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АСИМІЛЯЦІЯ Й ДЕФОРМАЦІЯ ІДЕНТИЧНОСТІ РУСИНІВ

УКРАЇНЦІВ КАРПАТ - ЯК ЧИННИК НІВЕЛЮВАННЯ ПРАВ
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНШИНИ

(КОРІННОГО НАРОДУ)
ОЛЕКСІЙ КУРІННИЙ
НАцІОнАльний УНІВЕРСИТЕТ «Києво-МогилянськА АКАДЕМІЯ»,

м. КиІв, УкРАІНА
Даний матеріал з огляду на сnецифіку сформульованої теми nередбачає дві
мети дослідження. Перша мета nолягає у встановленні природи, причин, наnряму
та масштабів добровільної асиміляції русинів-українців Східної Словаччини на

nрикінці

XVIII - в nершій чверті ХХ столі'М'я, а також обумовленої діями дер

жави та nодеколи nримусової денаціоналізації українців починаючи з 20-х рр .

ХХ століття

-

задля якомога точнішого визначення чисельності осіб, які мають

східнослов'янське русько-українське етнічне походження. Логічно зумовлена нею,
друта мета nолягає у коригуванні історичних меж та площі етнічних теренів авто
хтонного східнослов 'янського населення Східної Словаччини. Важливість теми
зумовлюється тим, що саме проблема дійсного числа осіб з русько-українським

етнічним корінням в сусідніх із Україною nрикарnатських державах (Словаччині,
Польщі, РумунїІ) має вирішальний вплив на правосуб'єктність русько-української
сnільноти в цих державах і на дієвість реалізації русинами-українцями індивіду
альних nрав національної меншини і колективних nрав корінного народу. Тому
заявлені цілі роботи у nідсумку сnриятимуть засвідченню nравомірності nретензій

русинів-українців Східної Словаччини на статус корінного народу держави з по
вним обсягом nриналежних такій спільноті nрав включно із nравом на самовизна
чення.

З огляду на наукову значущість (у контексті історії, етнографії, філології,

nрава) теми роботи, а також з урахуванням nолітичної суперечливості проблема
тики русинства - nостає необхідність уточнення термінології. Зокрема, з міркувань
зручності у дослідженні використано термін «русини-українці» (з історично вжи
ваним українськими науковцями та політичною елітою прикметником «русько
український») щодо східнослов'янського населення Словаччини, а також <<рутеню>
- як синонімічний термін на nозначення даного населення доби Австро-Угорщини.
Наукова nравомірність категорії <<русини-українці» обумовлена сnадковістю й не
nерервністю nроживання автохтонного східнослов'янського населення на своїх
етнічних теренах; його невідривністю від решти русинів-українців Карпат та
світового українства, чиї nращури іще три століття тому на Наддніnрянщині та
nівстоліття тому в Галичині 1 використовували щодо себе етнонім «русини» та nа
м'ятають і понині про своє <<руське» nоходження. До того ж етнонім «русини-укра
їнці » вже має усталену традицію використання представниками україноцентричної
1

СУБТЕЛЬНИЙ, О. Україна. Історія.- 2-re вид. - К. : Либідь, 1992. - 512 с.- С. 453 .
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течії Словаччини як у науковій2 , тах і в організаційно-nолітичній сферах 3 • У цій
статті сучасний залишковий ареал русинів-українців Словацької Республіки для
спрощення термінологічно обмежено Пряшівщиною, тоді як значно ширші етнічні
землі рутенів Королівства Угорського до рік Попраду, Ториси й Горнаду, включно
з долинами рік Топлі, Ондави і Лаборця (Свіржави), й до міст Левоча, Пряшів,
Гельниця, Будимир, Кошиці - території, що охоплюють як гірські карпатські маси
ви, так і прилеглі до них землі на південь від Карпат і були асимільовамі словаками
та угорцями у ХІХ ст., -називатимуться Східною Словаччиною.
Специфічні риси денаціоналізації русинів-українців Східної Словаччини
Мета роботи

щодо уточнення числа русинів-українців і осіб східносло

в'янського походження у Східній Словаччині та окреслення дійсних меж їхньої
етнічної території зумовлена низкою особливостей словацьких русинів-українців,
насамперед динамікою, характером і наслідками їх асиміляції, - що відрізняє їх від
інших українських діаспорних груп та іредент у сусідніх з Україною державах і
має важливе значення для з'ясування напряму і наслідків етнополітичних процесів
на західних теренах розселення українців. Розгляньмо ж детальніше особливості
асиміляції русинів-українців Східної Словаччини.

1.

Словакізація русинів-українців, на відміну від русифікації, полонізації,

мадяризації і романізації, впродовж бездержавного періоду співіснування русинів
українців і словаків (з кінця

XVIII -

до оформлення кордонів Словаччини)- була

значною мірою природною, ненасильницькою та добровільною, зумовленою
переважно об'єктивними чинниками історичного, етномовного та суспільно-ло
літичного характеру. Основними з них стали сусідство і взаємопроникнення етніч
них теренів, дифузне розташування окремих поселень русинів і словаків («через-

z NarodnostnA me~ina pred zAnikom? [Гехt] : ~tatisticky prehrad rusinsko-uk.rajinskjch оЬсІ
па S1ovensku v rokoch ( 1773) 1881 - 200 І І MikuiA~ Mu~inka, Alexander MШinka ; Spolot!nost'
pre vjskum а rozvoj minoritnych skupin. - Minoritas [etc.). - Pre~ov : [s. n.), 2011. 618 s.:
Бача Ю. , Ковач Р., Штець М. Чому, котІ і як? Заnитання й відnовіді з історії та куль1УJ>И
русинів-українців Чехословаччини І Вид. 3-є, доnовн., nepepoбn . Підгот. Ю . Бача .- Ужгород:
Мистецька Лінія,
1

2008.-84

с .- С.

4, 8, 18-19,34,38,56-57,63.

Щодо nрикладів вживання етноніму «русини-українці» див. також: Соnолиrа М.

35

років

Музею української культури у Свиднику. Видання nерше. - Кошиці : Словацьке nедагогічне
видавництво в Братиславі, відділ украінської літератури в Пряшеві, 1990.
192 с. DtupinkovA z. Vedeckj zЬomik Мбzеа ukrajinskej ku1rury VO Svidniku (Вibliograficky
t!IAnkov t!. І - 10).- Pre~ov: ~tAtna vedeckA knifnica v Pre~ove, 2010.- 192 s. S. З.
Після

довгих дискусій

національно

свідома

інтелігенція

Пряшівщини

С.

6;

supІ S

вирішила

не

відмовлятися від украІнської ідентичності і nри цьому не заnеречувати традиційний етнонім
русинів, тобто nіти шляхом галицьких народовців кінця ХІХ і nочатку ХХ ст.

(1.

Франко,

М. Грушевський та ін .), які nаралельно застосовували етнонім «русин» 1 «українець» у
формі «русини-українці». Кожен може вважати себе русниом або українцем, однак тут не
йдеться лро дві, а про одну сnільну національність. Позачерговий з'їзд КСУТ (Культурний
союз українських трудящих)

20

січня

1990

року змінив назву організації на Союз русинІв

У""Раїнців Чехословаччини. Див.: Мушинка М. Політичне русинство на сучасному етаnі
Народна творчість та етнографія.

-

К.: НАН України,

2009. - N2 4-5. -

С.

47-58.

С.

11

55.

