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У статті проаналізовано парламентську діяльність Адольфа 
Добрянського в угорському сеймі та його боротьбу проти політики 
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Адольф Добрянський належить до визначних українських ді-
ячів ХІХ ст. Свою діяльність він зосереджував на розв’язанні важ-
ливих суспільно-політичних проблем, основне місце серед яких по-
сідало національне питання в Австро-Угорщині та боротьба проти 
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політики мадяризації, яку активно проводили угорські шовіністи. 
На 1860-ті рр. припадає найбільш плідний період його політичної 
діяльності, зокрема депутатської, коли він мав змогу проявити себе 
як талановитий державний діяч та законотворець. Всебічна обда-
рованість, енциклопедична освіченість, широкий світогляд, енер-
гійність та надзвичайна працьовитість – саме ці якості характери-
зують постать А. Добрянського, людини, яка все своє життя при-
святила боротьбі за національні права українців та інших націо-
нальних меншин Австрійської імперії. Упродовж 1860-их рр. він 
знаходився в епіцентрі політичного життя Угорщини, був актив-
ним захисником інтересів та прав слов’янських народів, які зазна-
вали постійного тиску з боку угорських шовіністів. 

Актуальність досліджуваної роботи визначається, по-перше, 
важливістю постаті А. Добрянського в історії України, його 
внеском у боротьбу проти мадяризації національних меншин 
Угорщини та розв’язання національного питання в Габсбурзькій 
монархії, а по-друге, відсутністю в історичній науці узагальнюю-
чих досліджень, присвячених порушеній автором проблемі. Лише 
невелика група науковців займалася вивченням даної пробле-
ми: Ф. Арістов1, С. Добош2, М. Кашка3 та С. Пап4. Хоча жоден із 
них не приділив даній проблемі окремої розвідки, однак, їм вда-
лося висвітлити низку важливих аспектів політичної діяльності 
А. Добрянського в угорському сеймі, зокрема дати ґрунтовний 
аналіз його промовам у вищому законодавчому органі Угорщини.

Після поразки австрійських військ в австро-італо-фран цузь-
кій війні 1859 р. в Австрійській імперії різко активізувався анти-
габсбургзький рух (представлений в основному угорця ми), зумов-
лений послабленням позицій правлячої династії. Враховуючи дану 
ситуацію, цісар Франц Йосиф був змушений піти на поступки 
угорській аристократії: 20 жовтня 1860 р. він видав “Жовтневий 
диплом”, згідно якого відновлювалися провінційні законодав-
чі збори коронних земель (ландтаги), а загальнодержавні спра-
ви мали розв’язуватися в загальноімперській раді (Райхсраті), до 
якої входили представники всіх сеймів5.

Цісарський указ дозволив вживання угорської мови в дер-
жавних установах (хоча німецька мова вважалася основною)6, не 
надавши, при цьому, такого права іншим національностям дер-
жави. Про те, якою мала бути форма державного устрою рефор-
мованої імперії у розпорядженні говорилося дуже туманно. Франц 
Йосиф, котрий “Жовтневим дипломом” фактично відмовлявся від 
своїх необмежених прав і ліквідував абсолютизм, допускав як її 
централістську, так і федеративну форму. Тому, з одного боку, 
“Диплом” викликав велике незадоволення в австро-німецьких і 
мадярських політиків, а з іншого – схвалення представників ін-
ших народів і національних меншин імперії7. Однак, варто зазна-
чити, що відсутність чіткості й однозначності в імператорському 
указі – була, ймовірно, далеко не випадковістю. Відень міг вико-
ристати це для того, щоб стимулювати національний рух народів, 
які населяли Угорщину, й тим самим посилити національну во-
рожнечу між ними та мадярами, що в кінці-кінців мало привести 
до послаблення позицій останніх й відновлення могутності Відня.
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Так чи інакше, “Жовтневий указ” давав надію на новий етап пе-
реговорів про становище національних меншин в Угорщині. У зв’язку 
з цим виникли дві концепції розв’язання “українського питання”, які 
відрізнялися між собою постановкою питання про обсяг прав укра-
їнців, а також спосіб і форми їх досягнення, хоча обидві погоджува-
лись з тим, що вони можуть бути досягнуті тільки через угорський 
парламент. Але між ними були і принципові відмінності. Як зазна-
чає М. Кашка, антиугорська група, очолювана А. Добрянським, на 
перший план висувала створення “руської адміністративної терито-
рії” за підтримки Відня. Проугорська група з Ужгорода (на жаль, до-
слідниця не вказує її лідера) не тільки відмовлялася від такої вимо-
ги, але вважала її провокаційною і різко виступала проти неї. Група 
А. Добрянського, як і в період революції, і після неї, орієнтувалась ви-
ключно на династію Габсбургів і розв’язання “українського питання” 
очікувала від Відня. Внаслідок цього про спільні дії двох груп в “укра-
їнському питанні” не могло бути і мови. Слід зазначити, що для про-
грам обох українських груп характерним було те, що хоча на перше 
місце вони висували вимоги і потреби духовенства та інтелігенції8, 
однак не забували й про важливість покращення важкого станови-
ща селян, зумовленим залишками кріпацтва9.

Пришвидшенню розгляду національного питання на вищому 
державному рівні сприяли події 1861 р., коли угорці почали ви-
магати від Австрії прийняття нової Конституції. Під ліберальни-
ми гаслами «Свободи народів» вони приховували прагнення від-
новити привілеї шляхти й угорського режиму10. Відень знову пі-
шов на поступки і цього ж року ввів нову Конституцію та оголо-
сив про перші після революції вибори до угорського парламенту у 
квітні 1861 р.11. Ця подія мала важливе значення для нацменшин 
Австрійської імперії, зокрема для українців, адже завдяки своєму 
представництву в сеймі вони змогли б домагатися реалізації наці-
ональних та політичних прав, та, що найважливіше, звільнитися 
від угорського тиску, який загрожував їм втратою мовної та релі-
гійної ідентичності, а зрештою й самої національності. 

