розпаду Австро-Угорської монархії завдяки еміграції 

галицьких педагогів та інтелігенції на Закарпаття – дало свій ефект і 

на південно-західному боці Карпат.  

Польща – щоб посилити свої позиції на Галичині, послабити 

місцевих українців, з метою асиміляції
58

 – забороняла український 

рух.
59

 

Ватикан, сподіваючись, що українці покатоличаться і що 

можлива незалежна українська держава буде греко-католицькою, 

тобто буде орієнтуватися на Рим, – проводив проукраїнську політику 

в Галичині.
60

 

Під час Другої світової війни Берлін також був зацікавлений у 

посиленні українського напряму на території сучасної Західної 

України на противагу польському та російському впливам.
61

 

Для Будапешта найбільш оптимальним бачилося формування 

русинського народу, самостійного в мові, культурі та ідентичності, по 

                                                           
58

 Тогочасна Польща розглядала білорусів та українців, що проживали на її східних 

кордонах, як групи, що можуть стати асиміляційним запасом і є придатними для 

того, щоб мовно, культурно і ментально стати поляками (vö. Brubaker 2006: 102–

107). 
59

 Не випадково Польща політично підтримала Угорщину в збройному захопленні 

регіону 1939 року, коли там якраз формувалася самопроголошена українська 

держава; тодішня польська держава проводила на Закарпатті активну політику, в 

Ужгороді діяло польське консульство (див., напр., Brenzovics 2010). Польща вже у 

1918-1919 роках анексувала Східну Галичину, діючи проти зароджуваної 

української держави, і вже ця Західноукраїнська Народна Республіка мала вплив 

на формування самосвідомості слов’ян, що жили по той бік Карпат. Адже 8 січня 

1919 року в Ясінях було проголошено Гуцульську Республіку, яка кількома днями 

пізніше прийняла рішення про приєднання до ЗУНР (Вегеш та інші 2011: 36–37). 
60

 Про це див. статтю Міклоша Козми «Українське питання на Закарпатті» (опубл. 

Brenzovics 2009: 247–254), а також Брензовича (Brenzovics 2010: 154). Напевно, для 

істориків та політологів було б цікаво простежити, чи нема якогось зв’язку між 

посиленням проукраїнської орієнтації в греко-католицького священика Волошина 

та українською політикою Ватикану. 
61

 Поки цього вимагали політичні інтереси, Німеччина певний час у 1938-1939 

роках підтримувала Карпатську Україну, в її столиці – Хусті – навіть діяло німецьке 

консульство (Магочій 2007a: 526, 2012: 604–605). 



Мова або діалект: мовознавча чи політична проблема? • 207 

можливості ізольованого як від російського, так і від українського 

впливу. 

Прага, яка після Першої світової війни отримала регіон, можна 

сказати в подарунок, з одного боку прагнула продемонструвати де-

мократизм у сфері мовної політики на Закарпатті тим, що відкрито не 

підтримала жоден із конкуруючих мовних напрямів. З іншого – їй 

було вигідне роздрібнення потенціалу місцевої інтелігенції, роз-

діленої через мовну полеміку (Divide et impera! – Розділяй і воло-

дарюй!). Разом із цим Прага була дуже зацікавлена в тому, щоб 

підштовхнути русинів, які проживали на східних теренах Словаччини 

за межами західних кордонів автономної Підкарпатської Русі, у 

напрямку словацької асиміляції. Так робилася спроба послабити ті 

прагнення русинів, які були спрямовані на розширення західних 

кордонів Підкарпатської Русі (до міста Пряшіва, або навіть до річці 

Попрад) і створення єдиного автономного адміністративно-терито-

ріального утворення для чехословацьких русинів, тим самим 

підсилюючі український напрям, якій, в той же час, аж до 1945 року 

мав найменший шанс вигравати (Гийдел 2007: 204–205). 

 

Хуст, 22 січня 1939 року: на балконі політики Карпатської Січі, 

перед ними – двомовна рекламна вивіска 
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За думкою Ернеста Гийдела (2007: 206), «Український 

націоналізм у Галичині виростав із прогресуючої боротьби з 

націоналізмом польським. Натомість для закарпатських українофілів 

наприкінці ХІХ ст. – у першій половині ХХ ст. за взірці правили 

угорський та чеський націоналізми. Це були течії з менш 

расистськими й більш інклюзивними дискурсами, ніж ідеологія 

польської енденції, яка, зрештою, лягла в основу польського 

націоналізму і бумеранґом відбилась у теорії і практиці галицько-

українського націоналізму». 

На початку 1990-х років із розпадом СРСР русинський рух у 

Закарпатті отримав «зелене світло» (Гийдел 2007: 208), але, на нашу 

думку, русинська орієнтація залишилася науковим проектом, і на 

перемогу іде українізація Закарпаття. Ще на початку ХХ ст. 

М. Грушевський вважав «Угорську Русь» втраченою.62 

Кожна зміна держав тягла за собою і зміну політичного, 

економічного, ідеологічного, а заразом і мовно-політичного курсу на 

історичному Закарпатті. Відповідно до завдань мовної політики 

змінювалося й те, яка мова (мови) і в якій функції (як окремий 

предмет чи як мова навчання) з’являлися у шкільній освіті. 