- Режим доступу: http: Udspace.nbuчov.ua :8080/dspace/Ьitstream/handle/l23456789/20364/06-

Mushynka.pdf?seguence= І .
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nолосне» за А. Петровим), багатосотлітнє мирне сnівіснування обох народів на
одній території за відсутності значних антагонізмів на національному nідгрунті

-

що сnричинило формування широкої смути перехідних говірок між руськими

й східнословацькими діалектами, а також nояву значної груnи колись східно
слов'янського населення з невизначеною національною самосвідомістю. Інші
чинники визначили напрям асиміляції: зменшення людності й зміна соціального
складу сіл, раніше значно більш ізольованих, економічна відсталість та переважно
сільськогосподарська зайнятість русинів-українців порівняно з словахами\ пасі

онарність, асиміляторська потужність словаків, завершення національного nро
будження словацької нації вже в 60-х рр. ХІХ століття, nрестижність та «вищість»
словацької мови для східних слов'ян Королівства Угорського і навіть Галичини у

ХІХ століттіs. Варто лише зазначити, русини-українці Словаччини не зазнали ані
Голодоморів як геноцидів (на відміну від українців Наддніnрянщини й Кавказу),

ні масової деnортації усієї сnільноти як злочину супроти людства (на відміну від
українців Польщі, на що звертає увагу В.М. Кабузан)6 , ні одномоментного насиль
ницького nримушування до зміни самоідентифікації (як-от, при масовій видачі

українцям Кубані і Кавказу nаспортів з російською національністю 7 , nримусовому
заnисі білорусами nолісько-українського населення Берестейщини 8 ). За своїм
nриродним і ненасильницьким характером словакізація русинів-українців подібна
лише до асиміляції білорусами nолісько-українського населення Берестейського,
Пружанського, Пінського й nівдня Мозирського nовітів білоруських губерній у

70-

80-х рр. ХІХ століття.

2.

Словакізація

русинів-українців

на

відміну

від

асиміляції

українців

Слобожанщини й Північного Кавказу, Берестейщини та Холмщини ХХ століття

-

була невпинною і рівнО'Іtірно поступальною, із nевними «критичними точка

МІО> (як-от, деnортація українців у

•

1944-1947 рр.9 та визнання русинів самостійною

КАБУЗАН, Н.В. Украинское население Закарпатья
ВЬІп.

16. -

С. І 04-117.

-

11 РасЬІ

и народь1.

-

М.: Наука,

Режим доетупу: http://www.maпkurtv.com/zakarpatje.html

1986.

.

s ПЕТРОВ, А.Л. МатериальІ для истории Угорской Руси. Т. VI.: Предель1 уrрорусской речи в

1773 r.

по официальнЬІм даинЬІм. Исследования и карть1.- СПб.: Типоrрафия Министерства

Пуrей Сообщения (Товарищества И.Н. Кушнереви Ко),

~

1911.-348 с.- С.

\ОО-

110.

КАБУЗАН, В.М. УкраинцЬІ в мире: динамика численности и расселения. 20-е годьІ ХVШ

века

1989 ГО;t: формирование зтнических и политических границ украинского зтноса
М.: Наука, 2006. -658 с.- С. 38 1.

В.М .

ІВАНИШИН, В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. -Дрогобич: Відродження,

1994.

Кабузан; Ин-трос. истории РАН.
7

- 218 с. С. 54; Вівчарик М.М.
2004.- 239 с. - с. 159.
1

Україна: від етносу до нації: Навч. лосіб.

-

К.: Вища школа,

ІВЧЕНКО, А. Інтерв'ю з українською лись:-.tенющею з Берестейщини Наталкою Бабіною

11 Роst-Постул.- 2008.- J(g7(27). - Режим доетулу: http:(/W\vw.haidamaka.or~.ua!0\73.html
; Гаврилюк Ю . Берестейщина - реrіон в лабетах геополітики // Український альмаиах
2004.- Варшава, 2004. 344 с.- С. 259-267.- Режим достуnу: http:(/ukrajлaforever.narod.
ru/Ьerestejchina.html .
9
Насильницька делортація nонад 488 тис. українців з Польщі до УРСР не мorna лишитись
неnоміченою русинами-українцями Чехословаччини, оскільки ліддані деnортації лемки
масово тікали до своїх побратимів на Пр.ІЩІівщнну, звідки їх делортувала алада ЧСР
з використанням військової сили.

122

-

Див.:

Drozd R., Halczak

В.

Dzieje Ukraiilc6w w Polsce

національністю в

1989 - 1991

р. 1 0), зумовленими політикою держави щодо них і зо

внішніми обставинами.
З. Словакізація є безпрецедентною за давністю і тривалістю. Існують вагомі
лідстави вважати, що словакjзація східнослов 'янського населення розпочалась
наприкінці

даними угорського дослідника Я . Чалловича вже

станом на

XVIII ст. , адже за
1822 - 1829 рр. було

словакізована

152 962

русинів або майже третину

їх тодішньої чисельності 11 • Ця асиміляція лише на кілька десятиліть випередила

полонізацію українців Холмщини, яка набула обрисів у 20-30-х рр. ХІХ століття.
Так, станом на

1720 р. на території майбутнього Царства Польського проживало
21 О тис. русинів-українців або 10,2% населення; на початку 1 760-х рр. там же
- 300 тисяч або 10,5%, на початку 1780-х - лише 250 тис. і І 0,5%, а станом на
1795 - 400 тис. і 12% або 51,5% населення майбутніх Люблінської та Седлецької
губерній, у 1858 р. - 452,4 тис. 12 Натомість вже у 1897 р. українці становили
лише 335 337 тис. або 3,5% населення Царства Польського : 16,9% у Люблінській
губернії і 14% у Холмській 13 і лише 2,5% населення Королівства Польського
w latach 1921-1989. Wydanie П, poprawione. Warszawa: ТYRSA Sp. z. о. о., 2010. 237 s.
- S. 107-108. До того ж у 1947 р. з Чехословаччини на територію Волинської області було
депортовано 670 госnодарств русинів (лемків) Пряшівщини, загалом 3264 особи, більшість
яких ( 1227 родин) згодом повернулась до Словаччини.- Див.: Кабачій Р. Проблеми адаптації
переселених з Холмщини та Південної Лемківшини україндів у Волинській області ( 19451948 рр.)// Український альманах- 2005. - Варшаиа, 2005.- С. 157 166. РежИ\1 доступу:
http://www.ethnos.lemky.com/index.php?newsjd=75 .
1
CANEK, D. Roma and Other Ethnic Minorities in Czech and Slovak Schools (1945 1998) //
Open Society lnstitute. - 200 1 // http://pdc.ceu.hu/archive/OOOO 1746/0 1/canek.pdf.
1•
Csaplovics J. Gemalde von Ungam. Erster Theil. Mit einer ethnographischen Karte. Pest:
Verlag v. С. А. Hartleben, 1829.- 345 S.- S. 292- 293. Див. також: S. 205, 223.
12 КАБУЗАН, В.М.- Вказ. праця.- С. 189, 424, 432, 442.
13 GAWRYSZEWSКI, А. Ludnosc Polski w ХХ wieku, Monografie, 5.
Warszawa: lnstytut
Geografii і Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanislawa Leszczynskiego PAN, 2005. 623 s.
- S. 244-246.- Режим достуnу: http://www.igipz.pan.pVwydaw!Мonografie 5/roфz8.pdf.
За іншими, заниженим и дан11ми, у 1827- 1830 рр. з 4 млн. населення Царства Польського
українці становили 2,5% - Див. Konstytucja Кr61estwa Polskiego. - Режим доступу: ~
chomikuj.pi/168056890.0.0.Konstvtucja-Кr0/0CЗ%831estwa-Polskiego.doc . За іншими ж
оцінками чисельність уніатів Царства Польського на nочатку 1 830-х рр. складала 216
тис. (Див. Thaden Е.С. Russia's Westem Borderlands, 1710-1870. - Princeton: Princeton
University Press,1984. - Р. 151), що узгоджується з відомостями про зменшення вnродовж
1815- 1860 рр. числа вірян уніатської Холмської дієцезії з 225 до 218 тисяч. (Див: BoZ)'k
А. Po1onizacja Chel:mszczyzny і poludniowego Pod1asia w ХІХ - ХХ wieku // Nad Bugom 1
Narwoju.- 05-06.1999.- N!! З (43). - Режи-.. достуnу: http://nadbuhom.free.ngo.pl/art 1456.
html) і про nодальше зростання у 1867-1874 рр. числа вірян Холмської дієцезії за урядовою
статистикою з 229082 осіб у 1867 р. до 260156 у 1874 (Див.: Ka1endarium- spolecznosc
grekokatolicka (unicka) w Lub1inie. - Режим доступу: http://tnn.pVpm,2450.htm1). Так само за
даними дослідника Підляшшя Ю. Гаврилюка, у 181 9-1875 роках частка уніатів в Царстві
Польсько'dу зменшилася з 8% до 4% загалу населення nри сnовільненому зростанНІ їх
числа з 228 тис. до 260 тис. (Див. Гаврилюк Ю. Холмська АтланТИда. Про історичну долю
українців Холмщини та Підляшшя (ХІХ-ХХ ст.)// День.- 23.09.2005. - N2 173. - Режим
достуnу: http://www.ethnos.lemky.com/histщy/2 19-kholmska-at1antida.htm1 ).