Проголошення Конституції призвело до пожвавлення націо-
наль но-політичного руху українського населення Угорщини, від-
бувалося жваве громадське обговорення майбутніх парламент-
ських виборів та політичної ситуації в краї, в газетах поча-
ли друкуватися різні замітки про актуальні питання, які стали 
об’єктом уваги громадськості. Бажаючи дізнатися думку духо-
венства й заручитися їхньою підтримкою у виборчій кампанії, 
А. Добрянський скликав Мукачівську і Пряшівську консисторії 
та всіх намісників, щоб вони надали йому повноваження від іме-
ні кліру й народу представляти й захищати їхні права в угорсько-
му парламенті12. Підтримка з боку духовенства була дуже важли-
вою для закарпатського “будителя”, який добре розумів, що без 
неї пройти українським кандидатам до парламенту буде прак-
тично не можливо. Тому в свою передвиборчу програму він вклю-
чив і питання збереження для священиків “коблини” і “роковини” 
(церковні повинності, які повинні були сплачувати і відпрацьову-
вати селяни на користь духовенства), державної фінансової до-
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помоги греко-католицькій церкві. Та виявилось, що розходження 
між духовенством і невеликою групою світської інтелігенції були 
надто великі. Політичну частину програми А. Добрянського духо-
венство вважало надзвичайно радикальною і відмежувалось від 
неї13. Більше того, Мукачівська консисторія, намісник Маковиць 
Андрій Артим та ще вісім священників, які зібралися навко-
ло нього, різко виступали проти його кандидатури на вибори до 
угорського сейму14. Та незважаючи на це, більшість намісників та 
Пряшівська консисторія вислали йому пленіпотенцію (повнова-
ження діяти в угорському парламенті від їхнього імені)15.

Проводячи передвиборну кампанію, він побував у всіх русь-
ких комітатах, де виступав і вів особисті розмови з українськими 
політичними та національними діячами. Була визначена програма 
діяльності майбутніх депутатів, яка потім стала виборчою: 1) ви-
ділення для русинів окремого воєвод ства, на зразок сербського; 
2) створення на території їх проживання окремого конгресу; 3) на-
дання права русинам вибирати своїх єпископів більшістю голо-
сів на основі звичаїв східного обряду; 4) відлучення русинів греко-
католиків від Остригомського архієпископства і створення для них 
Руського архієпископства; 5) відокремлення руської території в са-
мостійну адміністративну область; 6) функціонування при вищих 
органах влади представництв від русинів відповідно до відсотко-
вого співвідношення населення; 7) створення окремої русинської 
національно-автономної території16. Ця програма українських кан-
дидатів у депутати викликала серед угорців велике занепокоєння. 
Їх називали сепаратистами, зрад никами та іншими найганебніши-
ми епітетами17. Мадяри почали бурхливо агітувати проти україн-
ських кандидатів, підкуповували виборців, споювали їх, погрожу-
вали і всіляко перешкоджали, тільки щоб ті не віддали свої голоси 
за своїх національних представників18. 

У березні 1861 року відбулися вибори19, які по жупам про-
водили ті ж жупани, котрі з натовпом “крикунів” вирішували, 
кому з чиновників слід прокричати: “хай живе”, а кому – “помер”. 
Вибори відбувалися в такій атмосфері, що жоден словацький 
кандидат не був допущений до сейму. Добрянському друзі ради-
ли не брати у них участі й не ризикувати своєю кар’єрою, а мож-
ливо і життям20. Та незважаючи на все, українцям вдалося отри-
мати три мандати: на Маковиці (Шаришський комітат) був обра-
ний Адольф Добрянський21, на Березнянщині – Юрій Маркуш, на 
Бичківщині – Олександр Шерегіль22. Це був великий успіх, зважа-
ючи на те, який страшний натиск вони пережили з боку угорських 
шовіністів. У всіх інших округах, де проживали українці, були об-
рані депутати промадярської орієнтації. За словами Олександра 
Духновича, Добрянський переміг на Маковиці завдяки тому, що 
за його кандидатуру виступав священик О. Павлович, який ко-
ристувався великим авторитетом серед місцевого населення, яке, 
услід за Павловичем, проголосувало за Добрянського23.

Характерно, що його кандидатуру в депутати від Маковиць 
висунули не лише українці, але й словаки, які з метою агітації за 
Добрянського навіть склали про нього кілька передвиборчих пі-
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сень24. Підтримка словаками кандидатури українського дія ча була 
невипадковою, оскільки вони добре пам’ятали як він у 1840-х рр. 
відстоював їхні права та інтереси, захищав від чиновницько-
го та поміщицького свавілля25. Саме словацька громадськість од-
нією з перших привітала його з обранням в депутати угорсько-
го сейму. Зокрема, в одній зі статей у “Пешт-Будинських відо-
мостях” зазначалося, що “в депутати сейму крім загальновідомо-
го П.А. Добрянського, котрий по справедливості є нашою гордістю 
і надією, не вибраний жоден з тих народників, якого б словаки й 
русини вважали своїм вірним й випробуваним в добрі і злі сином… 
Мало ще виховали (словацький та український народ – Авт.) синів, 
здатних протистояти тиску, спокусі, матеріальним і моральним ви-
годам, і які всупереч нужді, знущанням й переслідуванням заяви-
ли б про приналежність до свого народу за будь-яких обставин”26.

Угорський сейм був скликаний у Будині 2 квітня 1861 року. 
Добрянського перед засіданням застерігали, щоб не йшов на ньо-
го, оскільки не виключеною була можливість вчинення замаху на 
його життя. Але він все ж таки пішов27. Коли український депутат 
увійшов до зали сейму, угорці почали обурено кричати, а коли ви-
ступав і передав Меморандум, зчинився галас. Угорські шовіністи 
викрикували: “мовчати”, “геть його”28. Ось стенографічний запис 
його висту пу в парламенті: “Немадярські народи країни (вигуки: 
“Які народи?” Галас.) звертаються з проханням до сейму (вигуки: 
“У нас нема народів”). Прошу пробачення, але вони існують (кри-
ки: “Немає їх!” Шум). Я знову повторюю, що до сейму з проханням 
звертаються немадярські народи краю (сильний тупіт, вигуки: “їх 
нема!”). Про існування цих народів уже раз говорилося (галас)...”. У 
нього поча ли стріляти, і він вибіг з приміщення парламенту29. 

Свою промову він так і не зміг виголосити. Більше того, 
сейм одноголосно (крім трьох голосів) скасував його депутатство. 
Приводом до цього стала його служба як комісара при штабі росій-
ських військ у 1849 р., а також підбурювання народу, як зазначає 
О. Духнович, «комунізмом» та москвофільська агітація, які йому 
приписували угорці30. Інша група депутатів безпідставно звинува-
тила його в агітаційній діяльності під час передвиборної кампанії, 
спрямованої проти мадярів, властей і навіть греко-католицького 
духівництва, вихвалянні російського царя як захисника українців 
і поставила вимогу про позбавлення його депутатства. Для розслі-
дування даної справи з Шаришської стóлиці до Зборови 24 квіт-
ня була направлена спеціальна делегація з дванадцяти осіб. Однак 
їй не вдалося знайти доказів провини А. Добрянського. Делегацією 
було встановлено, що український кандидат одержав перемогу на 
виборах в Маковицях, отримавши 613 голосів, на противагу 242-м 
голосам, які дістав його суперник Йосиф Якович. Також комісія 
з'ясувала, що цей вибір був цілком законним, а серед тисячного 
натовпу виборців не було жодної п’яної людини, окрім священи-
ка Альберта Брадача, “п’яниці і дуже злобної людини, що – як пи-
сав О. Духнович, – звалилась, мов свиня в болото”31. Однак, такі 
результати перевірки не задовольнили угорських шовіністів, через 
що з Пешта була вислана ще одна комісія на чолі з мараморош-
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ським аблегатом Варадієм, якій нібито й вдалося знайти докази, 
що дозволяли скасувати його депутатський мандат й розглянути 
дану справу в парламенті32. 

