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«Зимлі русинÿв на юг уд Карпат»:
карпатські русины–греко-католикы
ужгородської униатської традициї
уд мижнародного узнання (1919)
до комуністичеського прозелітизма
(1950)
Streszczenie
Rusińskie tereny na południe od Karpat: Rusini zakarpaccy – grekokatolicy tradycji unii użhorodzkiej od uznania na arenie międzynarodowej
(1919) do komunistycznego prozelityzmu (1950)
Jako wspólnota kościelna Rusini zakarpaccy – grekokatolicy tradycji unii
użhorodzkiej – po raz pierwszy zostali uznani na arenie międzynarodowej
19 września 1771 r., kiedy papież Klemens XIV pod naciskiem Apostolskiej
Królowej Marii Teresy Habsburg kanonicznie ustanowił niepodległą greckokatolicką eparchię mukaczewską. Jako wspólnota etniczna po raz pierwszy zostali uznani przez społeczność międzynarodową dzięki naciskom Stanów Zjednoczonych, gdy podczas konferencji pokojowej w Paryżu tereny,
na których żyli, określono jako “rusińskie tereny na południe od Karpat”.
Świadczyły o tym artykuły: traktatu wersalskiego, podpisanego 28 czerwca 1919 r. z Niemcami, traktatu Saint-Germain, podpisanego 10 września
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1919 r. z Austrią, i traktatu w Trianon z 4 czerwca 1920 r., podpisanego
z Węgrami.
Od tego momentu minęło zaledwie kilkadziesiąt lat, zanim Rusini zakarpaccy – grekokatolicy – stali się ofiarami komunistycznego prozelityzmu
lat 1945-1950. Z powodu gwałtownej konwersji etniczno-religijnej nowego
rządu Rusinów formalnie zaczęto nazywać Ukraińcami, a grekokatolików
– wyznawcami kościoła prawosławnego. Poniższy artykuł nie skupia się na
politycznych, ale na religijnych czynnikach, takich jak rola Stolicy Apostolskiej w zachowaniu i kształtowaniu greckokatolickiej tożsamości Rusinów
zakarpackich. W tym okresie rola ta przejawiała się kilkukrotnie: w 1924 r.,
kiedy stworzony został odrębny egzarchat w Pittsburghu dla Rusinów zakarpackich amerykańskiego pochodzenia; w 1937 r., gdy bullą papieską
ogłoszone zostały prawa kościoła rusińskiego; oraz w 1940 i 1944 r., kiedy
na przekór “uwarunkowaniom politycznym” Stolica Apostolska wyznaczyła
Pavela Petra Gojdycha i Teodora Romżę, przedstawicieli Rusinów zakarpackich, na stanowisko biskupów eparchii preszowskiej i mukaczewskiej.
W rezultacie, pomimo oficjalnego zakazu w ZSRR, Polsce, Czechosłowacji
i Rumunii (“Siły tego świata”) po komunistycznym prozelityzmie (19451950), tożsamość etniczno-wyznaniowa Rusinów zakarpackich – grekokatolików tradycji unii użhorodzkiej – została zachowana dzięki Stolicy Apostolskiej (z łaski Bożej). Z chwilą upadku komunistycznego reżimu w tych
krajach (1989-1991) tożsamość ta odrodziła się, jakby nigdy nie zniknęła.
Słowa kluczowe: Rusini zakarpaccy, grekokatolicy, tradycja unii użhorodzkiej, eparchia mukaczewska, eparchia preszowska, egzarchat w Pittsburghu,
rusińska eparchia mukaczewska
Abstract
Ruthenians Lands South of the Carpathians: Carpathian Ruthenians –
Greek Catholics of the Uzhhorod Union Tradition from International
Recognition (1919) To Communist Proselytism (1950)
As an ecclesiastical community, the Carpathian Ruthenians – Greek Catholics of the Uzhhorod union tradition first received international recognition
on September 19, 1771, when Pope Clement XIV, under pressure from the
Apostolic Queen Maria Theresa of Habsburg, canonically established an independent Mukachevo diocese of the Greek rite. As an ethnic community,
at first they were recognized by the international society as “the Ruthenian
lands on south of the Carpathians” at the Paris Peace Conference under the
influence of USA. That was manifested in separate articles of the Treaty of
Versailles signed on 28th June 1919 with Germany, of the Treaty of SaintGermain signed on 10th September 1919 with Austria and of the Treaty of
-Trianon on 4 June 1920, signed with Hungary.
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Only a few decades will pass from this moment before the Carpathian
Ruthenians – Greek Catholics – will became victims of communist proselytism of the years 1945-1950. Because of the new government’s violent ethnoreligious conversion, the Ruthenians were officially named as Ukrainians
and Greek Catholics as Orthodox.
This article focuses not so much on the political as on the religious factors, such as the role of the Holy Seein preserving and shaping the Carpatho-Rusyn Greek Catholics identity. During this period, this role was
manifested several times: in 1924, when a separate exarchate for American
Carpatho-Ruthenians in Pittsburgh was created, in 1937, when, the Papal
bull declared the rights of the Ruthenian Church, and in 1940 and 1944,
when, contrary to “political circumstances,” the Holy See appointed Carpatho-Ruthenians Pavel Petro Gojdych and Teodor Romzha as ordinary
bishops of the Presov and Mukachevo dioceses.
As a result, despite the official ban in the USSR, Poland, Czechoslovakia,
and Romania (“The Powers of This World”) after the communist proselytism (1945-1950), the ethno-confessional identity of the Carpathian Ruthenians – Greek-Catholics of the Uzhhorod Union tradition was preserved
thanks to the Holy See (by the grace of God). As soon as the communist
regime in these countries collapsed (1989-1991), this identity was revived
as if it had never disappeared.
Keywords: Carpathian Ruthenians, Greek Catholics, Uzhhorod Union Tradition, Mukachevo Diocese, Presov Diocese, Pittsburgh Exarchate, Rusyns
Mukachevo Diocese

Вступытельні мірькованя
«Не сподівайся на князя і на сильных світу сього»
Старый Завіт, Псалом 118