°
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1907 р. 14 • Словакізація русинів-українців майже на 80 років випередила і асиміля
цію поліщуків Берестейщини (посилилась із 1875 р.) 1 5 і може бутилорівняна лише
із розтягнутою на 500 років середньовічною романізацією українського населення
у

Молдавського князівства 16 •

4.

Словакізація русинів-українців показова і за своєю інтенсивністю та на

слідками -обсягом втрат українством етнічної території. Зокрема, всі дослідники

відзначають стабільну потrАшість цього процесу впродовж більш ніж століття - як
з моменту його початку, так і на серединній стадії, і в 20-х рр. ХХ ст. Найперше у
світовій історіографії асиміляцію рутенів словаками було відзначено Я. Чапловичем

у

1829 р. «Рутени поступово втрачають багатьох ренегатів частково на користь сло

ваків, частково на користь угорців, томуїхня мова витісняється» " . Сучасний україн
ський науковець, на підставі даних О .Л. Погоді на про втрату в

1870-1900 рр. рутена
176 nоселень на користь словаків -характеризує словакізацію як «інтенсивний

ми

процес, до того ж, набагато інтенсивніший, аніж nроцес русифікації українців у

східних районах» 1 8 , у Росії. Посилену словакізацію українства Східної Словаччини
і Пряшівщини станом на літо 1938 р. 19 засвідчує й шовіністично налаштований до
українців москвофіл 20, громадський діяч і публіцист О.Ю. Геровський. Узагальнену
оцінку масштабів словакізації та іїнаслідків на межі ХХ-ХХІ ст. було надано В.М.
Кабузаном , який визнав усе Закарnаття разом зі Східною Словаччиною «найбільш
несприятливим у Західноукраїнському регіоні тереном, де асиміляційні nроцеси
nоrлинул и більшу частину наявного на початок ХІХ ст. українського населення»,
засвідчивши різку втрату української етнічної території у ХІХ

-

30-х рр. ХХ ст. 2 1 •

В цьому сенсі словакізація цілком співмірна з асиміляцією українців Холмщини,
Підляшшя та Берестейщини nротягом ХІХ

-

на nочатку ХХ ст. та зі знищенням

української ірреденти у РСФРР у 30-х рр. ХХ ст. Є вагомі nідстави вважати, що

Rozwoj . - 30.04.1907. - N!! 98. - С. 2. - Режим доступу: www.bc.wjmbp.lodz.pV"./
Rozwoj 1907 98a.pdf

1
•
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КЛИМЧУК, Ф.Д. Зтническая структура населения Брестекой области (к вопросу о

«скрьІТЬІХ » ::rrнocax) 11 ГістарЬІчная Брама .-

1999. - N!! 2-3 (12-13) -

Режим доступу :

brama.

bereza.by.rulnomer 12-1 31artic03.shtm1
16

СУЛЯК, С.Г. Осколки Святой Руси. Очерки зтн.ической истории руснаков Молдавни І

Науч . ред. П .М . Шорников .- К. : Изд. дом «Татьяна»,

2004.- 240 с .- С . 70 - 81.
CSAPLOVICS, J. Gem!ilde von Ungarn. Erster Тheil .- Pest: Ver1ag v. С. А. Hart1eben, 1829.
-345 s.- s. 223.
11
ПОНОМАРЬОВ, АЛ. Етнічність та етнічна історія України: Курс лекцій. - К.: Либідь,
1996.- 272 с .- С . 138- 139.- Режим доступу: http :lletno. uaweb , orШЬookl/lecture05 ,htm1 .
19
ГЕРОВСКИЙ, А. Карпатская Русь в чешеком ярме 11 Путями истории . Общерусское
17

национальное, духовное и культурное единство на основании даннЬІХ науки и жизни І Под

редакцией О.А. Грабаря. Том І. - Нью-Йорк: Изд-во «Свободного слова Карпатской Руси)),

1977.-

С. 227-229. - Режим доступу:

hnp:llukrstor.com/ukrstorlgerovskij

А . Борьба чешекого правительства с русским язЬJКОм

:ю

Режим доступу:

u!qstor.com/ukrstorlgerovskij
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СТАРИК, В.П. Від Сараєва до Парижа. Буковинський lлterregnum

Між націоналізмом і толерантністю). - Чернівці : Прут,
21

КАБУЗАН , В .М . - В каз. праця. - С.
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(Частина

ll:

всі асимільовані терени Східної Словаччини більш ніж втричі перевищують площу

відомої з класичної української етнографічної картографії Пряшівщину і співмірні
з Надсянням, Підляшшям. За критеріями мови і національності на Пряшівщині вже
в

1921

р. зникла компактна русько-українська ірредента22 , яка перетворилась на

низку розпорошених анклавів із певною їх концентрацією в окрузі Меджилабірці.

5.

Проте на відміну від названих вище територій колишньої Російської імпе

рії Східна Словаччина без перебільшення повинна бути визнана «білою плямою»
української історичної етнографії, досить досконало пропрацьованої стосовно ін

ших реrіонів України. Зокрема, питання етнічного складу реnону та формування
групи словаків- греко-католиків (т. зв. «словяків») в сучасній українській етно
графічній науці стали предметом уваги лише В.М. Гнатюка і С.Т. Томашівського
на початку ХХ ст. В цьому сенсі прикметно, що видатний український вчений і

фундатор української картографії СЛ. Рудницький, який наводив дуже точні, док

трикально обгрунтовані оцінки дійсного етнічного складу українських регіонів 23
- помиляється стосовно українців Східної Словаччини. Встановлюючи завищену
у порівнянні з офіційними даними чисельність і частку українського етносу майже
для всіх регіонів сучасної України та прилеглих теренів (зокрема, для степових гу
берній Південного Сходу, Криму, Кубані й Підкавказзя, Доищини і Слобожанщини,
Черніrівщини та Полісся, Галичини) він водночас nроводить русько-словацьку
етнічну межу значно східніше від Я. Чаnловича - там, де вона пролягала вже на
початку ХХ століття і, ведучи мову про асиміляційні втрати рутенів, жодним чи
ном не згадує словакізацію 2~. Істотно довше- з моменту nробудження інтересу до
Угорської Русі наnрикінці ХІХ ст. і вnродовж усіх nередвоєнних років

-

вивчення

русинів Сходу Словаччини здійснювалося в рамках російській історіографії, nри

кладами чого є праці О.Л. Петрова2S, ОЛ. Погодіна, а також карта Д.М. Вергуна 26 •
Однак вже з nершої третини ХХ ст. і по сьогодні в рамках як української, так і
12
23

КАБУЗАН, Н.В. - Вказ. праця.
Так, доктринальна підтверджено оцінку С.