Питання про законність вибору українського депутата угор-
ський сейм обговорював під час сесії 30 квітня 1861 р. Ряд де-
путатів (Р. Буянович, Л. Тісса та ін.) заявили, що прихильники 
Добрянського агітували неприпустимим та небезпечним для дер-
жави чином. Буянович свідчив про те, що його прибічники заяв-
ляли, ніби “правителем русинів є не угорський король, а цар Росії”, 
і що “Росія русинам допоможе” (“звільнить від мадярського іга”), а 
Добрянський буде при цьому посередником. Саме такі наклепи по-
ширювали проти А. Добрянського А. Артим, О. Подгаєцький та інші 
русини, які перейшли на бік мадярів33. Частина духовенства та-
кож показали свою безпринципність та ренегатство. Так, єпископ 
Гаганець, котрий мав вплив на частину священиків Маковицького 
округу, змусив їх подати фальшиві свідчення проти українсько-
го політика34. Їх неправдиві свідчення і були взяті депутатами, 
більшість серед яких становили угорці, до уваги під час розгля-
ду даної справи в парламенті. Цілком зрозуміло, що звинувачен-
ня в його бік були абсолютно безпідставними. Справжніми ж при-
чинами позбавлення депутатського мандата стали його національ-
не походження, боротьба за національно-політичні права україн-
ців й інших слов’янських народів, які зазнавали постійного тиску 
з боку мадярів-шовіністів. Після тривалих дебатів сейм скасував 
депутатський статус А. Добрянського, а його вірних прихильників 
Г. Невицького, колишнього столичного секретаря, та А. Рубія, се-
кретаря вищого суду, відправили працювати в інші міста35.

Характеризуючи грубі порушення, які відбувалися під час 
проведення виборів, О. Духнович у своїх записках писав, що 
“Були в Угорщині вибори, на яких билися виборці, на багатьох 
місцях чимало і вбитих, і ранених було, – і то все правильно ро-
билось, бо вибрані були мадяри, або мадярони, так звані рене-
гати, але коли одного русина вибрали русини, то не правильно, 
то не по закону, і вся вина людині більше є, коли вона назветь-
ся Русином!”36. Автор відзначав і той факт, що русинам більше 
шкоди принесли свої, ніж мадяри: “Все лихо, вишнуровані руси-
ни, що в доломанах вбрані, відносячись до аристократії, по русь-
ки не знають, і вчитися не хочуть… Скажіть правду, чи не біль-
ше шкодять народності нашій самі руські демагоги, ніж мадя-
ри? Хто протестував проти правильного вибору на сейм краєвий 
П. Адольфа Добрянського? Чи не самі русини? І то ще священи-
ки, Отці і покровителі руського народу (як вони себе називати 
люблять). Так, браття, не приписуймо же мадярам наші утиски, 
але приписуймо нам чи собі”37. Як бачимо, навіть на батьківщині 
А. Добрянський не мав належної підтримки з боку населення, що 
вже тоді говорити про ставлення до нього угорців.

Незважаючи на те, що українському політику не вдало-
ся виголосити промову в сеймі, вона не залишилася невідомою 
для громадськості, більше того, була поширена по всій держа-
ві і стала популярною серед широкого загалу населення. Все роз-
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почалось з виголошення ним промови угорською мовою у вузь-
кому колі слов’янських діячів у Відні38. Однак, не всі слухачі ро-
зуміли угорську і тому була висловлена пропозиція перекласти її 
на німецьку та видати у вигляді окремої брошури, що невдовзі й 
було зроблено. У червні 1861 р. вона була опублікована у друкар-
ні Замарського й Дітмара у Відні під назвою “Rededesungarischen 
Landtags-abgeordneten Adolf Ritter von Dobrzansky inder Adress-
Angelegenheit” (“Промова депутата угорського парламенту Адольфа 
Добрянського до питання про адресу”)39. В німецькомовному ви-
данні промови перекладач Олександр Амвросієвич помістив вступ, 
у якому висвітлюються події, що передували парламентській се-
сії40. Стислі уривки промови з’явилися також на російській мові41.

У промові талановитого політика зазначалося: “Домагаємося 
рівноправності з мадярами. Всю Мадярщину треба розділити на 
автономні області: німецьку, словацьку, руську, румунську. Всі на-
ціональності повинні мати свої народні, середні й вищі школи. 
Діти повинні вчитися рідною мовою, бо народ може бути лише тоді 
спокійний, коли не посягається на його найцінніший народний 
скарб – мову…Русини, словаки, серби, хорвати ніколи не забудуть, 
що вони є не мадярами, а слов’ян ськими народами… Домагаюсь 
рівноправності, автономії для кожного народу, що живе в Австро-
Мадярщині. Виступаю проти всього того, що для немадярських на-
родів у Мадярщині означає кривду або духовну смерть. Рішучо до-
магаюся, щоби були викоренені залишки кріпацтва. Правити – не 
означає лише міць і силу, але значить творити добро для народів, 
що живуть під тією правлячою силою. Мадярська держава – це на-
сильницька дер жава. Вона не допускає до благ інших, немадяр-
ських народів”42. Звертаючись до національних меншин імперії, 
А. Добрянський закликав їх обирати до найвищого законодавчо-
го органу держави своїх національних представників, оскільки це 
доз волить їм, об’єднавши сили в парламенті, захистити власні на-
ціональні права перед угорським та німецьким тиском43. 

