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1_1!сля под!й 1848-1849 рр., в яких взяв участь як доброволець ре-
волюц!йно| арм!|' [1егоцький продовжив навчання на юридичному в!дд!_
ленн! (ошицько] академ!]. [1!сля :: зак!нчення у 1851 р. працював служ-
бовцем у суд!. 9ерез чотири роки оселився в [йуканев!, де жив аж смер-
т! у 1915 р. 8 1865 р. став на службу до граф!в [!.!енборн!в.

[1очинаючи з 1850 р., досл!дник рецлярно публ!кував науков! статт! в

р!зноман!тних виданнях }горщини. } 60-х рр. !нтенсивно займавоя архео-
лог!ею. 3окрема, 1863 р. досл!див територ!ю середньов!нного замщ в (о-

ролев!, написав статтю з ц!о| проблематики [10' с. 10]. !з середини 60-х рр.
збирав фольклор. [1рацююни серед населення Березько1 лупи, 3ахопив-
ся народними п!снями' !осл!див фольклор угорц!в ! русин!в. 8!н е першим
перекладачем народних п!сень русин!в на угорсьщ мову - <Ёародн! п!сн!

угрорус!в> [3]. } зб|рниц вм|щено 116 п!сень ! детальний опис русинсько-
го вес!лля. 8чений переклав угорською також.словацьк! народн! п!сн! [6]'
а в 1877 р. - к}гроруськ! народн! присл!в'я ! повчання>, де !! вм!щено 720.

@тже, перш! археолог!нн! та фоль:с:орн! досл!дження [1егоцького
стали сприятливим /рунтом для вивчення !стор!1 Березько| жупи' його
спадщина складас 7 монограф!й, '153 статт|[10;.9].

3 останн! роки життя вчений займався систематизац!ою та анал!-
3ом нагромаджених речових ! писемних джерел. [т4ав нам!р створити
музей для широкот публ!ки |8' с. 142|. Але заснування му3ею було не-
легкою справою, т!льки у 1909 р. влада жупи заресструвала товарист-
во' що отримало !м'я !1егоцького, але не вид!лила належного прим!щен-
ня для експонат!в. !еякий нас музей 3находився у приватному будинку.
у 1915 р. 1. !!егоцький помер, а через 5 рок!в не стало його дружини.
|-!раво власност! над експонатами перейшло до ]х д!тей (]х було п'яте-
ро). !_1!сля пол!тико-адм!н!стративних зм!н 1919 р. д!ти !1егоцького ви[ха-
ли в !горщину ! продали колекц!ю батька братиславському купцев! .|1а-

зарю 3!нглеру [9' с. 3]. (оли 3!нглер спробував вивести колекц!ю за ме-
ж! 3акарпатгя, влада конф!сщвала 11. }с! матер!али тимчасово пом!сти-
ли у [!!укан!вському замку.

у 1922 р. музейне товариство в!дновило роботу. 3а п!дтримки дер-
жави купили прим!щення для колекц!|. 11. 3!нглер подав до суду на му_
зейне товариство ! вимагав повернути йому експонати. 6удова справа
затягнулася Ао 1929 р., коли 9ехословацька держава погодилася в!д-
шкодувати 3!нглеру 30 тис. крон [10' с' 12]. йузей !м. 1..[!егоцького по-
т!м послужив основою для створення 3акарпатського краезнавчого му-
зею в }жгород!. Ёин| частина фонд!в му3ею вченого збер!гаоться в дер-
жавному арх!в! 3акарпатсько[ област{ у Берегово, зокрема його руко-
писний щоденник <<Ёаша в!йна> ['12]. !-1омер 1..|'!егоцький 25 листопада
19'15 р' в [:1уканев|. Ёа ст!н! римо-католицького костьолу прикр!плено
таблинч про те, що тг поховано }еодора !1егоцького |11, с.71|'