Днышня публікація є продовженям бÿлш общої темы пÿд назвов З ласки Божої… Формування етноконфесійної ідентичності карпатських
русинів греко-католикӱв ужгородської унійної традиції усупереч «сильним світу цього». У общых чертах її концепція уперше была представлена на Мижнароднÿв научнÿв конференції «20 років высокошкольской
русиністікы в Словакії», што ся одбыла у Пряшові 17-19 октовбра 2018 р.
(Перша часть студійованя, котра ухопила період уд Середньовічя до начала ХІХ ст.) (Фенич 2018).
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Кідь карпатські русини як еклезіальна общность греко-католикÿв
ужгородської уніатської традициї1 уперше дÿсталы мижнародноє узнаня 19 септембра 1771 р., коли папа Климент XIV пÿд давліньом
Апостольської королевы Мадярщины Мариї Терезиї Габсбург канонічно
фундовав самостоятельну Мукачівську уніатську єпархію грецького
обряду, то як етнічна общность они уперше были узнаны мижнародным світом як «зимля русинÿв на юг уд Карпат» пÿд вліяньом США на
Паризькÿв мирнÿв конференциї. Исе ся указало в отдільных статях Версальського миру уд 28 іюня 1919 р. з Нїмеччинов, Сен-Жерменського
договору 10 септембра 1919 р. з Австрійов тай Трианонського договору уд 4 іюня 1920 р. з Мадярщинов. Из сього часу пройде лем декÿлько
десятирÿч як карпатські русини греко-католикы у 1945-1950 рр. стануть
жертвов комуністичного прозелітизму. Пÿсля насильственного навертаня (конвертації), русинÿв у СРСР, Польщі, Чехословаччині тай Румунії
офіціально назвуть «українцями», а греко-католикÿв – «православными».
У сьому дослідженні буде ся йти лише про основні на гадку автора
факторы, котрі вліялы на формованя етноконфесійної ідентичности карпатськых русинÿв–греко-католикӱв, што ся удносыли до ужгородської
уніатської традициї в кÿртый період уд 1919 до 1950 р.2. Географічно
буде йти бысіда про такі історичеські регіоны Карпатської Русі як ото
Пряшівщына, Пудкарпатя и Мараморощына та блызькі и май далекі
діаспоры карпатськых русинів греко-католикӱв в Мадярщыні, Сербиї
и Хорватиї, Чехиї и Моравиї та в США. Крÿм США, вшыткі сисі регіоны
в студійованый період одбывали в составі разных держав з разными
політичеськыми режимами, што не могло неповліяти на формуваня
етноконфесійної ідентичности карпатськых русинÿв греко-католикÿв
ужгородської уніатської традициї.
Пÿслідньим методологічеськым обясненям у сюв статі буде акцентованя вниманія не так на політичных, як на религіозных факторах,
напримір, факторі Римського престолу в сохраниню та формованю
карпаторусинської греко-католицької ідентичности. У даный період исе
1
2

У сюÿв студії, як и в пережÿв публікациї, автор не позирать на вопрос формованя
етноконфесіональної ідентичности тих карпатськых русинÿв ужгородської уніатської
традициї, котрі зачинавучи з кÿнця ХІХ-зачатку ХХ ст. помали ставали православными.
Як і в пережÿв публікациї на сисю тему, автор не позерав на особенності формованя
етноконфесіональної ідентичности карпатськых русинів брестської уніатської традициї в
Лемкÿвському регіоні Польщі та меже лемківсько-русинськов діаспоров у США и Канаді.

Володимир Фенич: «Зимлі русинÿв на юг уд Карпат»…

185

ся провказало декÿлька разÿв: у 1924 р., коли в Пітсбургові для американськых карпато-русинÿв было вширено отдільный екзархат; у 1937
р., коли папськов буллов было заявлено про «Русинську цирькву»; тай
у 1940 і 1944 рр., коли поперек «політичнÿв потребі», Римськый престÿл
назначив єпископами Пряшівської тай Мукачівської єпархій карпаторусинÿв Павла Петра Ґойдича та Теодора Ромжу.
До послідку, у поперек офіціальным запрітам у СРСР, Польщі,
Чехословаччині та Румунії («сильным світу сього»), дякувучи Римському престолови («з Божої ласки») етноконфесійна ідентичність карпатськых русинÿв греко-католикӱв ужгородської уніатської традициї
сохранилася и пÿсля комуністичного прозелітизму (1945-1950). Стояло комуністичному режимови у сих странах упасти (1989-1991), як ися
ідентичність опять ся удродила, гибы никуды и непропадала.

1. Мижнародноє узнаня «териториї русинÿв на юг уд Карпат»
у 1919-1920 роках
Головным документом, в котрому на Паризькÿв конференциї у януарююлію 1919 р. шорився карпаторусинськый вопрос, бов т.зв. Мемориал № 6. В изготовленому міністром заграничных діл Чехословацької
республікы Едвардом Бенешом документі, «територія русинÿв на юг уд
Карпат» називалася «Карпатська Россія». Документ мав слідующі рішеня:
1) «Карпатська Россія» є Руськов Державов; 2) русько-словацькі границі
є временні и можуть быти змінені спеціальным договором между Чехословацьков державов и Карпатськов Руссійов; 3) настоящоє число русинÿв,
котрі бысідувуть руськым язиком, зараз числить 567 867 чол.; 4) русини
живуть у ракаші в комітатах/ жупах Шаріш, Спіш, Земплин, Унґ и Береґ,
а у Марамороші та Уґочі є лем великі русинські поселеня; 5) політичный
союз може быти лише як результат згоды между територійов русинÿв
(«Карпатськов Руссійов») и Чехословацьков республіков (Expose 1921, 7;
Edvard Beneš 2006, 14-15).
8 мая 1919 р. в Ужгороді пÿд предсідництвом донедавнього мадярофіла
(угрофіла) греко-католицького попа Августина Волошина из коло
200 представникÿв трьох русинськых народных рад – Пряшівської,
Ужгородської и Хустської, была создана Центральна Руська Народна Рада. Сись майвисокый представительный орган пÿдкарпатськых
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русинів в єден голос удобрив рішеня американськых карпато-русинÿв
условленоє на плебісциті в Скрентоні (новембр-децембр 1918 р.), такым
способом дав санкцію на вто, обы русинські зимлі на юг уд Карпатського
хребта зайшли в состав Чехословакиї (Expose 1921, 10).
Докідь вызнаный лідер карпатськых русинÿв Григорій Жаткович перебывав у США, в пригороді Парижа было пÿдписано базовый документ
про «територию русинÿв на юг уд Карпат». Подля из статями 10-13 СенЖерменського договору пÿдписаного з Австрійов 10 септембра 1919 р.
Глава ІІ.
Стаття 10. Чехословакія обязуєся установити територію русинÿв на юг уд
Карпат в граныцях, узначених головными союзныками и цимборашньими
державами, як автономну єдиницю в граныцях Чесхословацької державы
из майбÿлшым ступіньом самосстоятельности, якый лише годный быти при
сохраненію одності Чехословацької державы.
Стаття 11. Територія югокарпатськых русинÿв буде мати самостоятельный
сейм. Сись сейм буде мати законодательну власть в ділах языковых, школьных и религійозных, а такой у вопросах місного самоуправліня та у вшыткых иншых вопросах, котрі йому позволявуть законы Чехословацької
державы. Губернатор русинської териториї буде назначеный президентом Чехословацької республікы и буде одповідальный лише русинському
сеймови.
Стаття 12. Чехословакія згожуєся, обы службовці на русинськÿв териториї
убиралися, накÿлко ото мож, з жителÿв сьої териториї.
Стаття 13. Чехословакія гарантирує териториї Русинÿв справедливоє представительство в законодательных зборах Чехословацької республікы, до
котрых сися територія буде удправляти депутатÿв, убраних на подставі
конституциї Чехословацької республікы. Сисі депутати, єднако, в сеймі
Чехословакії не будуть мати права голосу не в якых законодательных вопросах, котрі уднесені до компетенциї русинського сейму («Smlouva mezi»
2012, 632) (пер. В. Ф.).