Характеризуючи становище слов’янських народів Угорщини, 
політик порівнював його з домінуванням Британії “над нещасними 
народами Ірландії, Ост-Індії та Іонічних островів”44. В промові зву-
чало застереження для угорців, які становили меншість в державі, 
що існуюча ситуація в державі, яку він відкрито характеризував як 
“хаос і гноблення”45 та “царювання терору”46, може призвести до ка-
тастрофічної громадянської війни47. Висловлюючи вимоги надати 
автономію національним меншинам, український діяч пояснював їх 
історичним та природнім правом48, яке підтверджував великою кіль-
кістю історичних документів ХV-ХІХ ст., дипломами та міжнарод-
ними договорами, які цитував латинською мовою. Зважаючи на це, 
його промова, яка багато в чому нагадує історичний трактат, мала 
для того часу й неабияку наукову цінність. Крім суто історичних ма-
теріалів, А. Добрянський, маючи юридичну освіту, постійно аргумен-
тував свої думки, спираючись на відповідні положення Конституції49.

Вимоги українського народу політик висловив окремо, поді-
ливши їх на п’ять груп: 1) На території проживання русинів утво-
рити руський або змішаний словацько-руський комітат, де б у ді-
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ловодстві вживалася руська мова, зрозуміла селянам; 2) Руський 
або словацько-руський комітат виокремити в самостійний дист-
рикт, в якому функціонували б вищий суд, вищі навчальні зак-
лади (юридична академія, гімназія), аби сільське населення змо-
гло отримувати освіту; 3) Скликання раз на рік національного 
конгресу українців Угорщини для обговорення найважливіших 
справ; 4) Відновлення руської митрополії, руського єпископства в 
Марамороші, давніх протопресвітеріатів та архімандрії; 5) Вільна 
еміграція населення Закарпаття в інші країни в разі відновлення 
мадяризації50. В промові акцентувалася увага на справедливос-
ті висунутих вимог, які відповідають не лише законодавству, але 
й історичному праву українців, оскільки ті, “жили на своїй зем-
лі уже тоді, коли угорці із чужих земель у ІХ ст. сюди прибули”51.

Опублікована промова отримала широкий і неочікуваний ре-
зонанс серед громадськості. Не забарилася й реакція з боку влади. 
Цісарський намісник граф М. Палффі роздратовано писав канцле-
ру Форгачу, що це (виступ і вимоги українського політика) повніс-
тю суперечить духу національного примирення, яке здійснює ім-
ператор і вимагав негайно звільнити Добрянського з посади рад-
ника намісництва. Канцлер повністю погодився з думкою наміс-
ника, але позбавити посади виразника українських інтересів не 
наважився з огляду на його зв’язки у вищих віденських колах. 
Обмежився тільки суворим попередженням. Та це Добрянського 
не злякало. У відповіді М. Палффі він писав: “Від мадярської інте-
лігенції не чекаю нічого доброго, а тільки загрозу династії та різ-
ні обманні кроки, з допомогою яких вона намагається притягти на 
свій бік і на бік мадярської еміграції немадярські народи... Я зав-
жди намагався відсторонити мадярський вплив не тільки на руси-
нів, але і на румунів, словаків і замість нього посилити у вказаних 
народів традиційне довір’я до імператора і апостольського короля. 
Саме я відважився підняти свій голос проти т.зв. законів 1848 р. 
і проти того всього злого, що було спрямовано проти авторитету 
мого імператора і короля саме з боку тих, які зараз так кричать про 
небезпечність моїх тодішніх і сьогоднішніх поглядів”52.

Ненависть угорців до закарпатського “будителя” зростала 
з кожним днем. Адже тепер його вважали не лише провідником 
українців Закарпаття в 1848 р., але й захисником слов’янських 
народів та прихильником ненависного мадярським шовіністам 
австрійського уряду53. Зазначені події зробили життя і діяльність 
українця у Будапешті неможливими. Ворожість правлячої угор-
ської шовіністично налаштованої аристократії на чолі з К. Тісо ви-
лилася у спробу вчинення чергового замаху на життя українсько-
го діяча. Однак куля, на щастя, не влучила. Добрянський був зму-
шений поїхати у Відень, щоб виклопотати в імператора переве-
дення до австрійської столиці. Однак, Франц Йосиф його не ви-
слухав. Крім того, в листопаді імператору прийшов лист від графа 
Форгача, у якому останній вимагав, щоб А. Добрянський негайно 
повернувся в Будапешт для виконання своїх службових обов’язків. 
Український діяч був змушений переїхати до столиці Угорщини в 
намісницьку канцелярію, де й пробув до її ліквідації в 1864 р.54
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Представники слов’янських народів, на відміну від угорців, по-
чали вважати українського діяча своїм охоронцем, заступником і 
добродієм. Тогочасна словацька газета “Сокол” у 1862 році писала: 
“Чим є А. Добрянський для народу не лише свого, але й нашого, сло-
вацького, і які він служби виконав взагалі для немадярських народів 
у Мадярщині, те лише ті мо жуть належно оцінити, що з ним щоден-
но співпрацювали, або й тепер працюють. А оцінить те з часом без-
пристрасний історик тих народів, а над усе – історія народу русько-
го в Мадярщині, якого найпершим сином Добрянський заслужить, 
щоби був назва ний”55. Підкреслюючи велике значення опублікова-
ної промови А. Добрянського, український історик С. Добоша вва-
жав, що вона “фактично є першим науково обґрунтованим тракта-
том про права немадярських народів в Угорщині”56. 

Не дивлячись на те, що угорцям вдалося усунути українського 
політика від парламентської діяльності, сам сейм довго не проісну-
вав. 26 лютому 1861 р. новий урядовий кабінет, котрий очолював 
прихильник централізму А. Шмерлінг (1861-1865 рр.), оприлюд-
нив Лютневий патент, який розширив повноваження Райхсрату 
та звузив компетенцію крайових ландтагів. Незважаючи на те, 
що угорці отримали 120 із 349 парламентських мандатів у найви-
щому представницькому органі, Лютневий патент викликав у них 
різке незадоволення, оскільки вони ще з 1848 р. вимагали віднов-
лення діяльності окремого угорського сейму. Внаслідок масових 
заворушень 5 листопада 1861 р. австрійський уряд був змуше-
ний оголосити військовий стан в Угорщині57, внаслідок чого ви-
бори до угорського сейму більше не відбувалися58.

Наступні вибори до парламенту Угорщини відбулися лише 
10 листопада 1865 р.59, коли місце голови уряду посів лідер 
клерикально-дворянського табору граф Р. Белькреді, який був 
ініціатором запровадження до державного управління принци-
пу консервативного федералізму60. Свою кандидатуру в депута-
ти від Маковиць знову висунув А. Добрянський. Виборна кампа-
нія для нього пройшла успішно. 22 листопада він був утретє обра-
ний депутатом угорського сейму, в якому залишався до 1868 р.61. 
Більшої кількості власних депутатів українці були не в змозі про-
вести до сейму через дві основні причини: по-перше, низький 
рівень політичної свідомості, байдужість до свого національно-
го буття та вибору своїх представників до парламент; по-друге, 
через протидію вибору до сейму українських кандидатів мадяр-
ськими шовіністами, які для цього не гребували жодними засо-
бами, починаючи від підкупу, закінчуючи насиллям та терором. 