!!егоцький тривалий час працював головним прокурором [т|укан!в-
сько-9инад!:всько| дом!н!] граф!в [.!|енборн!в, мав досцп до велико1 к!ль-
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кост! арх!вних документ!в. 8!н не обмежився ними, а опрацював фонди
арх1в1в [!!уканева, Берегова, Будапешта, Братислави, (ош!це тощо. |!!у-
кав в першу нергу т! документи, як! стосувалися Березько1 жупи, <бо
вона в!д!гравала немаловажну роль в !стор!1 держави) [4' !!' 4]. [1егоць-
кий використав також опубл!кован! джерела, зокрема з фундаменталь-
них видань !горсько| академ![ наук та !сторинного товариства. 4е до-
кументи !з сер!| <[4опцпеп{а Ёшп9аг!са>, зб!рник ,[. Феера <6оёех 0!р-
!опа{!са>, декрети короля 8ладислава. !-!осилаеться вчений на прац!
попередник!в 6. (атона, А. 6!рма1, !!. 6ала1, [т4. !-орвата, !' Базиловияа, де
почерпнув документальний ! фа:солог!нний матер!ал про минуле Бе-

ре3ького краю.
6еред кола наукових !нтерес!в ученого окреме м!сце займас цер-

ковно-рел!г!йна проблематика. Ёа фон1 св!тсько] !стор!| в!н ро3крив ос-
новн! питання рел!г!йних в!дносин, це$ковного життя, особливо греко-
католицького населення, [хн!х священик!в' вказу6 на р!вень осв!ти,
культури тощо. ,[оти !стор!ю писали переважно церковн! особи, зрун-
ним для них був виклад под!й на фон! рел!г!йних в!дносин. !!егоцький
не належав до церковних д!ян|в, але на нього мали вплив л!тературно-
науков! прац! м!сцевих автор!в. [1рипущення | висновки [1егоцького були
прогресивними ! вплинули на формування !сторинних уявлень. 6вою
концепц!ю !стор!| греко-католицько| церкви 3акарпатгя в!н сформулю-
вав у книз! <!стор!я католицько| церкви грецького обряду Березько| жу-

пи до к!нця [![ ст.>, видан!й у 1904 р. в [т:!уканев! [2' 169 с.] !в!дпов!д_
них частинах <<[т:!онограф!| Березько[ жупи> [4].

[1!днято апсуальн! питання духовного життя слов'янського населен-
ня [1!вн!чно-сх!днот окра|ни }горщини. Автор розпочав екскурс з час!в,
коли в межах Березько1 жупи на час приходу угорц!в жили р!зн! народи:
(вздовж берег!в 1иси болгари, в околицях [:1уканева, Берегова - сло-
в'яни ! волохи, а в!д [йуканева до Бескид!в - русини' як! займалися в!в-
чарством> [2, с. 3]' !чений вважав, що це населення вже спов!дувало
християнство. 8!н не називав дати прийняття християнства жителями
краю, пояснюючи це в!дсутн!стю достов!рних писемних джерел'

[1очаток церковно1 орган!зац!1 краю !'!егоцький пов'язував з особою
князя Федора (орятовина. Ёаголошував, що саме (орятович заснував
[:1укан!вський монастир: (на правому берез! [|аториц| на 9ернен!й гор!
поселив в!н монах!в-васил!ан ! для них збудував дерев'яне житло та
церкву, п!клувався про тх гримання> [4, !!' с. 29]. } розпорядженн! мо-
нах!в було ряд с!л, населення яких сплачувало податки ! виконувало
повинност!' Фсоба князя (орятовина ц1кава, зокрема, тим, що усн! пе-

рекази пов'язували 3 ним 3аселення 300 с!л краю, хоча достов!рних до-
каз!в цього нема.

@тже, ]1егоцький порушив дискус!йну проблему, навколо яко} вчен!
полем!зували впродовж усього [!!, ст. !перше про прих!д на 3акарпат-
тя русько-литовського князя Федора (орятовиуа заговорив !. Базило-
ужгоРодський нац:онлльний ун!вЁРситвт
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вич. сам 1. !1егоцький, опираючись на документи арх!в!в м!ст (ошице,
йуканева та !н., зробив дещо !нш! висновки' [!егоцький наголосив на
складност! визначення точно[ дати прибугтя (орятовина, ймов|рно, що
це сталося внасл|док д!яльност! короля []юдов!ка, який мав значний
вплив на [1ольщу ! !!итву. |!егоцький заперечував заселення Ф. (орято-
вичем околиць [|уканева до 1365 р', (коли н!би-то його вбито у !-!од!л-
л!>. Бо волохи 3али1!!или ц! земл! т!льки в 1367 р.[4' |' с. 138].3асну-
вання [4укан!вського монастиря ! заселення краю науковець в!дносив
на п!зн!ший час.