Окрÿм Сен-Жерменського миру з Австрійов, «територия русинÿв
на юг уд Карпат» дÿстала мижнародноє узнання ище у двох договорах: 81-ÿв статті Версальського миру з Німеччинов 28 юнія 1919 р., за
котрым Берлін узнавав повну незавісімость Чехословацької державы
вєдно з «автономнов територійов русинÿв на юг уд Карпат», тай у 48-му
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параграфі Трианонського миру з Мадярщинов 4 юнія 1920 р., за котрым
«Мадярщина узнає, як уже были рішили державы, союзні і обєднані, повну независимость Чехословацької державы, до ниї ж прикапчано автономну територію Югокарпатськых русинÿв» (Вегеш, Фединець 2010, 54).
За не цілый рÿк Скрентонськоє діло американськых карпато-русинÿв,
не без пÿддержкы США, было успішно імплементованоє на майбÿлшому
мижнародному уровні в контиксті договорÿв Паризької конференциї.
Важность Сен-Жерменського договору, – зазначать єден з майліпшых
дослідникÿв цьої темы Павло Роберт Маґочій, – полягать у сьому, што русины у першый раз были узнані в мижнародному правовому документові
як отдільный нарÿд, котрый має право на собственну автономну
територію (Маґочій 1994б, 65-66). Товды судьбу краю уд имені ушиткых
карпатськых русинÿв у США та на історичнÿв отцюзныні в Європі (на
плебісцитови у Скрентоні в новембрі-децембрі 1918 р. та на засіданьови
Центральної руської народної рады в Ужгороді 8 мая 1919 р.) рішили
русины–греко-католикы ужгородської уніатської традициї. Їхньыми
лідерами были чехофіли Григорій Жаткович (из Пенсильваниї, США),
Антон Бескид (из Пряшівщины) та Августин Волошин (из Пÿдкарпаття)
(Magocsi, Pop 2005, 37, 534-536, 548-549; Маґочій, Поп 2010, 48-49, 98100, 228-229). Пÿсля мижнародної пÿддержкы, карпатські русины стали
єдным из трьох державосоздательных народÿв-основателÿв Чехословакії,
што было прописано, вєдно из чотирьма статтями Сен-Жерменського
договору, в Генеральному Статутовы про организацію и админістрацію
Пÿдкарпатської Русі 18 новембра 1919 р. и Конституційнÿв хартиї ЧСР
29 фебруара 1920 р. (Hořec 1997, 12-14; «Ustavni listina» 1920, 255-256;
Krofta 1934, 52-61; Гранчак 1995, 117-122; «Smlouva mezi» 2012, 138-140).

2. Численнÿсть карпатськых русинÿв–греко-католикÿв
ужгородської уніатської традициї після упадку
Австро-Мадярської монархії
На 1919 р. число ушиткых карпатськых русинÿв–греко-католикÿв, котрі
походили уд ужгородської уніатської традициї и пÿсля Великої войны (1914-1918) оказалися в составі читирьох центрально-восточноєвропейськых держав (Чехословакії, Румуниї, Мадярщини, Югославиї)
та в Обєднаних Штатах Америкы – было приблизно 720 тис. осÿб.
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З них в: Чехословакиї (за переписом 1921 р.) числилося 372 884 осÿб
в Мукачівськÿв и 82 844 русинÿв у Пряшівськÿв епархиї; в Румуниї
(в Марамороші у 1915 р.) числилося 16 956 русинÿв и 4 756 двоязичных
угро-русинÿв; в Мадярщині, в составі Гойдудорозької греко-католицької
епархиї пÿсля 1912 р., оказалися лише 968 чистых русинÿв, 26 731 угрорусинÿв и 971 змішаных угро-русино-румунÿв; в Королівстві сербÿв,
хорватÿв и словенцьÿв (уд 1929 р. Югославиї) жило приблизно 20 тис.
русинÿв (за переписом 1921 р.); и накониць у США числилося приблизно 250 тис. карпато-русинÿв–греко-католикÿв (Фенич 2016, 62-96).
То значить, ож пÿсля того, як по результатови нового діленя державных границь давня Карпатська Русь была розділена межи трьома державами (Польщов, Чехословакійов и Румунійов), из приблизно ушыткых 640 тис. карпатськых русинÿв, котрі на тот час жыли на своюÿв
европейськÿв отцюзныні, 458 тис. (70%) из них жыли на пÿдкарпатськых
та словацькых зимлях Чехословацької республікы (Magocsi 2015, 191;
Magocsi 2016, 239). За чехословацькым переписом 1921 р. 372 тис. карпатськых русинÿв жыли в чотирьох жупах на южный восток уд рікы
Уж на Пÿдкарпатськÿв Русі (Унґ, Береґ, Уґоча та 2/3 часть Марамороша), а 85 628 – в чотирьох жупах (Земплин, Шариш, Спіш и Абауй) на
сіверный запад уд рікы Уж у восточнÿв части Словакиї (Magocsi 2015,
194, 275-277, 329, табл. 23.1; Magocsi 2016, 221-222, 242, 408, табл. 23.1;
пор. Маґочій 1994a, 8, 37; Конєчні 2009, 122-132).
Инші 30% карпатськых русинÿв на зачатку 1920 р. жыли в Польщі,
Румуниї, Югославиї и Мадярщині. В Румуниї пÿсля 1919 р. до повіту
Сіґет было прикапчано тритю часть бывшої жупы Мараморош вєдно
из 15-ма збÿлшого карпаторусинськыми селами, штося розміщали
уздовж лівого берега Тисы и її притокÿв Вішова (Вішеу) и Рускова
(Magocsi 2015, 241; Magocsi 2016, 299). Сисі села входили до 11 грекокатолицькых парафій числом 22 366 вірных, котрі до цього часу были
пÿд юрисдикційов мукачівського епископа в Ужгороді. За переписом
1915 р. у майже 17 тис. вірных (16 956) рÿдным языком бов русинськый, а 4756 вірных были двоязичными угро-русинами (Фенич 2019, 230;
Fenics 2020, 217). В Мадярщині, стиснутої несправедливыми границями Тріанонського договору, за переписом 1920 р. в 11 селах-парафіях
Гайдудорозької греко-католицької епархиї, созданної у 1912 р. з центром
у Нїредьгазі, жыли лише 1500 русинÿв, но даже такоє русинськоє село як
Комлошка – уже не считало себе русинськым (Udvari 1993, 109; Удвари
1993, 108). В Югославиї (жупах Бачка и Срим) у 1921 р. жыли 21 748 кар-
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патськых русинÿв – прямых нащадкÿв ужгородської уніатської традициї
(Magocsi 2015, 421; Magocsi 2016, 300).