Угорці навмисне створювали для українського населення ви-
борчі дільниці в найбільш віддалених місцях, через що останні му-
сили проходити до неї 40-60 верств. Однак, після цього вибор-
цям доводилося чекати ще кілька днів, щоб проголосувати. Коли 
не допомагали й ці методи, угорці активно вдавалися до підку-
пу, що наочно продемонстрували під час обрання в депутати 
А. Добрянського. Щоб завадити його обранню і схилити вибор-
ців на свій бік, мадяри обіцяли священикам різноманітні вигоди, 
які в майбутньому вони могли б отримати від великого поміщика 
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Ердеді, а селянам давали слово зменшити податки, ліквідувати мо-
нополію на тютюн та сіль62. У багатьох випадках угорці закрива-
ли доступ українцям до виборчих урн, а натомість підставляли ін-
ших людей з фальшивими прізвищами, які голо сували за мадяр-
ських кандидатів63. Найбільш радикальними методами впливу на 
виборців стали погрози та використання зброї64. Мадярські газети 
про ці вибори писали (це підтвердили й окружні судді), що прома-
дярські партійники побили камінням, палицями і пора нили бага-
тьох русинів-виборців, не допускаючи їх до виборів. “Переміг те-
роризм!” – писали навіть мадярські газети, але всі ті протести не 
допомогли65. Більшість місць в парламенті отримали представни-
ки угорської ліберальної опозиції, на чолі якої стояв Ференц Деак66.

Отримання навіть одного депутатського мандата в таких умо-
вах стало для українців чималим досягненням, зважаючи на те, що 
словакам через тиск шовіністично налаштованої мадярської та ма-
дяронської шляхти не вдалося добитися і цього. Вже перші місяці 
передвиборної кампанії показали, що словацьке суспільство не го-
тове до такого роду політичної діяльності. Хвиля махінацій, маніпу-
ляцій, корупції і залякування виборців охопила все. Крім того, біль-
шість з 25-ти словацьких кандидатів, котрі балотувалися до сейму, 
мали власні програми і практично не співпрацювали між собою. 
Жоден словак не пройшов до парламенту. Їхні націо нальні інтере-
си у вищому законодавчому органі Угорщини захищали представ-
ники інших національностей – А. Добрянський, якого вони назива-
ли “полум’яним русинським патріотом”, румунські та сербські де-
путати, особливо Светозар Мілетіч67. 

У парламенті, який розпочав свою роботу 14 грудня 1865 р.68, 
талановитий український політик проявив кипучу різнобічну діяль-
ність, про яку можна краще всього судити по виголошених ним про-
мовах у 1867-1868 роках. Більш ранніх промов знайти не вдало-
ся. Можливо, вони й не були опубліковані, так як до проголошення 
дуалізму угорський сейм був обласним, і лише 1867 р. отримав са-
мостійний статус69. 8 листопада 1867 р. він виступив з промовою, 
яка була присвячена питанню збереження муніципалітетів, оскіль-
ки уряд мав на меті ліквідувати органи місцевого самоврядування 
в м. Ягер. А. Добрянський стверджував, що муніципалітети не під-
порядковуються урядові, а скоординовані з ним70. Вказувалося й 
на те, що в Хорватії і Словаччині уряд незаконно звільняє з посад 
офіцерів та вчителів, котрі відкрито не погоджуються з політикою, 
яку проводить уряд71. На будь-які пропозиції українського депута-
та, як демонструє стенографічний запис, лунав шум та галас угор-
ських політиків, котрі закидали йому звинувачення у промосков-
ських симпатіях та прагнули зірвати виступ. Та прохання до депу-
татів виявити трохи терпіння не давали жодних результатів72.

У промові, виголошеній 6 грудня 1867 р., він узагальнив 
вимоги петиції, яка була передана йому українським населен-
ням Угочського комітату для захисту своїх національних прав. 
Розглядаючи дану вимогу, депутат закликав парламентську біль-
шість якомога швидше розв’язати національне питання, бо лише 
за цієї умови було б можливим благополучне співіснування та 
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розвиток різних національностей монархії73. Промова 13 груд-
ня 1867 р. була спрямована проти проекту закону про взяття 
Угорщиною частини австрійського державного боргу, який знач-
но збільшився в період 1853-1860 рр. Український депутат зізна-
вся, що завжди був противником дуалізму, але оскільки той на-
був законної сили, то Угорщина тим самим звільняється від спла-
ти австрійського боргу74. До того ж, Добрянський відзначив, що 
угорська частина монархії бідніша і більш обтяжена податками. 
Для виходу зі ситуації він пропонував австрійському уряду збіль-
шити податок на прибуток (зокрема на цінні папери), що дозво-
лить не лише сплатити борг, але й зміцнити фінансове станови-
ще75. Він наголошував на тому, що для здобуття чи збереження 
свободи в Угорщині потрібні не військо й податкові жертви, а не-
гайне розв’язання національного і соціального питання76.

23 травня 1868 р. А. Добрянський представив парламенту пе-
тицію словацького населення Ліптовської області, яке вимагало за-
безпечення своїх законних національних прав77. Вона фактично 
повторювали вимоги, які 31 січня 1868 р. адресувало сейму 21-е 
село зі Спішської столиці. Головним ініціатором Спішської пети-
ції і самого тексту був відомий учений Мартін Чулен, який на той 
час працював в Левочі. Вона містила клопотання, які можна роз-
ділити на три частини. В першій висувалися вимоги забезпечен-
ня фактичної, а не формальної, рівноправності народів, округлен-
ня округів за національним принципом, введення словацької ад-
міністрації та судів, використання поряд з угорським словацько-
го національного прапора. Друга група вимог стосувалася реорга-
нізації округу та органів місцевого самоврядування, а третя – осві-
ти. Зокрема, спішці вимагали запровадження словацької мови на-
вчання в народних школах, створення мережі словацьких гімназій 
та реальних училищ, двох навчальних закладів, юридичної акаде-
мії та кафедри словацької мови та літератури в Будапештському 
університеті. Оплата праці вчителів мала здійснюватися за дер-
жавні кошти, а нагляд за школами повинні були виконувати ко-
мітети, що складалися з державних і національних представників. 
Словацькі культурні, освітні та наукові установи мають отримува-
ти дотацію від держави, як і аналогічні угорські установи78.