етносу на Холмщині на nочатку ХХ ст. у

5%

Рудницьким д1исної частки польського

населення. -Д ив. Рудницьюій С.Л.

С.

240,

а також джерела до nосилання ІЗ роботи . Щодо запропонованої вченим оцінки відсотка
українців Чернігівщини

(85,6%

проти

66,4%

за nерсписом

1897

р.) - Див.: Россия. Полное

географическос описакие нашего Огечества. Настольная и дорожная книга для русских
людей. І Под ред. В. П. Семенова. Том

VII. Малоросс~іЯ. - СПб: Изд. А.Ф. Девриена,
1903. - Х + 544 с.- С. 98. Щодо дійсної чисельності українців Катеринославщини (80%
nроти 68,9%) і Таврії (65% проти 42,2%) та їх інтенсивної асиміляції- Див.: Миллер А.И.
«Украинский вопрос)) в политике властей и русском общественном мнении (вторая nоловина
ХІХ в.).- Санкт-Петербург: Алетейя,

2000.-260 с.- С. 193; Водарский Я .Е., Елисеева О.И.,
XVIII - конце ХХ веков (Численность, размещение,
зтнический состав). - М .: ИРИ РАН, 2003.- 160 с. - С. 93, 95, 108, ІІІ.
н РУДНИЦЬКИЙ , С.Л. Чому ми хочемо самостійної Україки? І Упор .• передмова 0.1.
Шаблія .- Львів: Світ, 1994.-412 с.- С.220-263, зверкути увагу- С. 231-233.
25 ПЕТРОВ, А.Л . МатериалЬІ дл.я истории Угорской Руси. Т. VI.: Предель1 угрорусской речи
в 1773 r. по официальнЬІм данНЬІм. Исследования и картЬІ. - СПб.: Типограф~іЯ Министерства
Путей Сообщения (Товарищества И.Н. Кущнереви Ко), 1911. -348 с.- С. 96-99.
16 Зарубежная Русь. Зтнографическая карта, составленная Д.Н. Бергуном 11 Погодин А.Л.
Зарубежная Русь. - Петроград: Издание П.П .Сойкина, 1915.- 42 с.
Кабузан В.М. Население КрьІма в конце
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російської етнографії й історичної науки загалом- регіон Східної Словаччини (на
nротивату Пряшівщині) nослідовно nіддано забуrrю. Політично заангажований
«русинським nитанням» інтерес до Пряшівщини, але не усієї Східної Словаччини,
nробуджується лиш нині.

6.

При цьому русини-українці Східної Словаччини с автохтонами на своїй

землі, тож русько-українська етнічна група має nовне nраво і всі nідстави вважа
тись корінним народом Словацької Ресnубліки. Географічно Пряшівшина як «стара
українська земля» (за С. Рудницьким) межує з Галичиною, ареалом сnоконвічного

nроживання українського населення і його убезnечення вnродовж Середньовіччя 27•
Так, історик С. Семенюк, автор українських nутіоників Словаччиною і Польщею
«Українські історичні землі», звертаючи увагу на ідентичність пам'яток матері
альної культури

VII-fX ст.

на величезному nросторі від Влтави (ріка у Чехії, лівий

nриток Лаби) до Дніпра і від Дунаю до середньої течії Вісли та nосилаючись на
дослідження словацького мовознавця С. Цамбела

(Samuel Czambel),

стверджує

можливість nростеження руської складової вnродовж усієї історії Словаччини. У

контексті окреслення меж українських етнічних земель С. Семенюк визнає най
більш повною картою розселення давньоруських nлемен nротягом VП-ІХ ст. - кар
ту nоширення пряшівсько-корчаківсько-зарубінецької культури: «У Словаччині це
була не лише територія сучасної Пряшівщини, а й мало не вся ця країна, за винятком
ії найбільш західного регіону, де тоді nроживали морав'яни (чехи)»21 • Зазначену
концепцію було втілено С. Семенюком у авторській карті «Давня Україна-Русь
ст.)», виданій Фондом «Україна- Русь» (наклад карти-

1 тис.

(V-X

примірників, формат

А2). На карті зображено територію розселення давньоруських nлемен в

V-X

ст.,

яка за площею майже втричі більша від сучасної України, і, зокрема, охоплювала

більшу частину території Словацької Республіки 29 •
Чисельність і розселення русинів-українців Словаччини за офіційними дани
ми nереnисів населення від

1991 і 200 І

рр.

На основі вивчення динаміки, \іасштабів і сnецифічних рис словакізації укра

їнства Східної Словаччини, потенційно можлпвим стає визначення числа осіб зі
збереженою русько-українською мовно-культурною традицією і осіб русько-укра
їнського nоходження. Першочергово варто розглянути офіційні статистичні дані nе
реnисів щодо національності (етнонаціональної самоідентичності) населення - як
найбільш чіткі і достовірні відомості стосовно чисельності і географії розселення
русько-української сnільноти Східної Словаччини, і лиш nісля їх оnрацювання

звернутись до nохідних даних (щодо рідної мови, віросnовідання), спроможних
забезпечити обrрунтовані оцінки.

Офіційна чисельність осіб русинської та української національності за nере
nисом

2001:

27

РУДНИЦЬКИЙ, С.Л. - Вказана праця. - С.220, 232.

21

ЧАВАГА , К. Західний вектор українського етносу

доступу:

//

Львівська газета.

- 2008. -

Режим

hnp ://www,yox ,com .ua/datalosnovy/2008/04/28/zahidnyi-yektor-ukтainsk.ogo-etnosu .

html .
29

Карта Давня Україна-Русь

php?fond=S ).
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(V-X

ст.) І/ Дух Волі. -

19.03.2009 (ht't]2://duhvoli.com.ua/index.

Згідно із перелисом населення у Словацькій республіці від 2001 р. , на території
двох східних регіонів Словаччини- Пряшівського та Кошицького країв - nрожива
ють дві невеликі за чисельністю самостійні (статистично та юридично розмежовані
державою) національні меншини: русини

(24 201

осіб у державі) і українці (І О

814

осіб). При цьому у Словаччині зберігається характерна для всього ХХ ст. тенденція
до скорочення у державі офіційного числа українців за національністю - з ІЗ

1991

р. ДО

10 814 13 281

у

281

у

2001.

Відnовідно до офіційних даних nерепису українці Словаччини становлять
незначну дисперсну меншину, яка за своєю чисельністю {І О

814 осіб у 2001 р.) по
стуnається не лише іншим корінним народам (угорці - 520,5 тис.) і традиційним
меншинам (цигани - 89,9 тис.), а й новітнім діаспорам (чехи- 44,8 тис.) 30 • Основна
маса українців nроживає в районі Меджилзбірці та в районах Гуменне - 4,9 тис. осіб
(4,3% населення), Свидник- І ,8 тис. {3,9%), Пряшів - І ,6 тис. (0,8%), Бардіїв - І ,6
тис. (2,0%), Кошиці - 1,1 тис. (0,5%), Стара Любовня - 0,7 тис. (1,4%). Більшість із
тих, хто при переnисі визнав себе русинами, зосереджена в Меджилабірці, а також

у Гуменному -7,8 тис.

(6,8%), Свиднику- 3,4 тис. (7,7%), Бардієві - 1,9 тис. {2,3%),
(2, 1%). При цьому в самому місті Меджилзбірці українці
становлять 6,13%, а русини - 34.16%. Ум. Свидник українці досягають 4,07%, а
русини - 13,04%31 • У 2001 р. лише nосилилась зафіксована в 1991 році тенденція
Старій Любовні - І тис.