3. Канонічноє заснованя для карпатськых русинÿв
у США Апостольського екзархату в Пітсбургові (1924)
Пÿсля політичного рішеня вопросу «териториї русинÿв на юг уд Карпат»
на мижнародному уровні, вспомнили про них и на високому уровни
Католицької циркви. Тепер вніманіє Римського престолу было обернуто
до американськых карпато-русинÿв. В юрисдикциї греко-католицького
епископа галичанина Сотера Ортинського у США у 1913 р. числилося
152 парафії, 154 священики и приблизно 500 тис. вірных. Білшість из них
были карпато-русинського поводу из Мадярщины, а меншість – из
австрійськых частин Галичины и Буковины (Hnidyk 2017, 13). Наділеный
28 мая 1913 р. «повнов и обычнов епископськов юрисдикційов» (Качараба 2012, 364) Сотер Ортинський, у 1914 р. призначив собі двох генеральных вікаріїв: Августина Компордая для кліру и вірных української
національної орієнтациї и Олександра Дзубая – для вірных карпаторусинськых парафій (Пекар 1997, 174-175; Magocsi 2005, 29, 31; Кічера 2020,
118). Незадовго до смерти (24.03.1916 р.) Ортинський призначив собі
двох апостольськых адміністраторÿв: Петра Понятишина – для галицькых українцÿв та Гавриїла Мартяка – для карпатськых русинÿв (Slivka
1978, 105-106; Пекар 1997, 173-175; Magocsi 2005, 31; Богачевська-Хом’як
2014, 24-27).
Уд 1916 до 1924 р. церковный жывÿт бÿлшої части карпатськых
русинÿв у США, што мали греко-католицькоє віровизнаня, перебывав
пÿд властьов Апостольського адміністратора угро-русинӱв Гавриїла
Мартяка, резиденція якого была в місті Лендфорд (штат Пенсильванія).
На тот час русинські греко-католикы в США майже порÿвну походили из
Мукачівської и Пряшівської епархій. На 1921 р. Мартяку ся пÿдчиняли
99 священикÿв, з котрых 60 походили из Мукачівської и Пряшівської
епархій, а інші 39 священикÿв – походили из Галичини и Руської місії
в США, організованої Римським престолом. Галицько-українському
адміністраторови Петрови Понятишину пÿдчинялися 85 священикÿв,
шестеро з якых были «мадярами» поводом из Пряшівської и Мукачівської
епархїй (Кічера 2020, 120).
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У 1922-1924 рр. из Пÿдкарпатської Русі до США прибыло не бÿлше
як 4200 родин емігрантÿв (Magocsi 2015, 244; Magocsi 2016, 303). Усього межи двома світовими войнами до США прибыло дись 18 тис. карпатськых русинÿв, а до Канады – 15 тис. їхніх сродникÿв (Маґочій 2007,
385). Усіх карпатськых русинÿв у США у меживоєнный період числилося
250 тис. Бÿлша їх часть (79%) жыла в трьох штатах: Пенсильваниї (54%),
Нью-Йорку (13%) и Нью-Джерсі (12%). Інші русини жыли в сусідньих
штатах Коннектикуті, Огайо и Іллинойсі (Magocsi 2005, 15; Magocsi 2015,
244; Magocsi 2016, 303).
8 марта 1924 р. папа римськый висвятив священика Мукачівської
епархиї Василя Такача ординарным «єпископом греко-русинського обряду» (de Episcopis graeco-rutheni ritus) для американськых карпато-русинÿв
(Кічера 2020, 120-122; Shereghy 1979, 12; Slivka 1978, 125-126). Після частых
конфліктÿв межи прибылыми из Австро-Мадярщины до США греко-католиками та місними римо-католицькыми священиками на обрядовÿв
подставі з єдного боку, и межи самыми галицькыми и мадярськыми греко-католиками на етно-релігіознÿв подставі из другого боку (Slivka 1978,
1-124; Magocsi 1993, 163-178; Удвари 1993, 166-181; Magocsi 2005, 21-33),
8 мая 1924 р. Римськый престол создав для греко-католиків у США два
самостоятельні екзархати. Єдным из них быв Пітсбурзькый екзархат для
карпатськых русинÿв-католикÿв візантійського обряду (Душпастыръ
1924, 151-153; Slivka 1978, 125-126; Пекар 1997, 176; Magocsi 2005, 33-34).
На тот час сись екзархат числив 155 парафій, 129 священикÿв и 288 390
вірних (Душпастыръ 1924, 151-153; Пекар 1997, 176; Magocsi 2005, 33-34;
Фенич 2019, 227-228; Fenics 2020, 215).

4. Русини–греко-католикы в составі Мараморошської
румунської епархиї (1930)
Пÿсля закончення Першої світової войны в границях Королюÿвства
Румуниї обсталися 11 парафій (серед них и Сігет) из 22 366 вірными,
котрі до сього часу были пÿд юрисдикційов мукачівського греко-католицького епископа. Из них за переписом 1915 р. для 16 956 рÿдным языком бов русинськый, а для 4 756 – угро-русинський. 26 апріла 1922 р.
они были прикапчані пÿд юрисдикцію Апостольської адміністратуры
из центром у м. Сірет (в типиришнюв румунськÿв части Буковини)
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(Bendász, Koi, Sztripszky 1994, 21-22; Udvari 1990, 75-76; Coranič 2013,
173). У 1930 р. усі исі парафії зайшли в состав нової Мараморошської
румунської греко-католицької єпархії (Udvari 1990, 75-76; Bendász, Koi,
Sztripszky 1994, 21-22). У 1941 р. в цих 11 парафіях жило 17 510 грекокатоликÿв. Из них русинськов на тот час уже была лише єдна парафія
в Мараморош-Сігеті (Rusu 2015, 105).
Вєдно у составі трьох румунськых греко-католицькых епархий
Фаґараш-Альба-Юльської архиєпархиї (Великий Варад, Ґерла та Марамуреш) за період уд 1823 до 1930 р. оказалися 177 парафій из 181 438
вірними. Усі они колись были в составі Мукачівської греко-католицької
епархиї та были носителями ужгородської уніатської традициї. Из них,
за мойими пÿдсчотами, приблизно 25 тис. чиляди числилися карпатськими русинами (Фенич 2016, 67-77, 94-95; Фенич 2019, 198-209, 231;
Fenics 2020, 187-198, 218).