Національна програма, сформульована в Ліптовській пети-
ції, була практично ідентична зі Спішською79, а тому відповіда-
ла й репрезентувала загальнословацькі національні прагнення. 
Український політик не міг не підтримати їх, оскільки ще з кінця 
40-х рр. тісно співпрацював зі словацькими національними діяча-
ми та постійно захищав їхні інтереси у вищому законодавчому ор-
гані. Незважаючи на те, що парламентська більшість постійним га-
ласом зривала його промову і лютувала через те, що він наважив-
ся говорити від імені неіснуючого, на їх думку, словацького наро-
ду, він все-таки завершив її. Поведінку угорських шовіністів у сеймі 
яскраво демонструє уривок стенографічного запису: “Немадярські 
народи краю (викрики: які народи? Галас) звертаються з прохан-
ням до парламенту (викрики: у нас немає народів!), прошу виба-
чення, але вони є (крики: ні! Великий галас), я знову повторюю, що 
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до парламенту з проханням звертаються немадярські народи краю 
(сильна стукотня. Викрики: їх немає!). Про існування цих народів 
уже не раз говорилося (галас), прошу вибачте мене, ті, котрі не ви-
знають існування цих народів, кажуть наперекір Адресу 1861 року, 
і їм я рад жу прочитати не лише наші попередні закони, але й про-
мови видатних представників…”80. Оратор вказував на небезпечні 
наслідки податкової діяльності адміністративних органів стосовно 
немадярських народів. Всупереч обіцянкам, податки так і не були 
знижені, а це, у свою чергу, викликало загальне невдоволення серед 
населення. Він підкреслював, що така політика не відповідає інтер-
есам народу і ставить його у скрутне становище. Крім того, загальне 
незадоволення найтіснішим чином пов’язане також з нерозв’язаним 
національним питанням в державі. Український політик наполягав 
на його вирішенні і з цієї метою запропонував сейму прийняти пе-
тицію словацького народу. Аналогічну петицію від імені словаків 
Тренчанської столиці він передав сейму 28 вересня 1868 р.81

6 липня 1868 р. український парламентарій зробив поправку 
до законопроекту про внесення змін у збір грошових податків, до-
водячи необхідність визначення податків не за фіктивною рівністю 
всіх громадян, а за майновим цензом82. Наступного дня виступив 
з промовою проти запровадження податку на будинки, який пе-
редбачався новим законопроектом для того, щоб збільшити видат-
ки на утримання війська83. Він звертав увагу депутатів та фінансо-
вого комітету на те, що запровадження податку на будинки стане 
непосильним тягарем для родин бідних фермерів (селян) у невели-
ких містах і селах, домівки яких коштують всього 50 флоринів, тоді 
як маєтки великих землевласників – 20-30 тис. флоринів84.

19 жовтня того ж року український політик захищав мініс-
терський законопроект про запровадження замість одного вісьмох 
апеляційних судів у різних частинах Угорщини, виступивши при 
цьому проти позиції парламентської комісії, яка, всупереч інтере-
сам та правам неугорських національностей, відстоювала запро-
вадження лише двох апеляційних судів: в Будапешті та Марош-
Вашаргелі85. Запровадження вісьмох судів дозволило б, на його 
думку, здійснювати правосуддя не лише швидше, але й належним 
чином86. Крім того, таке розгалуження судових інстанцій відпові-
дало би європейським нормам, які вже діяли на той час у Франції, 
Бельгії, Пруссії, та, в деякій мірі, в Нідерландах87. На зауважен-
ня А. Добрянського про небезпечність недовіри слов’янських на-
родів до органів правосуддя в Угорщині, що може негативно відо-
бразитися на її майбутньому розвиткові, угорські депутати відпо-
віли шумом та кпинами, викрикуючи при цьому “Ми не боїмося!”88.

У парламенті, крім політичних питань, український діяч об-
стоював й церковні. Зокрема, 20 жовтня 1868 р. присвятив свою 
промову питанню втручання світської влади у шлюбні справи. 
Він вказував на незадоволення віруючими всіх християнських 
конфесій Угорщини (католиками, православними, уніатами та 
протестантами) політикою, яку проводить держава, втручаючись 
у шлюбні справи, й акцентував увагу на абсолютній справед-
ливості висунутих ними вимог припинити незаконне державне 
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втручання у справи, пов’язані зі шлюбом. Разом з цим, зауважу-
вав, що всупереч умовам унії, уніатські єпископи не обираються 
духовенством і народом, але призначаються владою. Відзначався 
і той факт, що вони дотримуються більше західних канонів, ніж 
східних, а апеляції проти рішень їх судів зі шлюбних справ неза-
конно направляються до Риму89.

Ще одна парламентська промова, в якій розглядалося цер-
ковне питання, торкалася “Пропозиції”, внесеної на розгляд парла-
менту А. Добрянським та двома румунськими депутатами Владом і 
Меданом, котрі розробили програму церковної автономії. Вони про-
понували сейму постановити, щоб міністр “віросповідань і народно-
го просвітництва” в найближчий час вніс законопроект про скли-
кання національних соборів румунської та руської (української) уні-
атської церков. Ініціатори “Пропозиції” зазначали, що умови унії в 
румунській та українській церквах: збереження східного обряду, 
церковного права й вибір єпископів – недотримуються, оскільки 
обирається лише один Семиградський митрополит, а інших єписко-
пів призначає Папа Римський; в шлюбній справі порушуються за-
кони православної церкви, навіть сам обряд занепадає90. 

28 жовтня А. Добрянський подав два запити міністру юстиції: 
перший торкався питання покращення становища куріальних (по-
місних) «жидлярів» (поселенців, котрі не мають домівки), а в друго-
му містилося питання про те, чи має він (міністр) намір ще в поточ-
ну сесію внести три законопроекти, спрямовані на ліквідацію за-
лишків кріпосного права на всій території Угорщині91. Тоді обгово-
рювалися два законопроекти, які торкалися виноградників, вигід-
них фактично лише угорцям. Та не дивлячись на це, український 
політик підтримував їх прийняття, оскільки бажав блага не лише 
представникам нацменшинам, але й самим угорцям92.

Одна з найбільш важливих проблем, навколо якої точилися го-
стрі політичні суперечки в угорському парламенті в 1868 р., поля-
гала у розв’язанні національного питання та розробці відповідного 
законопроекту, який мав би врегулювати дану проблему, зважаючи 
на загострення національно-політичної ситуації всередині держави. 
Від його розв’язання багато в чому залежала доля національних мен-
шин Угорщини. В процесі вирішення вищезазначеної проблеми іс-
нували лише два варіанти розвитку подій: перший – вони (нацмен-
шини) отримають статус автономії і розвиваються як відносно са-
мостійні державні утворення, зрозуміло, в межах, передбачених за-
гальнодержавним законом чи конституцією; і другий – угорські де-
путати, які становили більшість в сеймі, виступають проти надан-
ня нацменшинам статусу автономії, внаслідок чого для останніх це 
закінчується черговою хвилею мадяризації та поступовою втратою 
своєї національної ідентичності й самобутності.