Проте в етнічно, культурно, конфесійно і мовно строкатому 

регіоні у всі часи політична еліта більшості пропонувала для жителів 

краю не адитивний, а субтрактивний білінгвізм.
63

 

                                                           
62 Як пише у своєму дневникові В. Вернадський: Грушевський «уже во время 

войны (не верил)». (Вернадский В. Дневники : март 1921 - август 1925 / Рос. акад. 

наук, Комис. по разраб. науч. наследия В.И. Вернадского [и др.]; отв. ред.-сост. В.П. 

Волков. – 2-е изд. – М.: Наука, 1999. – С. 114.) 
63

 Про види двомовності див: Bartha (1999: 184–196), Csernicskó (1998: 195–199), 

Grosjean (1982), Hoffmann (1991), Göncz (2004, 2005). 



5.3. Історичний досвід 

З мовно-правової точки зору, можливо, непросту мовну ситуацію 

сучасного Закарпаття, ускладнену численними історичними трав-

мами, можна було б вирішити, якби політики розглядали право на 

використання рідної мови, виходячи не з реляції більшість-меншість, 

а з реальних мовних прав людини, тобто, приймаючи за основу те, 

що кожна людина має право використовувати рідну мову. 

«Забезпечення мовних прав сприяє процвітанню спільноти, а їх 

порушення може призвести до конфліктів. Рівноправність у сфері 

мови може реалізуватися тільки визнанням прав інших», – писав 

видатний уорський мовознавець Міклош Контра (Kontra 2006b: 1024; 

див також: Kontra et al ред. 1999). Чудовою базою для упорядку-

вання прав на використання мови не за принципом меншості, а на 

підставі прав людини може стати законопроект про мови Шандора 

Н. Сіладі (Szilágyi 1994, 2003) та теорія права мовної свободи Дєрдя 

Андрашші (Andrássy 1998, 2010, 2013). 

 

Листівка з Ужгорода; на вулицях багатомовні вивіски 
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На думку Андрашші (Andrássy 1998, 2010, 2012, 2013) та Сіладі 

(Szilágyi 1994, 2003), права на використання рідної мови – це права, 

які поширюються як на громадян більшості, так і меншості як право 

людини, а не як право більшості, що поширюється і на меншість. 

Тим, що держави – переважно у спеціальному законодавстві 

стосовно меншості (наприклад, закон про мови або закон про 

національні меншини тощо) – окремо наголошують на тому, що 

нацменшини мають право на збереження і розвиток власної 

культури, використання мови, вивчення рідної мови або навчання 

рідною мовою, приховано робиться підказка, що це такі права 

більшості, які поширюються на меншість тільки завдяки дбайливому 

і демократичному позитивному ставленні держави (більшості), її 

добрій волі. Якщо держава, в якій править еліта більшості, 

виокремлює ці права тільки стосовно нацменшин, тоді виходить так, 

що на представників домінуючої нації ці права не поширюються 

(див.: Kontra–Szilágyi 2002, Kontra 2006: 1024–1025). «Хоча очевидно, 

що привілеї мають не особи, що належать до нацменшин, а пред-

ставники більшості – адже вони можуть використовувати рідну мову 

фактично будь-де і будь-коли без обмежень» (Ferenc 2012: 69). Отож 

можна зрозуміти: для того, щоб усім громадянам забезпечити, 

наприклад, право на власну національну ідентичність, культуру, віру 

або збереження чи використання рідної мови, достатньо, без 

посилання на національні чи мовні меншини, сформулювати ці 

права як загальні права людини чи громадянина. Сучасна практика 

правотворчості – крім того, що визначає права меншості як такі собі 

додаткові права – ідеально підходить і для прихованої дискри-

мінації: ті права, які окремо для меншості не зафіксовані, систе-

матично не поширюються на представників національної меншини; 

права меншини переважно можуть реалізовуватися тільки в тих 

обсягах, які сформульовані нормами спеціального законодавства. 

Саме тому, на думку Дєрдя Андрашші, мовні права необхідно 

сформулювати як універсальні, що поширюються на всіх: «Кожен 

має право використовувати рідну/свою мову» (Andrássy 1998: 180). 

Коли представники нації більшості накидають свою мову 

меншості й роблять це, посилаючись на те, що меншість виграє, 
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якщо вивчить цю мову на високому рівні й буде використовувати її 

замість рідної (принаймні у певних ситуаціях), тоді вони засвідчують, 

що для домінуючої мовної групи природним є легітимізоване в тому 

числі й правовим чином привілейоване становище державної мови 

та етносу більшості, який її представляє (Szilágyi 2003: 649–650). 