5. Основання отдільної парафиї в Празі для греко-католикÿв
Чихиї, Моравиї и Сілезиї пÿд юрисдикційов пряшÿвського
епископа (1933)
До мижвоєнного періоду удносяться истокы основаного в Празі у 1996 р.
для греко-католикÿв Чиської Республікы Апостольського екзархата. Так, 16
децембра 1933 р. для бÿлше як 12 тис. греко-католикÿв Чихиї, Моравиї
та Силезиї, бÿлшість з котрых были сезонними робÿтниками – выходцями из Пÿдкарпатської Русі и восточної Словакиї (Пряшівщини),
Министерством образовання в Празі было заложено греко-католицьку
парафию св. Климента. Її вірними были збÿлшого карпаторусинські нащадкы ужгородської уніатської традициї. Админістративно парафию
было пÿдпчинено юрисдикциї пряшÿвського епископа. 20 децембра 1935 р.
папським декретом Пія ХІ Quo efficacius Конгрегация Восточных Церков
пÿдтвердила сисю фундацию (Coranič 2013, 168-170; Borza 2013, 367-375).
На 1938 р. греко-католицька парафія в Празі, на зимлях Чихії, Моравиї та
Силезиї насчитовала 11 226 греко-католицькых вірных (Borza 2018, 11-12).
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6. Modus vivendi и карпатські русини греко-католикы
у Чехословакиї у 1920-1930-х рр.
2 фебруара 1928 р. у Ватикані меже чехословацьков владов (Каміл Крофта) и Сятов столицьов (Борґонджіні Дука) было пудписано Modus vivendi
(Условія сполужительства). Пудля першого параграфа сього документа
иєдна часть териториї чехословацької державы не могла быти пудчинена ординаріатови, резиденція котрого ся находила в іншÿв державі,
и границі иєдної епархиї в Чехословакиї не довжні были выходити за
межі державных границь республікы (Coranič 2013, 24-26).
Потреба у пÿдписанню такых «Условій сполужительства» меже Ватиканом и Прагов обяснялася тым, што пÿсля уложення новых державных границь меже Чехословакійов и Мадярщинов у 1919-1920 рр.,
чотиры католицькі епархиї, котрі оказалися на териториї ЧСР (Бансько-Быстрицька, Нітрянська, Пряшÿвська и Мукачÿвська) обсталися пÿд
митрополичов юрисдикційов естергомського архиєпископа. Ситуацію
погÿршовало и тото, што священикы усьих чотирьох епархий уд 1928 р.
дÿставали уд чехословацької влады державну зарплату (конґруа) обставучися пÿдчинятися архиєпископови Естергома, котрый бов ид тому
ищи и главов (примасом) Католицької церкви Мадярщины (Пекар 1997,
122-123; Пекар 2000, 120-121).
Мукачÿвська и Пряшÿвська греко-католицькі епархиї пÿсля 1919 р.
обсталися и дале Русинськыми церквами, хоть у Пряшÿвськÿв епархиї
уже на тот час бÿлше было словакÿв-вірникÿв ги карпатськых русинÿв.
За переписом людий у 1921 р. в Чехословакиї жыли 535 543 католикÿв
восточного обряду, што было 3,9% уд общого числа жытельÿв молодої
республікы. До Мукачÿвської епархиї удносилися 440 140 грекокатоликÿв, котрі жыли на зимлях трьох регіонÿв двох держав: 332 458 –
на териториї Пÿдкарпатської Руси (54,8% жительÿв краю), 85 316 – на
териториї Словакиї (майбÿлше на Пряшÿвщині) и 22 366 – на териториї
Мараморошчны в Румуниї (до 26 апріла 1922 р. удносилися до юрисдикциї
мукачÿвського епископа). До Пряшÿвської епархиї удносилися 193 671
греко-католикÿв, з якых у самÿв Пряшÿвськÿв епархиї жили 131 549,
у Мукачÿвськÿв епархиї в Словакиї – 59 935 и 2 187 вірникÿв жыли в другых краях Словакиї (Пÿдсчитано на пÿдставі офіціяльного перепису людий 15 фебруара 1921 р.; Лєтц 2003, 177-178; Coranič 2013, 131).
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У 1930 р. на териториї цілої Чехословацької республікы жыли 585
041 греко-католикÿв, або 3,97% уд усьих жительÿв державы (Ротшильд
2001, 116, табл. 14). Из них на териториї Пÿдкарпатської Руси вірными
Мукачÿвської епархиї были 359 167 (49,5% жительÿв краю), на териториї
Словакиї вірными Пряшÿвської и Мукачÿвської епархій были 213 725
(6,4% жытельÿв регіону), а на териториї Чихиї – 12 149 (0,1% жытельÿв
регіону) вірникÿв Пряшÿвської епархиї (Sčítáná lidu 1934, 100-102; Лєтц
2003, 181). Из 213 721 греко-католикÿв Словакиї 148 616 жыли такой
у Пряшÿвськÿв епархиї, 62 551 в Мукачÿвськÿв епархиї (на зимлях
Словакиї), а 2 554 осуб в иншых округах Словакиї (Coranič 2013, 132).
Путанина из пӱдсчьотами обясняєся тым, што адміністративні межі
епархій не совпадали из границями держав и адміністративными межами в составі одної ЧСР. Завто одні відомості по считаню вірникÿв
и їх етнічного составу подавуть епархиальні шематизми, а иншу статистику – правительственні переписы. Так, 86 парафій из усьих 320-ти,
што ся удносили до юрисдикциї мукачÿвського епископа, пÿсля 1919 р.
оказалися за межами адміністративных границь Пÿдкарпатської Руси.
За шематизмом Мукачÿвської епархиї уд 1915 р. в цих 86-ти парафіях
проживало 69 325 греко-католикÿв. З них 71 парафія пÿсля установленя демаркаційної линії (внутрішньої границі меми Словакійов
и Пÿдкарпатськов Руссю в авґусті 1919 р.) очутилися на териториї
Словакиї. Такым їхньий статус обставався аж до осени 1938 р. (Coranič
2013, 173-178).
За сись час число вірникÿв Мукачівської епархиї на Словакиї была
слідующов: в авґусті 1919 р. – 63 267 из усіх 203 255, у фебруарі 1921 р. –
85 316 из 193 671, а в януари 1930 р. – 74 288 из 213 721 греко-католикÿв.
И нарубы, в Мукачÿвськÿв епархиї греко-католикÿв, підчиненых
пряшÿвському епископові, насчитовалося у 1919 р. 63 267 из 20 255,
у 1921 р. – 59 935 из 193 671, а в 1930 р. – 62 551 из 213 721 вірникÿв
(Coranič 2013, 129-132, 183-184, 193-195).
Аналогічно до пÿдсчьотÿв точної кÿлкости греко-католикÿв фунґувуть
даякі проблемы из считаням числа карпатськых русинÿв межи вірными
Мукачÿвської и Пряшÿвської епархій. З єдного боку они ся обяснювуть
несовпаденієм суто епархіальных адміністративных границь, а з иншого
боку тым, што много пÿдкарпатськых и пряшÿвськых русинÿв до начала 1930-х рр. уже были православными, а не «уніатами». Так, согласно
з правительственными переписами 1921 та 1930 р. в цілÿв Чехословакиї
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осÿб з рÿдным русинськым языком удповідно считалося 461 849 (3,45%)
и 549 169 (3,79%) жительÿв республікы (Ротшильд 2001, 115, табл. 13).
За подсчьотами Павла Роберта Маґочія, на европейськÿй отцюзнині
в трьох державах (Польщі, Чехословакиї и Румуниї) у 1919-1920 рр.
проживало приблизно 640 тис. карпатськых русинÿв греко-католицького та православного віровизнаня. Из них 70% (458 тис.) оказалися на
зимлях Чехословакиї. В Чехословакиї, «державосоздательні» народы
чехи, словаки и карпатські русини вєдно мали 71% жителюв молодої
республікы (Magocsi 2015, 191, 194; Magocsi 2016, 239, 242). У 1921
р. на Пÿдкарпатськÿв Руси усьих русинÿв обох віровизнань считалося
372 884 (62,17% жытелюв краю), а в Словакиї – мало бÿлше ги 85 628 людий греко-католицької и православної конфесій. Одповідно до считаня уд 1930 р. на Пÿдкарпатськÿв Руси проживало 446 916 усіх руськых
(побÿлшму русинÿв, крихта українцÿв-емігрантÿв и такой мало росіян)
(вєдно 63% жителюÿв краю) греко-католицького и православного
віровизнаня, а в Словакиї – 91 079 усіх руськых (побÿлшому русинÿв,
крихта українцÿв-емігрантÿв и такой мало росіян) обох віровизнань
(Fedinec 2002, 78, 188; Лєтц 2003, 182).
Бÿлш складнов є верифікація карпатськых русинÿв лише як греко-католикÿв (вадь/ и лише як православних, што ни є ціллю сьої
публікациї). Попробуву вивести даяку общу цифру на пÿдставі державных переписÿв, а не епархіальних шематизмÿв. Так, за подсчьотами словацького історика Роберта Летца, в Словакиї у 1921 р. русинами себе считали 82 844 греко-католикÿв (42,8% цьої конфесиї) (91 434,
або 47,2% были словаками), а у 1930 р. – 87 494 вірникÿв цьої конфесиї
(40,9% усіх греко-католикÿв) считали себе русинами (109 826, вадь 51,4%
были словаками) (Лєтц 2003, 182). Провто, сись автор Роберт Лєтц,
у другÿв своюÿв статті доказує, што у 1930 р. словаками себе признавали уже 131 718 греко-католикÿв (61,63%), а русинами – лише 82 003
(38,37%), што дало му основаня считати, што из за сього епископ Ґойдич
«часто конфліктовав из словацьков владов» (Лєтц 2000, 273).
Удносно кÿлкости русинÿв–греко-католикÿв на Пÿдкарпатті (в п’яти
жупах Мукачÿвської епархиї – Земплин, Унґ, Береґ, Уґоча и Мараморош), то маєме слідующый образ: кідь у 1910 р. русини–греко-католикы
числили 31,3% усьих жителюÿв краю, то у 1930 р. такыми были 45,42%
усіх жителюÿів краю. Айбо из 359 167 греко-католикÿв Пÿдкарпатської
Руси у 1930 р. 329 466 были лише руськыми (побÿлшму русинами, крих-
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та українцÿв-емігрантÿв и такой мало росіян), што было 91,73% усіх
«уніатÿв» (Kepecs 2000, 15-17; Фенич 2010, 113-116).
Зато, кідь на Словакиї у результатови природної асиміляциї бÿлшість
греко-католикÿв у 1920-х рр. уже были словаками, то на Пÿдкарпаттю
Греко-католицька церква нарубы обставалася збÿлшого карпаторусинськов. Чи сяк чи так, в началі 1930-х рр. у Чехословакиї насчитовалося 416 960 русинÿв греко-католикÿв ужгородської уніатської традициї.