більшої комnактності розселення русинів у nорівнянні з українцями, а також біль
шої концентрації саме русинів в історичних ареалах рутенів - на Північному Сході

Словаччини 32 • У 200 І р. на Пряшівщині нараховується 6 селищ в яких етнічні укра
11 селищ, де nонад І 0% населення - українці (усього 17

їнці складають nонад 20% і

nоселень). Русини за даними
досягаючи

10%

у

146

2001

р. становлять

24 201

осіб (у

1991

р. було

17 197)

населених nунктах, з них є більшістю у 20-ти 33 • Водночас

українська держава в особі своїх офіційних nредставників, з огляду на викладення
на інтернет-ресурсі Посольства України в Словацькій Республіці 34 виключно визна

них сумнівними 35 та заниженими 36 nереписних даних щодо української ідентичності
30
ТаЬІе 11 . Resident population Ьу nationality - 200 І, 1991 11 Statistical Office of the SR.
- Режим доступу: htn>://portal.statistics.sk/files/Sekcie/sek 600/Demografia/SODB/Тabulky/
Tabulky AJ SODB/tab ll.pdf.
31
Vybrane vjsledky zo s~itania 1991 а 2001// lnfostat Bratislava, 2007.- Режим дoc-ryny: http://
app.statistics.sk/mosmis/sk/scjtanie.jsp?txtUroven=440705&1stObec=520471 .
3
~ VOTRUВA, М. Linguistic Minorities іл S1ovakia // Linguistic Minorities in Central and Eastem
Europe І Ed. С. В . Paulston. - London: Multilingual Matters, 1998. - Р. 8. Режим достуnу:

htn> ://www.pjtt.edu/-votrцba/sstQpics/assetsNotrцba%20-%2 0Minщities%20in%20S lQvakja.pdf.
н См.: Gramma G.S. Language роІісу and language rights in Slovakia.- Barcelona: Mercator,
2006.- 39 рр. - Р. 8-9.- Режим достуnа: http://www.ciemen.Qrg/mercator/pdf/wP23eng.pdf.
34
Українська громада в Словацькій Ресnубліці // Посольство України в Словацьюй
Республіці- Публікації. - Режим достуnу: http://www.mfa.gQy.ua/slQvakialua/2667.htm.
35 VOTRUВA, М . Linguistic Minorities in Slovakia.- Р. 5.
36
Council of Europe: Committee of Ministers, European Charter for Regional or Minority
Languages: Application ofthe Charter in the Slovak Republic, 2nd Monitoring Cycle, 18 November
2009, ECRМL (2009) 8, availab1e at: http://www.unhcr.org/refworld/docid!4b0560222.html
[accessed 12 October 2011].- Р. 5.
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осіб і без згадки про русинів- фактично толерує асиміляцію, обмежуючи словацьке
українство до

0,2% від чисельності

населення.

Формалізований nідхід щодо визначення числа русько-українського населен

ня Східної Словаччини тільки відnовідно до чітко задекларованої nри nepenиci
юридично значущої національної ідентичності

-

засвідчує дуже малу кількість

українців в державі, дещо більше число русинів за самоідентифікацією і значну
розnорошеність їх розселення в масштабі Східної Словаччини. Оrже, формально
мета Словацької Ресnубліки розколоти історично цілісну етнічну групу русинів
українців (рутенів), втілена у визнанні русинів окремою від українців національ
ністю,- була досягнута та довела свою ефективність. Прикметно, що такий nідхід
було цілковито nроігноровано як національною словацькою (жоден зі словацьких
географічних і шкільних атласів статистично не розмежовує русинів та українців),
так і світовою доктриною картографії, зокрема, угорською: лише один угорсько

мовний сайт37 (Угорська база даних досліджень Карnатського басейну) містить
статистичні за своїм nризначенням карти, яхі наводять відсоток у населенні міст і
сіл Словаччини окремо для українців і русинів. Саме тому доцільно розглянути су

марні дані щодо чисельності обох ідентичностей рутенів Словаччини (українцях і
русинах), а також і розглянути територію їх nоширення і домінування- як статично
nоєднаної груnи.

Сумарна чисельність русинів та українців за офіційними даними nерепису

2001:
Сумарне число осіб русинської і української національності Словацької
Республіки становить- 35 О 15 осіб або 0,6% населення держави. Ця цифра є широ
ко вживана у науковій доктрині та відображена практично на всіх етнічних картах

Словаччини, словакомовних 38 і угорськомовних 39 • Не маючи юридичного значення
і не впливаючи на обсяг суб'єктивних прав ані української, ні русинської меншин ,

зазначена цифра має важливу наукову цінність, адже дозволяє встановити території
фактично домінування колись цілісної русько-української сnільноти Пряшівщини.

Окрім того, широкий П вжиток в атласах і офіційних ресурсах 40 Словаччини ви
криває штучність та хибність політики розколу русько-української сnільноти. Саме
тому nідхід щодо статистичного і графічного nоєднання українців і русинів, nопри
nевну еволюцію у зв'язку із nосиленням nроnаганди nолітичного русинства, ціл

ковито зберігся вnродовж останнього двадцятил ітгя та домінує й nонині у західній
картографії (англомовній, а також словацькій та угорськомовній). Зокрема, nри

Az ukran nemzetisegii nepesseg aranya (%) Kelet-IO:izep-Eur6paban, 2002; А ruszin nemzetisegil
nepesseg aranya (%) Kelet-Kбzep-Eur6paban, 2002 11 Terinfonnatikai elemzб es megjelerlitб
eszkбzok. - Режим доступу: htt.p:/lgis.geox.hu/nkfp/terinf.asp .
31
Slovenska republika. Geografick)i atlas. З vydanie - 20 І О І Red. R. ёeman. - Bratislava: Мара
Slovakia Plus, 2010. - 88 s. - S. 40; Skolsk)i atlas. Slovenska Republika. 2 vydanie І Red. Milan
Hajek. - Hannanec: VКU, 2008. - 48 s. - S. 12; Skolsk)i atlas. Geografia pre stredne ~koly. І
vydanie І Hajek М., Zatko М., Mladek J., Kusendova D., Blafik Т., Кasala К.- Harmanec: VКU,
2008. 48 s.- s. 29.
39 Szlovakia etnikai terkepe 1:500 ООО. - Dunajska Streda: Liliurn Aururn, 2001
40
Statistick)i Uгad SR 11 poгtal.stзtistics.sk/files/Sekcielsek 600/DemowfiaІSODBigrafylaj/08
~
37
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картографуванні національного складу адмІНІстративно-територіальних одиниць

(районів-окруrів чи ж населених nунктів) і так само nри nобудові діаграм та nро
веденні розрахунків в усіх картах та атласах традиційно використовується сумарне

число русинів та українців, які також nозначаються на картах сnільним кольором
- як єдина етнічна груnа. При цьому в оnисах таких мал та діаграм обидві іден
тичності згадуються поряд і вживаються рівнозначно (наnриклад, «українці і руси
ни») або ж зазначається, що українців обраховано включно із русинами . Одним із

nерших nоказових прикладів такого картографування є мапа національного складу
Центрально-Східної і Південно-Східної Європи, складена у

слідником Л. Себоком

(Lasz\6

Sebбk) 41

-

1992

р. угорським до

на якій русинів включено до української

національності. Важливо, що при цьому на мапі вирізнено всі інші національності,
самостійність яких осnорюється з етнолінгвістичних міркувань: македонців і nома
ків подано окремо від болгар, молдаван - від румунів, моравців і сілезців - осібно
від чехів, чорногорців

-

від сербів. Аналогічною є мапа «Частка української та

русинської національностей за округами Словацької республіки», де обидві іден

тичності також обраховувались спільно. У стастиетичному поєднанні українці та
русини навіть у найбільш несприятливому для обох спільнот

ли щонайменше у

33

1991

році дО\tінува

населених пунктах держави42 .У Словаччині є один район зі

значною (Меджилабірці

- 45,4%

населення) та низка районів з менш чисельними

спільнотами сnільно русинів і українців за ідентифікацією: Свидник

- 11 ,6%,

Строп ко в

- 6, l %,

Гуменне

- 5%,

Бардіїв

-4,2%,

13%, Снина
- 4,5%,

Стара Любов ня

Пряшів - І ,4%.