Брубакер вважає, що «це прямо виходить з тієї націоналістичної 

тези, яку широко приймають особи – представники домінантної 

„державотворчої” нації – і згідно з якою національна держава по суті 

є державою певної нації, а тому існує саме для цєї нації» (Brubaker et 

al 2011: 261). Для представників домінуючої групи така позиція може 

здаватися природною ще й тому, що назва їхньої держави 

здебільшого включає назву домінуючого етносу. Це створює вра-

ження, що нація – власник держави, вони тут вдома, а всі інші – ні. 

Звідси тільки крок до позиції, згідно з якою у своїй країні тільки мова 

домінуючої групи може бути єдиною державною, офіційною мовою. 

Так мова перетворюється із засобу комунікації та ідентифікації на 

політичний і національний символ. 

 

Ужгород, 1938 рік: вивіски чеською, українською та угорською мовами 
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Ужгород, кінець 1930-х років: приклад офіційної двомовністі 

У моделі, запропонованій Шандором Н. Сіладі та Дєрдєм 

Андрашші, багатомовність не примус меншості (див. Skutnabb-

Kangas 1990, 1997: 6–7) і не наслідок нерівноправності між більшістю 

та меншістю. Адже ситуацію асиметричної дво- і багатомовності 

спричинює саме нерівноправність. «Найбільшим джерелом нерівно-

правності є те, що значна частина держав визначає себе за 

національною ознакою, переважна більшість із них визнає офі-

ційною тільки одну мову. Таким чином, велика кількість мов світу 

залишається поза законом, їхній правовий статус максимум 

дозволений або терпимий, але буває й переслідуваний або 
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заборонений. […]. Правовий статус має не тільки символічне зна-

чення, хоч як би нас намагалися переконати в протилежному, так 

само як визначення держави за національною ознакою – має теж не 

тільки символічну цінність. Їх практичний наслідок – визначення 

офіційної мови, часто публічної мови, мови освіти» (Péntek 2001: 

176). Двомовність меншості «такий асиметричний тип колективної 

двомовності, за якого більшою чи меншою мірою завжди про-

являється мотив примусу та заборони» (Péntek 2001: 178). Ви-

користання рідної мови як реалізація основоположного права 

людини допомагає уникнути примусу та нерівноправності. 

Розглянувши мовну політику майже за столітній період (з 1867 

по 1945 рік), можемо зробити висновок, що ще задовго до появи 

розроблених у 1990-х роках європейських стандартів у сфері захисту 

прав нацменшин64 у цьому периферійному регіоні Європи з біль-

шим-меншим успіхом експериментували з такими моделями 

офіційно-ділового використання мов меншин, які можуть слугувати 

зразком хоч і сьогодні. У жодну епоху ці моделі не функціонували 

бездоганно, асиміляційні прагнення більшості завжди були відчутні у 

регіоні, однак неодноразово відбувалися спроби заспокійливого 

упорядкування статусу та сфери використання мов меншин. 

Протилежний погляд націй, що проживають поруч, на історію і 

як наслідок – взаємні політичні образи, до сьогодні не закриті 

дискусійні питання спільного минулого ускладнюють використання 

досвіду, накопиченого закарпатською історією ХІХ–ХХ століть. Поки у 

цьому куточку Європи замість діалогу вважатимуть природним 

підігрівати історичні образи, виняткове домінування єдиної держав-

ної та офіційної мови, романтику національної держави та мовну 

асиміляцію меншості, такий унікальний і строкатий в етнічному, 

мовному, культурному та релігійному плані регіон, як Закарпаття, 

                                                           
64

 Наприклад: Європейська хартія регіональних мов або мов меншин (1992), 

Рамкова конвенція про захист національних меншин (1995), Гаазькі рекомендації 

щодо прав національних меншин на освіту (1996), Ословські рекомендації щодо 

мовних прав та прав національних меншин (1998) тощо. Див. напр.: National 

minority standards. A compilation of OSCE and Council of Europe texts. Strasbourg: 

Council of Europe Publishing, 2007. 
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у політиці будуть розглядати не як перлину, а як явище, що загрожує 

гомогенізації чи навіть національній безпеці. І не тільки в Україні. 

Не думаємо, що історичний досвід нашого минулого сам по собі 

допоможе уникнути тих помилок, яких припустилися наші предки. 

Але надіємось, що читач задумається над такими гаслами, як, 

наприклад, слова, які записав Іван Франко (1896/1986: 346) в 1896 

році: «Ти в якій землі жиєш? В мадярській, тож знай, що мусиш 

говорити помадярськи!», і які інколи чуємо сьогодні: «В Україні 

розмовляй українською!» В той же час, без сумніву ніколи не 

заперечуємо знання державної мови, засвоєння якої держава має 

сприяти не тільки політичними деклараціями, але і має забезпечити 

всі необхідні (педагогічні, кадрові, фінансові, тощо) умови для 

вивчення цієї мови (див. Барань–Черничко 2013, Берегсасі–Черничко 

2012а, Черничко 2009, 2011, 2013). 

Такій наш місцевий Вавилон. Навіть комфортність нашого 

повсякденного життя тісно з’язано не тільки з хлібом на столі, а і з 

державної політики щодо вирішення національних та мовних прав 

людини, питання меншості, мирного співіснування етносів, мов, 

конфесій та культур. 
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