7. Проба канонічного образованя з Русинської Мукачÿвської
епархиї отдільної митрополиї пÿд юрисдикційов Римського
Престолу (1937)
Для сьої майже пÿвміліонної етноконфесіональної общності зачинавучи
уд 1927 р. в разных церковных кругах велися бысіды про фундування
третьої епархиї в Хусті (історичному комітатові Мараморош) и пÿднятті
Мукачÿвської (по-новому уже Ужгородської епархиї) до статуса архиепископства (митрополиї). Про вто, што сись вопрос обсуждався
у Ватикані, 12 юлія 1934 р. інформовав Міністерство заграничных діл
ЧСР апостольськый адміністратор Пряшÿвської епархиї титулярный
епископ Павло Петро Ґойдич (Coranič 2013, 125-126; Благовѣстник 1934,
143-144; Apoštolat 1935, 174-175).
Єднак до реалізациї першого условія Modus vivendi у Ватикані діло
дÿйшло лише в началі осені 1937 р. 2 септембра папа Пій ХІ уголосив буллу Ad Ecclesiastici Regiminis incrementum (Про розвой церковної
адміністрациї) (Acta Apostolicae 1937, 367; Коментарь до папської булли мукачівського епископа Олександра Стойки: Душпастыръ 1937,
235-238). Папська булла реалізувала вонкашню делімітацию границь
чехословацькых епархій удносно до державных границь ЧСР (Coranič
2013, 27). Ище папський документ тикався карпатських русинÿв–грекокатоликÿв ужгородської уніатської традициї. Свойов буллов Римськый
престÿл провозглашав образовання двох самостоятельных Русинськых церков на пÿдставі Мукачівської и Пряшÿвської епархій, епископы котрых до сього часу принадлежали митрополичÿв юрисдикциї
естерґомського архиєпископа в Мадярщині, а типирькы переходили пÿд
пряму юрисдикцію Сятої столиці, представленої Конґреґаційов Восточних Церков (Coranič 2013, 126-127; Vasil 2004, 69-85).
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Конкретно цьов ex catedra pro oficcio буллою было вуголошено, што
[…] епархиї Неосоліенська (Бансько-Бистрицька), Нітрянська, Мукачÿвська
и Пряшÿвська суфраганиї удокремлювуться из свойими епископами уд
митрополичої влади Естерґомської архиепархиї, образуючи отдільну церковну провінцію, и кажда непосредственно пÿдчиняться Апостольському
Престолови. Пÿсля того, як исе удасться повнÿстю вшорити, Апостольський Престÿл в Республиці Чехословакиї установляє дві нові митрополичі
кафедри, єдну латинського обряда для Словакиї, и єдну восточного обряда для Карпатського регіону. Установляємо бизÿвно, обы вшиткі парафиї
и инші церковні учрежденія, што удносяться до вÿзантюÿвського обряда,
розміщені на териториї Чехословакиї, согласно з правилами, оприділеними
Сятов Конгрегаційов, были удділені уд инших епархий и прикапчані до
Русинської Мукачÿвської епархиї» (Acta Apostolicaes 1937, 367; коментарь до
папської булли мукачівського епископа Олександра Стойки: Душпастыръ
1937, 235-238) (пер. В. Ф.)