Загальне число осіб русько-української культури за офіційними даними пере
пису

2001:
Офіційна чисельність міноритарної та політично недомінантної етнічної гру

пи (національної меншини) за умов відсутності у неї спеціального конституційного
чи законодавчо визначеного правового статусу (як наприклад, статусу корінного на

роду) чи політичного впливу - завжди буде занижуваною. Так, М.С. Грушевський
зазначає: «за сучасних умов nерепису цифри народностей, які перебувають у менш

сnриятливих умовах, завжди виходять менші за дійсність»43 • Аналогічно і СЛ.
Рудницький звертає увагу на «безпримірні обманства офіціальних статистик» «від

nовідно цілям пануючої нації»44 • Саме тому необхідно враховувати як офіційні ста
тистичні дані чисельності етиічних груn при проведенні nереписів, так і специфічні
реалії українсько-словацьких міжетнічних взаємин, а саме більш ніж двохсотлітню
неперервну асиміляцію рутенів Королівства Угорського словаками. Потрібно нада-

•а

SEB6K, L. Nationality map of East Central and Southeast Europe, 1989-1992.- MUnchen:
Sildost Institut; Budapest: Telek.i Lazl6 Foundation - lnstitute for Central European Studies, 1998.

- Режим достуnу : http:llsebokl.adaфank. rransjndex ,ro/kepek/КozEu.gif .

•z Slovenska republika. GeografickY atlas. З vydanie - 2010 І Red. R. Ceman. - Bratislava: Мара
Slovakia Plus, 20 І О. - 88 s. - S. 40.
•) ГРУШЕВСКИЙ, М.С. Очерк истории украинскоrо народа.- 2-е изд. - К.: Ль1бидь, 1991 .
- 400 с. - С.
.. РУДНИЦЬКИЙ, С.Л. Чому ми хочемо самостійної України? І Упор., передмова 0.1.
Шаблія. - Львів : Світ, 1994.- 412 с. - С. 215,232, 236.
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лі скористатись іншими юридично нікчемними, але отриманими під час перепису, а
отже- відносно достовірними даними.

Необхідні розрахунки належним чином здійснила О. Данилюк-Кульчицька:
відомо, що в анкетах словацького перепису населення

200 l

р. окрім питання про

національність було присутнє питання про материнську мову, тобто мову, якою
розмовляють у сім'ї, тож навіть не «рідну мову» (що уможливило б істотне зрос
тання числа україномовних та русипомовних осіб), а «мову повсякденного спілку
вання». Виявилося, що

28 885 осіб, які записалися словаками, спілкуються вдома
342 словаків за національністю говорять українською

русинською мовою та ще І
мовою.

Якщо до русинів за національністю

(24 201), додати

тих, хто визнав материн

ською мовою русинську, але в графі «національність» вказав будь-яку ідентичність,

крім русинської та української, переважно словацьку або угорську (29
долучити ще тих, хто записався українцями (І О

814),

029), а до них

і хто зголосився до будь-якої

національності, крім української та русинської, але назвав рідною мовою україн
ську ( 4

366), то одержимо 68 41 О людей явно українсько-русинського походження4 s,
1,2% населення Словаччини. Попри непридатність даних для реалізації

або майже

законодавчих прав національної меншини, вони дозволяють статистично достовір
но виявити осіб, все ще так чи інакше пов'язаних із русько-українською культурою
та мовою. Разом із тим зберігається потреба визначення числа русинів-українців,
які вже забули як свою етнічну приналежність, так і мову, але водночас зберегли
питому релігійну ідентичність - православну чи уніатську.
Загальна кількість православних та греко-католиків за офіційними даними
nерепису

200 І :

Останні статистично достовірні дані, офіційно отримані під час переnису,
є дані щодо релігійної приналежності (віросповідання)

-

передусім тому, що іс

торично уніатами (греко-католиками) на території Східної Словаччини на думку
переважної більшості науковців були та залишаються саме русини та українці''\ як
свідомі свого походження й національності, так і асимільовані. Сучасні тверджен

ня щодо історичного існування груп автохтонних словаків

- греко-католиків на

Сході держави не відповідає логіці релігійних процесів в карпатському регіоні, так
само як і динаміці й наслідкам етнодемографічних процесів на території Східної
Словаччини, а саме поступальній багатоеолітній словакізації русинів-українців по
чинаючи із ХVШ ст., тобто чи не з перших міжетнічних контактів обох народів, що

зустрілись у басейні річок Поnраду й Сндави в процесі колонізації.
Дані перепису

200 l

р. щодо релігійної ідентичності є значно більш достовір

ними nорівняно зі статистикою

\99\

року - з огляду на зафіксоване зростання релі

гійності населення й фактичне зникнення, перетворення на статистично незначну
4

s

ДАНИЛЮК-КУЛЬЧИЦЬКА, О. П~пання збереження національної ідентичності русинів

українців східної Словаччини// Українознавство. -

2006.- N2 4. -

С. З 15.

-

Режим достуnу:

htф://www.ualogos.kiev.ua/fulltext . html?jd=649 І
46

Заперечення історичної відповідt!ості руrенів - греко-католикам у Словаччині, висловлене

у Votruba М.

Linguistic Minorities in Slovakia.- Р. 14 переконливо спростовується в джерелах:
98- 99, 120-133; Csaplovics J.
Gemalde von Ungam.- S. 292- 293.
Кабузан Н.В.- Вказ. праця; Петров А .Л. - Вказ . праця. - С.
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груnи атеїстів та осіб із невизначеним віросповіданням, досить чисельної станом
на 1991 р.•7 • Отже, у 200 І р. вірянами Словацької греко-католицької церкви визна
чило себе

219 831

осіб або

4,1% населення, приналежність до Чеської та словацької
50 363 осіб (0,9%). В сумі це становить 270 194

Православної Церкви задекларувало
осіб або

5%

населення Словаччини .

Істотним позитивом для визначення за релігією території та меж розселення
осіб з українським корінням

наявність картографічних матеріалів, що врахо

вують релігійну статистику

- є
1991

р

(Siovenska republika. GeograficJcY atlas. Red. R.

ёеmал. - S. 41 ). Тож ця статистика має промовистий територіальний еквівалент:
спільна територія переважання в Словаччині греко-католицького та православного
населення перевищує площу і межі ареалу рутенів на картах 90-х рр. ХІХ

початку

ХХ ст. , і nриблизно відповідна межам на картах авторитетних українських етногра
фів - С . Рудницького і В . Кубійови ча.

