
В 143

всенародні збори Угорських рУсинів 1919. Відбули-
ся 21 січня в м.Хуст. На зборах (конгресі, з’їзді) прийнято рішення про 
возз’єднання Закарпатської україни з Великою україною. складні проце-
си в суспільно-політичному житті краю й міжнародних відносинах – роз-
пад австро-угорщини, буржуазно-демократична революція в угорщині 
(жовтень 1918) та проголошення угорської Народної республіки (листо-
пад 1918), створення Чехословаччини (14 листопада 1918), революційні 
події 1917 в росії і проголошення уНр та ЗуНр, нарешті, політика ан-
танти – гостро поставили проблему самовизначення й державності За-
карпаття. 1918 тут почали виникати різні ради (робітничих, солдатських і 
селянських депутатів, народних чи національних) як політичні органи на 
місцях, що висували соціальні та національно-культурні вимоги, в т.ч. від-
носно нового державного статусу Закарпаття: орієнтація в цьому питанні 
була різною – прорадянською, проугорською, прочехословацькою і про-
українською. Під впливом подій в Закарпатті 21 грудня 1918 уряд угор-
ської Народної республіки видав Закон № 10 “Про національну автономію 
русинів, що проживають в угорщині”.

Проголошена автономія Закарпаття (т.зв. руська країна) була досить 
обмеженою і не одержала підтримки у населення краю, яке тривалий час 
зазнавало утисків від угорців. Значну активність у питанні про державну 
належність і статус краю виявила численна карпато-русинська (закарпат-
ська) еміграція в сШа, яка на плебісциті 13 вересня 1918 висловилася за 
приєднання Закарпаття до Чехословаччини. рішення й резолюції місце-
вих рад дедалі більш виразно засвідчували зростання природної, зумовле-
ної етноісторичними й національно-культурними факторами української 
орієнтації – “до україни хочемо”. мараморош–сігетська рада звернулася 
до інших рад Закарпаття із закликом скликати загальні збори представни-
ків усіх рад у Хусті й обговорити питання “з ким маємо жити”. Протягом 
кінця 1918 – початку 1919 повсюдно проходили збори місцевих рад, на 
яких обиралися делегати на з’їзд у Хусті.

21 січня 1919 на з’їзд прибуло 420 делегатів від 175 (з-поміж 400) на-
селених пунктів Закарпаття та близько тисячі гостей з навколишніх сіл. 
Практично всі виступаючі вимагали возз’єднання з україною. у прийня-
тій одноголосно резолюції проголошувалося: “Всенародний конгрес угор-
ських русинів з дня 21-го січня 1919 р. ухвалює з’єднати комітати: угоча, 
Берег, унг, Земплин, Шариш, спіш і абауй–торна з соборною україною, 
просячи, щоб нова держава при виконанні цієї злуки узгляднила окре-
мішнє положення угорських русинів” (ймовірно, йшлося про особливий 
статус Закарпаття в складі української держави). сформовано делегації 
для вручення цього рішення керівникам ЗуНр і уНр. Наступного дня, 
22 січня 1919, на соборній площі в києві, де відбувався історичний акт 
злуки, ЗуНр говорила і від імені Закарпаття. Політична ситуація в Закар-
патті ускладнювалася втручанням інших держав у його внутрішні справи. 
За згодою антанти, 12 січня 1919 чехословацькі частини зайняли ужго-
род, далі – територію краю на захід від р.уж (прит. лаборця, басейн ду-
наю). східні регіони Закарпаття почали окуповувати румунські війська. 
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За  сен-Жерменським мирним договором 1919 Закарпаття під назвою Під-
карпатська русь увійшло до складу Чехословаччини.
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с.В.Віднянський.

“всесвіт” – журнал іноземної літератури. літературно-мистецький 
і громадсько-політичний щомісячник. Заснований 1925 у Харкові, де ви-
ходив до 1934. Видання відновлено 1958 у києві як орган спілки письмен-
ників україни, українського товариства дружби і культурного зв’язку з за-
рубіжними країнами. Перший головний редактор – поет і прозаїк, громад-
ський діяч В.Блакитний. у подальшому журнал очолювали письменники 
о.Полторацький, д.Павличко, В.коротич, з 1986 – о.микитенко. Впро-
довж своєї діяльності “В.” перетворився на головну трибуну поширення 
в україні творів світової літератури в українських перекладах і новин про 
культурні події за кордоном. друкує романи, повісті, оповідання, поезії, 
статті авторів з більш як 100 країн. Частина презентованих творів – першо-
публікації, здійснені безпосередньо з рукописів іноземних письменників. 
серед культурних надбань народів світу, представлених у “В.”, – твори ла-
уреатів Нобелівських премій: м.а.астуріаса (Гватемала), Г.Гарсія маркеса 
(колумбія), Г.Гессе (Швейцарія), В.дж.Голдінга (англія), о.елітіса (Гре-
ція), а.камю (Франція), с.квазімода (італія), р.тагора (індія) та ін., лау-
реатів інших міжнародних і національних премій – р.альберті (іспанія), 
Ж.амаду (Бразилія), Н.Гільєна (куба), ла Гуми (Південно-африканська 
республіка), м.дервиша (Палестина), П.Неруди (Чилі) тощо. Журнал та-
кож відтворює у нових перекладах класику античного світу, середньовіччя, 
епох ренесансу і Просвітництва. у різні роки свої переклади у “В.” вмі-
щували м.Бажан, м.Білоус, р.лубківський, м.лукаш, л.Первомайський, 
Б.тен, м.терещенко та багато інших художників слова.

На сторінках журналу регулярно з’являються огляди поточних подій 
літератури, театру, образотворчого і кіномистецтва за кордоном, статті з 
питань міжнародної політики. розділ “україніка” висвітлює життя укра-
їнської діаспори в Європі, америці, азії, австралії, контакти зарубіжної 
громадськості з україною. 1989 журнал встановив щорічну премію імені 
миколи лукаша, якою відзначаються кращі переклади іноземної літерату-
ри, а також статті про мистецтво перекладу, опубліковані у “В.”.