Окрÿм того, што Мукачÿвська и Пряшÿвська єпархиї выйшли з-пÿд
юрисдикциї естергомського архіепископа и кажда в отдільносты были
пÿдчинені прямÿв владі Сятої столиці (конкретно Конґреґациї Восточних Церков), Мукачÿвська епархія доповнилася читирьма греко-католицькыми парафіями Гайдудорозького епископства, што досюÿть перебывали на териториї Словакиї (Coranič 2013, 127; Borza 2018, 13).
На літо 1938 р., ищи до начала розділення Чехословакиї межи
Німеччинов, Мадярщинов и Польщов, Пряшÿвська епархия в ЧСР мала
150 919 вірникÿв, з котрых 139 693 жыли на зимлях Словакиї и 11 226 греко-католицькых вірникÿв, які жыли на зимлях Чехиї, Моравиї и Силезії
(Schematismus 1938, 129-130; Borza 2018, 12, табл. 1). Попри них ищи на
зимлях Словакиї у 71-й парафиї Мукачÿвської епархиї (уд 1919 р.) и читирьох парафіях Гайдудорозької (уд 1937 р.) епархиї жыли 74 008 грекокатоликÿв пÿдчиненых мукачÿвському епископови з резиденційов
в Ужгороді (Borza 2018, 13, табл. 2; Coranič 2014, 282). Мукачÿвська епархия на пÿдкарпатськÿв териториї в составі Мадярщини в юлію 1939 р.
мала 412 961 греко-католика, або 61,9% усіх жителюÿв краю (Botlik
2005а, 387). До цього числа ище треба додати вірникÿв Апостольської
адміністратуры (вікаріату) Мукачÿвської епархиї, яку было созданно
12 апріля 1939 р. на пÿдкарпатськых зимлях словацької державы для
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47 парафій числом 43 316 душ, котрі пÿсля «малої войны» меже Мадярщинов и Словакійов 31 марта 1939 р. были анексіровані Будапештом
(Borza 2018, 19-22).
Провто, реалізовати головный намір Апостольського престолу по
созданію митрополичої кафедры довкола Русинської Мукачівської
епархиї для усьих 681 204 католикÿв восточного обряду Карпатського
регіону (Мукачÿвського и Пряшÿвського епископств), бÿлшість з яких
были за національностьов русинами, помішала через два рокы розвязана А. Гітлером и Й. Сталіном Друга мирова война. Айбо непозиравучи
на исе, папська булла уд 2 септембра 1937 р. не была удмінена: напротÿв –
до єї слідующої імплементациї в Мукачÿвськÿв епархиї Ватикан ся оберне в началі 1993 р.

8. Назначення карпатських русинÿв Павла Петра Ґойдича
и Теодора Ромжі пряшÿвським и мукачÿвським єпископами
(1940, 1944)
До того часу, докÿ словакы и пÿдкарпатські русини-українофіли пÿд руководством католицькых священикÿв Йозефа Тісы (римського обряда)
и Августина Волошина (грецького обряда) осінньов 1938 р. не дÿстали
доступ до автономної влади, дискримінаційні слова їхніх право-радикалних послідователюÿв про «несуществующий нарÿд русинÿв» не мали
політичної ціни. Но лиш они исю владу дÿстали в пÿслямюнхенськÿв
федеративнÿв Чехословакиї пÿд давленієм нацистської Німеччини на
офиціальну Прагу в началі октовбра 1938 р., бысіди типу «Што грекокатолик, то русин» гиртеленно ся поміняли на бысіди «Туй ниє нияких
русинÿв ани руснакÿв, є лише українці або/ и [в зависимости уд регіона –
В. Ф.] словаки греко-католицького віровызнаня» (Ванат 1990, 106-109;
Маґочій 1994а, 158) (перев. В. Ф.).
Першый розділ Чехословакиї в новембрі 1938 р., зява словацької
самостоятельної державы и прикапчання Пÿдкарпатської Руси и южних зимель Словакиї до Мадярщини в марті 1939 р. дуже поміняли
організаціну структуру и етнiчный состав Греко-католицької церкви
на Пÿдкарпатті и Пряшÿвщині. Політична реальнÿсть, в якÿв ся оказали Мукачÿвська и Пряшÿвська епархиї перед тай у рокы Другої мирової
войни, на 100% не пÿдпоровала тому, што їх возглавили два карпатські
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русини. Пряшÿвська епархія пÿсля 14 марта 1939 р. майжек уся оказалася на териториї самостоятельної словацької державы (Borza 2018, 15-26),
а Мукачÿвська епархія (тоже майжек уся) пÿсля 15 марта 1939 р. оказалася на териториї Мадярського Королюÿвства (Botlik 1997, 256-273). З позору на національну и религійну политику, яку в русинському и грекокатолицькому вопросі проводили нові «сильні сього світу» з Братиславі
и Будапешта, пряшÿвськым греко-католицькым владыком мÿг быти
словак вадь рафінованый русин-словакофіл (Pekár, Tokárová 2010, 47-62;
Coranič 2014, 251-281; Borza 2018, 35-58), а мукачÿвськым єпископом –
соответственно угро-русин авадь мадярофіл (Офіцинський 1997, 58-87;
Botlik 2005б, 9-246; Brenzovics 2010, 204; Мазурок 2010, 308; Черничко,
Фединець 2014, 129-181; Fedinec 2015, 239).
Така політика (особенно в словацькÿв державі) не зовсім удповідала
етно-конфесіональому составу жителюÿв Пряшÿвщины (Пряшÿвської
епархиї) и Пÿдкарпаття (Мукачÿвської епархиї) в рокы Другої мировової
войны. Так, на Пÿдкарпатськÿв териториї проживало за даними перепису в юлійови 1939 р. 671 962 усіх жителюÿв, из якых 498 290 русинÿв
(74,7%) и 412 961 греко-католикÿв (61,9%), а в януари 1941 р. из 852 546
усіх жителюÿв 502 329 были русинами (58,9%) и 412 901 греко-католиками (61,9%) (Фенич 2010, 116-118). На териториї Мукачÿвської
епархиї на 1 юнія 1944 р. из 851 889 усіх жителюÿв 461 555 были греко-католиками (докладна цидулка про Мукачÿвську греко-католицьку
епархию єпископського секретаря о. Олександра Пунька до Римського
престолу уд 1949 р.; Пушкаш 2001, 198), а приблизно 500 тис. – русинами. В Словакиї за считанням людей уд децембра 1940 р. греко-католиками себе записали 176 341, а русинами – лем 49 784 чол. (Borza 2018,
55). У 1944 р. греко-католикÿв Пряшÿвської епархиї насщитовалося
146 017 осÿб (Schematismus 1944, 113; Coranič 2014, 287; Borza 2018, 19,
табл. 3). Из них, правда, до Мукачвÿської апостольської адміністратуры
в Словакиї товды удносилися 43 316 греко-католикÿв (Schematismus
1944, 113; Coranič 2014, 287-288; Borza 2018, 21-22, табл. 4). Русинами
в Словакиї, за пÿдсщьотами П.Р. Маґочія, у 1940 р. называли себе 85 991
осÿб, з якых на Пряшÿвщині – 61 270, и 48 231 у 1950 р., з котрых на
Пряшюÿвщині насщитовалося 40 446 осÿб (Magocsi 2015, 329, табл. 23.1;
Magocsi 2016, 408, табл. 23.1).
Майже завто, упоперек «сильным сього світу», для приблизно 650 тис.
греко-католикÿв та приблизно тÿлко ж карпатськых русинÿв «з Божої
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ласкы» Римськый престÿл 19 юлія 1940 р. назначив ординарным епископом Пряшÿвської епархиї не словака (хоть словакÿв–греко-католикÿв
на тот час уже было бÿлше), а русина из Руських Пеклян Павла Петра
Ґойдича (Šturák 2013, 127; Coranič 2014, 251-291; Borza 2018, 15-136).
И иппен так, 24 септембра 1944 р. новым мукачÿвськым епископом став
не етнічный мадяр вадь українець за убежденієм (хоть на тот час епархия ищи была в составі Мадярщины, но через Карпаты уже ся проривала советськоє войско), а пÿдкарпатськый русин из Великого Бичкова
Теодор Ромжа (Бендас, Бендас 1999, 205-209; Пушкаш 2001, 244; Bendász,
Bendász 2014, 351-359).
Як упозирать из документÿв того часу и научных робÿт отцюÿв Ціріла
Васіла, Петера Борзы и Ласло Пушкаша, в обох случаях Сята столиця
была добре інформована про карпаторусинськый етнічный повод и русинську ідентичність епископÿв П.П. Ґойдича и Т. Ромжі. Владика П.П.
Ґойдич быв назначеный Римськым престолом у самый вирьх конфлікту
межи ним и словацьков владов из-за русинського вопроса (Vasil’ 2010,
33-45; Borza 2018, 35-58), а владика Теодор Ромжа – усяченый в самый
пік боюÿв Челленої армії за анексовану недавно Мадярщинов чехословацьку автономну територию Пÿдкарпатську Русь (Пушкаш 2001, 77-82).

