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американська рУська народна рада — організація закар-
патських емігрантів у сШа (вихідців із угорської русі). Заснована 23 лип-
ня 1918 шляхом об’єднання у м. Гомстед (Хомстед, шт. Пенсільванія) двох 
організацій діаспори: «З’єднання греко-католицького руського братства» і 
«Зборів греко-католицького руського церковного братства». очолив раду 
м.Чопей, секретарем призначено Ю.Гардоша. За своєю суттю була стра-
ховою організацією емігрантів. Від часу створення активно виражала й 
свою політичну позицію, особливо щодо визначення державно-правового 
статусу Закарпатської україни після Першої світової війни. Політичну 
платформу сформульовано в меморандумі ради, складеному адвокатом 
Г.Жатковичем спеціально для вручення президенту сШа т.В.Вільсону 21 
жовтня 1918. Відповідно до меморандуму ставилася вимога, щоб «угро-
руський народ визнали окремим і, якщо це буде можливо, цілком незалеж-
ним народом». у противному разі допускалось об’єднання з одним із су-
сідніх слов’янських народів на правах автономії. якщо ж угорські кордони 
не змінюватимуться, то буде висунуто третій варіант — певна автономія у 
складі угорщини. 26 жовтня 1918 рада вступила до «центральноєвропей-
ської демократичної унії» — союзу представників емігрантських осередків 
народів центральної Європи на американському континенті. 12 листопада 
1918 на своєму з’їзді у м. скрантон (шт. Пенсільванія) вона висловилася за 
приєднання Закарпаття до щойно створеної Чехословаччини. 
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анабаптисти (від грец. άναβαπτίζω – знову хрещу) – послідовники 
протестантської секти, які заперечували хрещення немовлят і виступали 
за свідоме обрання людиною християнської віри в дорослому віці. сприй-
маючи передусім Новий Заповіт, вони розглядали старий лише як допо-
внення до нього. Від 1519 рух а. розгорнувся у Швейцарії, звідки поши-
рився на Західну та центральну Європу. Під проводом т. мюнцера а. бра-
ли участь у селянській війні в Німеччині 1524 – 25. Протягом 1534 – 35 
а. утримували владу в м. мюнстері (Північна Німеччина), де провели ряд 
зрівнювальних заходів, спрямованих на побудову в місті “небесного Єруса-
лиму”. Після розгрому мюнстерської комуни в 1535 радикальний напрям 
руху а. пішов на спад, в а. общинах почали переважати  пацифістські ідеї. 
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На запереченні войовничого характеру програми діяльності а. базували-
ся ідеї менно сімонса (Нідерланди), звідки пішла назва секти менонітів. 
їх віровчення базувалось на принципах відмови від застосування сили у 
боротьбі зі злом, військової служби, майнового зрівняння. унаслідок пере-
слідувань меноніти переселялися до Північної америки, російської імпе-
рії. На півдні україни вони з’явились 1789 і заснували свої перші вісім ко-
лоній. Поселення менонітів динамічно розвивались у катеринославській, 
Херсонській, таврійській губерніях, відіграючи важливу економічну й 
культурну роль у житті Південної україни. Протягом 1924 – 1939 члени 
цієї секти масово емігрували з радянського союзу. 
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англо-Українські комітети, Українсько-британські 
комітети – назва організацій різного політичного спрямування у Ве-
ликій Британії 1910–30-х рр., які ставили за мету підтримувати і пропагу-
вати ідеї українського руху. 

Перший комітет (the Ukraine-British Committee) заснували у лон-
доні в березні 1913 дж.раффалович, В.степанківський, Ф.Барлетт і 
м.меленевський. Він популяризував у Великій Британії досягнення укра-
їнської культури, а в україні – англійської. Після виходу В.степанківського 
зі складу комітету (літо 1913) керівництво очолив дж. раффалович. На по-
чатку Першої світової війни комітет прагнув забезпечити для українсько-
го руху симпатію й допомогу англомовних держав, хоча серед його членів 
існували розбіжності стосовно майбутнього україни. Перестав існувати 
фактично після переїзду дж. раффаловича до сШа (листопад 1915). 

1930 зусиллями прихильників П.скоропадського В.коростовця, 
л.тафнелла і м.Грегорі постав англо-український комітет (Anglo-
Ukrainian Committee) з метою збору коштів для підтримки гетьмана та 
ведення української монархістської пропаганди. Після реорганізації (26 
квітня 1932) комітет очолив л.тафнелл. 1932–34 заходом комітету ви-
давався часопис «дослідник» («the Investigator»), у якому друкувалися 
статті прогетьманського спрямування. а.–у.к. розпався фактично у березні 
1934 після звільнення л.тафнелла з посади керівника. розслідування ді-
яльності комітету в британському суді (8–9 жовтня 1935) виявило фінан-
сові зловживання його керівництва. 

у лютому 1935 група політиків і громадських діячів (с. мелоун, е. лін-
кольн, р. сітон-Вотсон) створила новий англо-український комітет, який 
орієнтувався на демократичний табір в українському русі. до нього уві-