Оціночні чисельність і відсоток осіб русько-українського походження у на
селенні держав та окремих адміністративних одиниць; територія і межі їх nрожи
вання

З огляду на відомості щодо динаміки й напряму асиміляційних процесів на
теренах Східної Словаччини відповідно до офіційних переписних даних ХТХ - ХХ
століть, а також з урахуванням бездержавності русинів-українців Пряшівщин11
впродовж усієї свосї історії, зокрема в ХІХ - ХХ століттях - всебічне і неупередже

не дослідження чисельності та розселення у Східній Словаччині осіб, чиї пращури
іще наприкінці

XVIII

ст. вважали себе русинами, в жодному разі не може обмеж

уватись суто лише різноманітними офіційно встановленими переписними даними,
потребуючи обrрунтованих оцінок науковців. Це підтверджується й відомостями
щодо постуnальної, хоч і відносної повільної асиміляції уніатів католиками

-

як

відповідно до оцінок дослідників 48 , так і за даними статистики49 •
Спробуймо

обрахувати

число

«генетичних»

русинів-українців

Словаччини шляхом встановлення (для різних періодів кінця ХІХ

-

Східної

початку ХХ

століття) чисельності найбільш асимільованої груnи держави - словакі зованих ру

синів. Мадяризація русинів майбутньої Словаччини історично була незначною, іс
тотно посилюючись лише на південний захід від Ужгорода, Берегового й Мукачева
- у комітатах-столицях Боршодь, Сатмар, Гоморта Саболч. Саме тому орієнтовну
кількість людей, чиї пращури на Сході Словаччини на початку ХІХ століття вва 
жали себе русинами або <<руськими», розмовляли <<руською» (українською) мовою
і були греко-католиками за віросповіданням, можна визначити на основні обліків,
статистики та оцінок nочатку і середини ХІХ століття.
У контексті встановлення якомога повнішого і при цьому достовірного числа
осіб русько-українського походження Східної Словаччини
"

7

важливо враховувати

-

Так, у Свиднику чисельність осіб із невизначеним віросnовіданням зменшилась з

1991 no 200 І

рр . із

21,0 І %

до

2,06%. -

Див .:

http://app.statistics.sk/mosmJs/sk/scitanie.
22,56% до 1,6°/о (pp.statistics.
sklmosmis/sklscitanie.jsp?txtUroven=440705&lst0bec=520471 ).
jsp?txtUroven=440712&1stOЬec=527106 У Меджилабірцях із

48

КАБУЗАН , Н.В. - Вказ. nраця. А також джерела до nосилаиня ІЗ роботи .

В 2001 р. у Словаччині
Votruba М. - Р. 4.

49

було

5%

уніатів і nравославних, в

1921

і

1930 - 6,6-6,7% -

Див. :

ІЗІ

не лише офіційні статистичні дані та доктринальна визначені дослідниками оцінки
чисельності й етномовного, конфесійного складу населення (щодо досліджуваного
nеріоду і так само станом на сьогодні), але також і статистику й оцінки nриросту
населення: як збережених етнічних груn, так і вже асимільованих сnільнот. Також
необхідно орієнтуватись в сусnільно-політичних nодіях на відnовідних територіях
на nредмет їх можливого вnливу на етнодемографічний баланс населення (війни,
смертність від голоду та еnідемій, масові деnортації населення тощо). З огляду на
відсутність значних втрат і nереміщень населення вnродовж словацької історії (на
відміну від України, Польщі та Чехі'!), доцільно брати до уваги сучасну кількість
населення територій історичного nереважання nевної етнічної груnи. Аналізуючи
демографічні дані, корисно заважати і на картографічні матеріали- адже у виnадку
русинів-українців Словаччини зменшення їх етнічних ареалів цілковито корелює із
їх асиміляційними втратами на користь словаків.
Оціночні чисельність і відсоткова частка осіб русько-українського nоходження
Сnершу зауважмо, що в nеріод найбільш інтенсивної словакізації русинів-укра
їнців у другій nоловині ХІХ

nриродний nриріст східно

слов'янського населення

- nершій nоловині ХХ ст.
(15,7% - 17,2% на десятиліття)

не nостуnався словацькому

( 12-18%) і у nівтора-два рази виnереджав nриродний nриріст етнічних чехів (8-11 %) 50•
Етнодемографічна ситуація у ЧРСР унікальна також з оrnяду на відсутність геноциду,
масової загибелі чи деnортації nредставників як титульних націй (чехів та словаків),
так і українців як національної меншини (за винятком хіба що незначної кількості
німців, угорців та українців

-

що дозволяє нівелювати чинник насильницької зміни

національного складу через фізичне зникнення nредставників окремих етнічних
груn. Отже, логічно буде вважати зменшення чисельності русько-українського на
селення ЧРСР виключно наслідком їх асиміляції словаками, а отже й nриnустити, що
за відсутності асиміляційного фактору українство збереглося б на nервісному рівні.
При визначенні відсотка русинів-украІнці в у населенні різних держав відшrовхувати
мемось від даних та оцінок Н.В . Кабузана, здійснених на основі обробки матеріалів

статистики Королівства Угорського та Австро-Угорщини, а також оnрацьованих ним
доктринальних nраць. Даний відсоток з урахуванням втрат протягом ХХ століття

-

екстраnольовано на статистично достовірно зафіксовану чисельність населення

Угорського Королівства, Чехословаччини і Словацької Республіки, що надасть змогу
встановити загальні оцінки можливої чисельності рутенів.

В усьому Королівстві Угорському с

1810 по 1910 р. nитома вага русинів
2,6% (на 52%, тобто було асимільовано
більш ніж половину рутенів!), а греко-католиків у закарnатських комітатах - з
5,4 до 5,2%, тобто істотно менше (на 0,2% населення Королівства, або на 4% їх чис
ла). 51 За даними nерепису, у 1910 р. рутени Угорської Русі становили 464 270 осіб
(0,3%)52 • Тож станом на 1910 р. фактично було асимільовано не менш як 470-490
українців за мовою знизилася з

so

11

5,4

до

Демоrрафический знциклопедический словарь І Редкол. : Валентей Д.И. (гл. ред.) и др .
М. : Советская знциклопедия ,

1985. - 608 с.- С. 491, 522.

КАБУЗАН, Н.В .- Вказ. nраця.

А magyar szent korona orszagainak 191 о. evi nepszamlalasa. ЕІsб resz. А nepesseg fObb adatai.
- Budapest: Magyar Kir. Kбzponti Statisztikai Hivatal (KSH), 1912.
51

132

тисяч українців. Так, в

1900

р. серед греко-католиків Транслейтанії виявилось

тис. угорців, І 02 тис. словаків и
словако-рутенів досягло

415 тис.

247

українців за мовою. Через І О років число

11 О тисяч.

За В.Н. Кабузаном, у післявоєнних кордонах Чехословаччини (без Закарпаrrя)
nитома вага русинів-українців у ХІХ

- 80-х роках ХХ ст. змінювалася таким чи
1810 р. вони становили 3,4% усього (185,2 тис.), в 1857 р. - 1,6% (148,5
тис.), в 1880 р.- 0,8% (82,5 тис.), в 1900 р. - 0,7% (83,5 тис.), в 1931 г. - 0,8%
{І 18 р.), в 1970 г. - 0,4% (48,8 тис.), в 1980 г.- 0,3% (47,1 тис.) 53 • Зазначені цифри
достовірні, підтверджуються джерельноS4. За даними переnису 1980 р. населення
Чехословаччини досягло 15 млн. 283 тисяч ociбss, тож 3,4% суто арифметично ста
новило б для цього року 519,6 тисяч осіб. Разом із тим зрозуміло, що отримана
ном: у

чисельність осіб потенційно східнослов'янського nоходження є вкрай nриблизною

-

з огляду на відсутність даних суто по Словаччині. Зрозуміло також, що попри

певне число незворотно мадяризованих на території Слова<rчини, nропонована
оцінка словакізованого українства станом на

1983 р.

є істотно заниженою

-

з ура

хуванням nовоєнної втрати до чверті населення ЧССР і отже, зростання відсотка
всіх основних національностей включно з русинами-українцями. Отже, орієнтовна
чисельність русинів-українців Слова<rчини включно з асимільованими ста новить

nриблизно

550-600 тис.