9. Запрещеніє русинÿв–греко-католикÿв комуністичеськыми
режимами у СРСР, Польщі, Чехословакиї и Румуниї (1945-1950)
Невстигла ся кончити Друга мирова война, як пÿддержаный містными
и експортованими українськими советськими комуністами сталінський
режим, «твердо рішив» и «русинськый», и «уніатськый вопрос».
Удповідно до резолюциї «Національні вопросы Середньої Европы и Балкан», прийнятої ищи на V-му Конгресови Комінтерну у Москві межи
17 юнієм и 8 юлієм 1924 р. (Співак 1961, 56-57, док. № 23; Magocsi 2015,
312-313; Magocsi 2016, 387-389), та удносно до Инструкциї № 58 начальника Рады у ділах Руської православної церкви пÿдля Рады Народных
Комісарÿв СРСР Ґеорґія Карпова уд 14 марта 1945 р. (Гайковський 2006,
156-159, док. № 29), в Советському Союзі (на Пÿдкарпатті/ Закарпатті),
в Польщі (на Лемковині), в Чехословакиї (на Пряшÿвщині) и в Румуниї
(на Мараморощині) народность карпатських русинÿв у паспортах 19461948 рр. новов комуністичнов владов была замінена на українську,
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а вшиткых греко-католикÿв у 1946-1950 рр. было «воссоєдено» из
пÿдконтрольнов Кремлю Руськов православнов церквов (Magocsi 2015,
291-342, 346-348; Magocsi 2016, 361-424, 428-430).
На тот час бысіда йшла про приблизно 500 тис. карпатських русинÿв–
греко-католикÿв ужгородської уніатської традициї, які пÿсля 1944 р.
оказалися на кривавих зимлях пÿд Сталіном у центрально-восточнÿв
Европі. Из них приблизно 380 тис. жили в Мукачівськÿв епархиї,
до 80 тис. у Пряшівськÿв епархиї в Чехословакиї и приблизно 30 тис.
у Мараморошськÿв епархиї в Румуниї. Ниґда досюдь в істориї русинÿв–
греко-католикÿв ужгородської уніатської традициї (рувно як и карпатських русинÿв брестейської уніатської традициї, вадь православных
карпатськых русинÿв, про котрых у йсюÿв статті не йдеся) до стрічі
з советсько-українськым комунізмом (1944-1950) никому не приходило в голову їх офіціально заказати (запрітити) як релиґіозну и етнічну
общность.
Починавучи из осени 1944 р. (для Мукачівської епархиї) и з весни 1945 р. (для Пряшівської епархиї) на пличі двох карпаторусинськых греко-католицькых архиєреюÿв упав тяжкый хрест іспитанія
віров. Єднако, треба твердо тямити, што на устроєный московськими,
київськыми и містными українськыми комуністами-націоналістами
из Народных рад вадь из Народных комітетÿв Закарпатської Україны,
Мараморош-Сігетського округу и Пряшюÿвщины з помощю так
называємых «Ініціативных груп» и псевдо-соборÿв етнорелігиозный
прозелітизм, оба владикы неискусилися. Ани они, ани керовані ними
містні Греко-католицькі церкви, параяфіальноє и монашеськоє духовенство и прості миряни у своюÿв абсолютнÿв бÿлшости неприняли нової
етно-конфесіональої ідентичности православных украюÿнців уд новых
«сильных сього світу». До кÿнця свого земного живота мукачÿвськый
єпископ Теодор Ромжа (умер 1 новембра 1947 р. пÿсля терористичного акту учиненого проти нього 27 октовбра) (Пушкаш 2001, 154-190)
и пряшÿвськый єпископ Павло Петро Ґойдич (умер 17 юлія 1960 р.
в Леопольдовÿв тюрмі пÿсля повного фізичеського уснаження організму
за 10 рокÿв тюремного живота в нелюдськых условіях) (Šturák 2013, 8089) неудказалися уд свойої рÿдної карпаторусинської греко-католицької
ідентичности.
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Куртий вывод
Из фактичеського матеріалу, што-м виклав до типир, ясно ся вказує
єдин убедітельный вывод: мижнародна пÿддержка и узнання етноконфесіональної ідентичности карпатських русинÿв греко-католикÿв
ужгородської уніатської традициї фурт приходила лем из боку колективного Западу (США, Паризька мирова конференція, Прага/ ЧСР, Римський престÿл/ Ватикан), и нарубы, їх офіціальный запріт (заказ) – приходив из боку колективного Востока (СРСР/ Украіна). Иронія судьбы
полягать у тому, што карпатськых русинÿв прияв, сокотив и узнавав як
окремый нарÿд не Восток (в лиці росіян и українців), удкідь они прийшли у середньовічнÿв и ранньомодернÿв добі, а Запад. Про мене исе
ся може обясняти лем єдным: защитов з боку Сятої столиці/ Римського
престолу народу, якый колись прийшов до восточных словян из Запада (Нормандиї), и віками усокотив свою етнічну ідентичність у Польському и Мадярському королюÿвствах, а пак у Австрійськÿв и АвстроМадярськÿв монархіях. Як и у 1771 р. и 1818 р., так и типир, «з Божої
ласкы», ися ідентичність фунґовала упоперек «сильным сього світу»,
и не лем пÿсля мижнародної пÿддержкы у 1918-1919 рр., а й пÿсля гибы
її офііціального запріту (заказу) комуністами у 1945-1950 рр. Айбо про
исе пÿде бысіда уже у иншÿв публкациї.
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