Зважаючи на вагомість даної проблеми, А. Добрянський взяв 
активну участь в обговоренні законопроекту про національності. 
За підтримки депутатів від інших національних меншин він був 
обраний членом комісії у справах національностей й неоднора-
зово виступав на захист прав слов’янських народів Угорщини93. 
Зокрема, 25 листопада 1868 р. виступив з промовою в сеймі, в 
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якій обстоював позицію меншості в комісії і різко критикував 
проект закону, запропонованого депутатською більшістю, який 
не тільки не передбачав розширення адміністративних терито-
рій, домінування національних мов на відповідних територіях, 
справедливого розподілу між різними національностями установ 
та посад, обмежував права національних меншин в галузі вико-
ристання рідної мови, але й, найголовніше, заперечував сам факт 
існування неугорських національностей в державі та визнавав 
угорську національність як єдину політичну націю94.

А. Добрянський категорично не погоджувався з думкою основ-
ної частини депутатів, що в Угорщині живе лише один мадярський 
народ, а всі інші народи є тими ж мадярами, тільки румунської, серб-
ської, словацької та іншої мов95. У своїй промові він коротко про-
аналізував історію кожної національності Мадярщини, спираючись 
на історичні документи, королівські грамоти та рескрипти, стат-
ті конституції, доводив, що всі ці народи, як і угорський, мають іс-
торичне та легітимне право на самостійний національний розвиток, 
оскільки основна їх частина жила на території, яку в ХІХ ст. займала 
Угорщина, ще до приходу на неї самих мадяр, не будучи при цьому 
ні від кого залежною. Для доведення своєї точки зору він знову, як і 
в опублікованій промові за 1861 р., вдався до окремого розгляду істо-
ричних прав русинів, словаків, румунів та сербів96. Для доказу прав-
дивості ідеї щодо рівноправності народів східної частини монархії 
український депутат посилався на королівські титули угорських пра-
вителів різних часів і зазначає, що перший угорський король Сте фан І 
не був “dux Ungarorum” (королем мадяр), а спочатку титулувався як 
“rex Pannoniarum” (король Панноній) та “rexutriusgue Pannoniae” (ко-
роль двох Панноній), а пізніше “rex Ungariae” або “rex Hungariae” (ко-
роль Угорщини), але не як “rex Hungarorum”97. Цим самим відкида-
лась теза угорських шовіністів про існування єдиної політичної ма-
дярської нації на теренах держави. Спростувавши заперечення угор-
ських шовіністів, які не погоджувалися з думкою про рівноправність 
народів Угорщини ще з часів їх поселення на даній території, укра-
їнський політик перейшов до викладу питання про поступову втрату 
рівноправності та самостійності цих народів в ХVІ-ХVІІІ ст.98

Лише розглянувши вищезазначене питання, А. Добрянський 
безпосередньо торкнувся розгляду самого законопроекту про на-
ціональності. Під час його загального обговорення він підкрес-
лював необхідність негайного розв’язання національного пи-
тання, бо інакше існуватиме небезпека розпаду самої держави. 
Представляючи законопроект меншості, депутат пояснював свою 
позицію тим що, він є “більш близький до законних прагнень не-
угорських національностей”99. Добрянський аргументовано опо-
нував депутатові-угорцю Ференцу Деаку, підкреслюючи, що “…
проект більшості різниться від проекту меншості не тим, що не 
прийнявши розширення адміністративних територій, домінуван-
ня мов на певних територіях, і справедливому розподілі між на-
ціональностями установ, посад вирішення національного питан-
ня має намір розв’язати на основі особистих прав, а принципо-
во відрізняється в тому від проекту меншості, що, ігноруючи за-
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мовчуванням дійсне та законне існування національностей краї-
ни, обмежується суттєвим урізанням особистих прав в галузі ви-
користання мови і цим самим закладає основи поширення остан-
нім часом стремління, яке прямо заперечує існування неугор-
ських національностей, визнає єдину угорську національність не 
тільки, але і намагається її, як уявну політичну націю, поставити 
замість народу країни, отже політичного чинника держави…”100.

Представляючи законопроект меншості, Добрянський під-
креслював, що вимагає для окремих народів набагато менше ніж 
те, на що вони могли б справедливо претендувати. Він був гото-
вий піти на поступки більшості “у всьому, що не загрожує духов ній 
смерті неугорських народів”, напр.: в питанні про національні пра-
пори, кордони адміністративних одиниць Угорщини і всьому ін-
шому, якщо буде обговорено: 1) “Що всі народи, перераховані в 3 
частині 25 розділу трійного законника, становлять одне неподіль-
не населення Угорщини; 2) Що ці нації покликані розвивати свою 
мову й національність, відповідно, до діяльності в культурній сфе-
рі, і в цьому відношенні кожна нація представлена своїми власни-
ми силами без права отримати яку б то не було пряму допомогу ін-
шого народу чи держави; 3) Що цим народам, не личить користу-
вання ніяким іншими правами, особливо – політичними, так як 
політичний фактор всієї країни, області чи окремого села, має роз-
глядатися законодавчими зборами населення держави, області чи 
общини”101. Висловлював навіть готовність прийняти проект біль-
шості, якщо в нього будуть включені ці три пункти102. 

Промова українського політика, незважаючи на свій опози-
ційний характер, справила велике враження навіть на угорських 
депутатів, не кажучи вже про бурхливі оплески парламентської 
меншості103. Так, міністр К. Тіса, котрий відверто ненавидів укра-
їнського діяча, після виголошення ним промови сказав: “Якби я 
так володів угорською мовою, як цей москаль…”104.