осіб. З огляду на зростання населення Словаччини більш

ніж у nівтора рази з І 920 до

1983 р. ці цифри наближені до оцінки В. Кубійови ча у
200 тисяч українців Словаччини у 1930 р. та оцінок Н .В. Ка бузана (95 тис. русинів
і 100 словако-рутенів у 1900 р.) з огляду на nриріст.
Русько-українські етнічні терени за мапами ХІХ - початку ХХ століття:
.\1Є:Ж:і та площа

Встановлені в цьому дослідженні безnрецедентні, незрівнянні з іншими ет
нічними теренами масштаби словакізації русинів-українців, яка за більш ніж два
століrrя призвела до двадцятикратного зменшення числа осіб з русинською та
українською ідентичністю (тобто було асимільовано до

95%

спільноти), nідтвер

джуються й етнографічними даними, а саме картографічними матеріалами. Поnри
те, що від 20-х рр. ХХ століrrя і по сьогодні цілісна русько-українська ірредента

у Словаччині відсутня

-

суцільний етнічний ареал рутенів на рівнинній Східній

Словаччині, з огляду на наведені вище дані, беззаnеречно існував аж до 80-х рр.
ХІХ ст. (на Пряшівшині - на

30-40 рр. довше), тож мав бути

ваним на тогочасних етнографічних картах, зокрема, у І 829

і був докладно зафіксо

-

І 885 рр.

Статистично засвідчена рутенська більшість населення в nівнічних комітатах
Угорщини надавала тогочасним картографам nідстави відображати майже всю

Східну Словаччину в якості етнічної території рутенів. Такі тенденції з огляду на
традиційну інертність картографування і відставання його від найсвіжіших офіцій
них статистичних даних- забезпечували рутенський характер Східної Словаччини
н
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на всіх картах більшої частини ХІХ ст., які до того ж сnирались або на давніші
джерела, або на сnостереження дослідників, насамnеред етнографічні. Першими

етнічними маnами слов 'ян були карти чеських вчених Я. Чаnловича
Шафарика

57,

( 1842)

які довгий час залишались основою знань

npo

( 1829)~6

і П.

розселення

слов'янських народів. У середині ХІХ ст. на них сnирались інші картографи nри

укладанні власних етнічних мал 18 - як-от, Г. Бeprrayc, який у своїх етнічних картах
Євроnи та Австро-Угорщини фактично відтворює nервинну карту П. Шафарика~ 9 •
Всі ці карти засвідчували значні ареали русько-української території на захід
від Ужгорода

-

до Горнаду (Я. Чаллович) чи щонайменше до річки Ондави (П.

Шафарик).
Надзвичайно важливими для встановлення історичного ареалу, кордонів
та nлощі розселення рутенів Східної Словаччини є етнографічна карта Австро
Угорщини, а також інші етнічні мали з атласу відомого німецького етнографа Р.

1881 р. 60 , ідентично відтворені у виданому на 5 р. nізніше
4 виданні Енциклоnедичного словника Й. Мейера (Joseph Meyer). Саме дві названі
Андре (Richard Aлdree) від
61

карти відображали етнічні ареали розселення рутенів Угорщини- до рік Полраду,
Ториси й Горнаду, включно з долинами рік Толлі, Ондави й Лаборця (Свіржави), до
міст Кошице й Пряшева. На цих картах крайніми лівнічно-східними форлостами
сусідніх словацької та німецької етнічних територій були міста й nоселення Левоча,
Пряшів, Гельниця, Будимир, Кошице.
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З'ясуймо

ж

nлощу

русько-української етнічної території у

Словацькій

Республіці сnершу відповідно до класичних меж Лемківщини й Пряшівщини, а далі

-

відповідно до розмежування за картами ХІХ ст. Так, українська Пряшівщина ста

новить за оцінками

41% площі усієї Лемківщини, обрахованої відповідно до карти
2002 р. 62 у 8 948 км 263 - тобто 3669 км 1 . З них станом на 2001 р. асимільовано
майже три чверті Пряшівщини, тобто не менш як 2700 км 1 . За В.М. Кубійовичем,
nлоща української суцільної етнічної території у Словаччині -З 500 км 264 • Подібну
nлощу Пряшівщини подає і Ф.Д. Заставний- 3,5 тис. км: (і 2,6 тис. км2 , вочевидь,
станом на 1930 p.)6s. Через згадані вище nричини браку дослідницької уваги на сьо
від

годні відсутні оцінки меж і території української Східної Словаччини, асимільова
ної впродовж ХІХ - ХХ століть- тож такі межі й nлощу буде орієнтовно визначено
в даній роботі. Беззаперечною перевагою етнографічної карти Австро-Угорщини,

1881 р. 66 та Енциклоnедичного словника
с не лише висока якість відтворення й деталізація обрисів суцільної

інших етнічних маn з атласу Р. Андре

Й. Мейера

67

етномовної території та окремих анклавів, але й максимальна наближеність русь

ко-словацького етнічного розмежування до кордонів сучасних округів (районів)
Словацької Республіки, що наочно відображено на релігійній карті Словаччини 68 •

Тож межі території дійсного nереважання осіб русько-українського походження
nроходять у загальних рисах по західному кордону округу Требішов у Кошицькому
краї, а в Пряшівському краї -

no

західним кордонам округів Бранов-над-Тоnлею і

Свидник. Далі на nівнічному заході, на Пряшівшин і, ця етнічна межа вже не збігаєть
ся з адміністративними кордонами, охоnлюючи північний захід округу Бардіїв, пів
ніч округу Сабінов, а також більшу частину nівнічно-східних теренів округу Стара
Любовня, залишаючи nоза суцільним руським ареалом низку етнічних островів
62
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по округах Східної (міста Кошице, Гельниця, Рожнява, Сnішска Нова Вес) і навіть

Центральної (округи Брезно, Рімавска Собота) Словаччини. Суцільна русько-укра
їнська та змішана із nереважанням східнослов 'янського елементу територія Східної
Словаччини включає в себе близько двох третин округу Требішов (за винятком ет

нічно угорської території на nівденний схід від рік Бодрогу й Латориці),

80% округу

Михайлівці (так само окрім угорської території на nівдень від рік Ла борець та Уж),
nовністю округи Сн и на, Собраице, Гуменне, Враиов-над-Тоnлею, Меджилабірці,
Свидник, nівнічно-західну nоловину округа Бардіїв (до

40% nлощі),

n'яту частину

округу Сабінов, а також майже дві третини округу Стара Любовня та окремі східні
території nриміського округу Кошице. Площа окресленої території становить

- 6250

км 169 (що в

1,7

рівнює половині площі Холмщини з Підляшшям
приблизно

6230

разів перевищує «офіційну» площу Пряшівщини та до

- 12,7

км 170) з населенням

440 - 460 тис. осіб.

SUMMARY
ASSIMILATION AND IDENТITY DEFORMAТION OF CARPATНIAN
RUTHENIANS-UKRAINIANS- AS ТНЕ FACTOR OF UKRAINIAN NAТIONAL
MlNORIТY (ІNDIGENOUS PEOPLE) RIGHTS IGNORING

The article according to the specific features of the theme has two goals, first one
is to estimate the most reliable number and percentage of East Slavic population descendents in Eastem Slovalcia (including areas to the south of Preshov region). The other
aim is to distinguish the certain locations of their modem and historical dwelling. Both
research goaJs are directed on proving the indigenous реорІе nature of the "Ruthenian
people" - Rusin and Ukrainian national minorities in Slovak Republic in order to clarify
the directions oftheir communication and conduct with Slovalcia govemment and authorities, ІосаІ public administration as well as to find ethnohistorical and legal ground for
their ethnocultural, social, political right claims as the indigenous реорІе of the SJovak
Republic - as Slovak nation-state.
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