Як бачимо, проект меншості був досить поміркованим і не 
вимагав здійснення жодних кардинальних змін (створення пар-
ламенту для кожної національності і т. д.) у політичній системі 
Угорщини. Це було зроблено для того, щоб схилити на свій бік пар-
ламентську більшість, яка б не погодилася прийняти ширші ви-
моги нацменшин. Проте, незважаючи на всі зусилля українського 
депутата не допустити прийняття законопроекту більшості, твор-
цями якого були Ф. Деак та Й. Етвеш, 30 листопада 1868 р. парла-
мент ухвалив даний законопроект під офіційною назвою “Закон 
No XLIV про рівноправність національностей». За кулісами ж його 
називали законом Деака-Етвеша105. Не дивлячись на те, що у са-
мій назві законопроекту вживалося словосполучення “національ-
на рівноправність”, фактично про неї у законі не йшлося, оскіль-
ки в ньому зазначалося, що “всі громадяни Угорщини утворю-
ють одну єдину мадярську націю і кожен громадянин, до якої на-
ції він би не належав, автоматично стає її членом”106. Крім того, 
представники угорського уряду, такі як Альберт Аппоній, наголо-
шували, що кожний громадянин індивідуально має рівні права 
перед законом, але національності в цілому не мають легального 
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статусу в межах однієї та неподільної політичної мадярської на-
ції107. Єдиною державною мовою, обов’язковою в адміністратив-
них та судових установах, визнавалася угорська. Передбачені за-
коном поступки щодо вживання національних мов у початкових 
школах, нижчих адміністративно-судових органах практично за-
лишалися на папері108. 

Для угорських шовіністів прийняття цього законопроекту сим-
волізувало перемогу Кошутової доктрини про єдину політичну мадяр-
ську націю в межах Угорщини, а для нацменшин це точка відліку но-
вої хвилі мадяризації, яка набирала ще більших обертів для того, щоб 
остаточно асимілювати немадярські національності. Саме тому неви-
знання національностей в Угорщині законом Деака-Етвеша виклика-
ло занепокоєння у слов’янських народів Мадярщини. А. Добрянський 
знову, як депутат, виго лосив в угорському парламенті промову. Але 
коли він почав вимагати права на політичне самоуправління і свобо-
ду для всіх народів Угорщини, його слова викликали в сеймі такий 
галас, що впродовж години не можна було чути, хто і що говорить. 
“Національності в Мадярщині залежать у своєму культур ному й на-
родному житті лише від самоволі мадярів. Це ми відкидаємо. У тако-
му вигляді співжиття народів, що живуть в Австро-Мадярщині, не-
можливе. Треба, щоби вся Австро-Мадярщина була в огляді народ-
нім поділена на самоуправні країни, національно цілковито самостій-
ні...”109. Угорський парламент був чи не єдиним місцем, звідки ще 
можна було сказати слово від імені національних меншин. Однак, 
промови українського депутата не тільки не були почуті, але й на-
віть вислухані. Мадярам, завдяки своїй більшості в сеймі, вдавало-
ся блокувати будь-які його пропозиції й вимоги, які торкалися прав 
нацменшин. Він боровся з угорцями словом, розумом, переконання-
ми110. Його блискучі промови здійснювали сильний вплив на пред-
ставників не лише різних національностей Угорщини, а й на угор-
ських депутатів, тим більше, що “ніхто з мадярських лідерів розумом 
і освіченістю не міг зрівнятися з Добрянським”111.

Під час нових виборів до угорського сейму в 1868 р. А. Добрян-
сь кий, бачачи, що від присутності українців у парламенті не має ні-
якої користі, і що його праця не приносить бажаних результатів, рі-
шуче заявив, що висувати свою кандидатуру під час нових виборів 
до сейму більше не буде, а своїм землякам радив проводити пасивну 
політику – не брати участі в діяльності сейму, не вибирати і не про-
водити туди депутатів, а наполегливо зайнятися культурною та гро-
мадською роботою на батьківщині112. Він розумів, що дуалізм озна-
чає договір між німцями й угорцями, який спрямований для більш 
успішної діяльності проти слов’ян Габсбурзької монархії за принци-
пом “Поділяй і володарюй”. Саме ці причини призвели до його від-
ходу від парламентської та й взагалі політичної діяльності. Після за-
кінчення депутатських повноважень у 1868 р. він переселився з 
Відня до Чертежного, й на протязі тридцяти років активно займав-
ся науково-публіцистичною діяльністю113.

Підсумовуючи депутатську діяльність А. Добрянського, за-
значимо, що, беручи участь у роботі угорського парламенту, він 
виступив виразником інтересів не лише українського народу, а й 
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інших національних меншин Габсбурзької монархії. Його зусил-
ля були спрямовані на розв’язання національного питання та за-
хист прав різних національностей Австрійської імперії, здійснен-
ня протидії угорцям (шляхом прийняття відповідних законопро-
ектів), які докладали усіх зусиль, щоб остаточно асимілювати не-
мадярські народи Угорщини й перетворити їх на складову єди-
ного угорського народу. Така ситуація загрожувала українцям 
та іншим нацменшинам повною втратою національної ідентич-
ності та самосвідомості, власної національної самобутності та на-
дії на майбутнє самостійне існування. У період розпаду абсолю-
тистського режиму в Австрійській імперії та утворення Австро-
Угорської монархії 1867 р. відродження національного життя 
українців Угорщини за всієї слабкості набуло політичного харак-
теру і значимості, хоча далеко не в такій мірі, як національний 
рух інших бездержавних національностей Габсбурзької монар-
хії. Його провідною силою, як і в період «Весни народів» 1848-
1849 рр., й надалі залишалося духовенство і невелика група світ-
ської інтелігенції. На жаль, за такий тривалий період розширення 
кола учасників руху так і не відбулося. Ситуацію погіршувала ще 
й відсутність єдності між ними. За таких умов поразка національ-
них лідерів була неминучою. Однак перемога панівної угорської 
верхівки з їхньою шовіністичною політикою несла в майбутньо-
му для них не найкращі наслідки: посилювалися конфлікти між 
угорцями та їх владною елітою з іншими національностями, що 
було в подальшому достатньо небезпечним для розвитку та збере-
ження територіальної цілісності полінаціональної держави.
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СЛОВАЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ 
РУХ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. : ВНУТРІШНЯ 

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТА ПОШУК ЗОВНІШНІХ СОЮЗНИКІВ
У статті охарактеризовано розвиток словацького національно-

політичного руху у другій половині ХІХ ст. Виокремлено різні його те-
чії у відповідності із зовнішньополітичною орієнтацією, завданнями 
національної боротьби та шляхами вирішення словацького питання.

Ключові слова: національно-політичний рух, мадяризація, мо-
нарх, Російська імперія, співпраця народів Транлейтанії, чехосло-
вацька ідея, католицька течія.

Словацькі землі з Х ст. перебували під владою угорських ко-
ролів, а в XVI ст. як частина Угорщини увійшли до складу дер-
жави Австрійських Габсбургів. У кінці XVIII ст. розпочинаєть-
ся культурницький етап словацького національного відроджен-
ня, який навіть в умовах жорсткого мадяризаційного курсу угор-
ської влади, мав значні результати: створено словацьку літера-
турну мову, перші просвітницькі та культурні осередки, виходи-
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