3а доступними джерелами 11егоцький визначив, що князь (орято-
вин у 1398 р' став володарем [т4уканева й отримав звання <!шпана>
(жупана) Березького. Ао цього часу територ!ею управляли представ-
ники корол!всько1 родини. !осл!дник процитував грамоти: королеви
€лизавети 1353 р. про в|льне користування л!сами, королеви [\:1ар!|

1383 р. про прив!ле1 волох!в. 8 указ! короля 6игизмунда до.[1елеського
конвенту 1398 р. згадуеться !м'я Федора (орятовина, а в указ! 1401 р.
кня3я на3вано <1['':ео0огцв, 6цх Ро0о!!е 0оп!пцз 0е [\4оп[ас[>. } доку-
ментах 14о4' 14о6 рр. теж 3гадуоться князь (орятович, а починаючи 3

1414 р. про нього пишуть як про пок!йного, вважав досл!дник [5' с. 110].
|1егоцький 3аперечував Базиловину, що н!бито !снувало два княз!

(орятовин[, !що перший у 1339 р' вт!к в!д @льгерда на 3акарпаття, а
другий - внук першого - у 1395 р. засланий сюди 8!товтом. [1!дкреслив,
(якщо Фед!р (орятович у 1354 р. прийшов до краю, то мав приблизно
25 рок!в, ау 1414 р.- 85 рок!в' що б!льш в!рог!дно, бо народн!перекази
та !стор|я згадують його, яклюдину 3начного в!ку> [5, с''! 1'| ]. [иводар
!!егоцький наполягав, що князь прибув на 3акарпатгя спочатц в 1354 р.,
пот!м у 1398 р.' ! жив тут до 1414 р., а наприк!нц!{!! ст. заснував б|ля
[т|уканева монастир ! заселив ряд с!л краю <под!льськими русинами).

8ивчав рел!г!йну тематику вчений за хронолог!нним принципом.
8!дзнанив пасивн!сть церковного життя ! сусп|льного руху краю |,!-{!! ст.
€тановище народу ! священик!в було скрутним, над ними тяж!ло кр!-
пацтво. 6еляни 1 священики були залежними слугами феодал!в' не ма-
ли можливостей для покращення побщу, культури, осв|ти. 6вященики
за соц!альним статусом прир!внювалися Ао селян. Ёав!ть у буремн! для
6вропи роки поширення протестантизму, на думку |!егоцького' до руси_
н!в хвиля нових !дей не д!йшла. 8орожнена за угорсьц корону м!ж Фер-
динандом {-абобургом та 9ношем 3аполя] розколола кра1ну на ворож!
табори, а це негативно позначилося на духовному житг!' Ёаселення
[т:|укан!всько| епарх!| симпати3увало протестанти3му, що пропацвав на-
родну мову богослуж!ння |2' с.7|. Але масового переходу до протестан-
ти3му серед русин!в не в!дбулося. 8они м!цно трималися давньо[ в!ри.

Ан! буремн! под!| Реформац||, ан! р!шення церковних собор!в не по-

рушували рел!г|йно-духовний консерватизм русинського населення 3а-
карпаття. !-!равославна церква тримала значну <арм!ю> служител!в
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культу' практично кожне село мало священика - (попа>, (батька>.
€вященики були слабко осв!чен!, <вм!ли читати кирилицю !з руських
друкованих обрядових книп [2, с. 8]. !яки були зовс!м неграмотн!. ,[о-
сл!дник неоднора3ово п!дкреслював, що монастир! та церкви 3алиша-
лися осередками осв!ти ! культури. 1кщо священики ! дяки були слабко
осв!чен!, то навчання мойод! також перебувало на низькому р!вн!.

} середин! [[!! ст. в!дбулаоя под!я, що, на думку ]. [!егоцького,'ста-
ла поворотним моментом у рел!г1йному житт! краю. !{е }жгородська ун!я
1646 р' !сторик п!дкреслив 1] позитив у план! покращення матер!ального
! духовного стану священик!в. 3лука сприяла п!двищенню осв!тнього !

культурного р!вня настини населення, насамперед священик!в та |х с!-
мей. 6аме в ц! часи прид!лялося б!льше уваги шк!льному навчанню у
селах, багато молодих талант|в вчилися 3а межами краю, в осв!тн!х за-
кладах }горщини, Австр!| тощо.

Ёкщо до 1646 р. русинське духовенство було неосв!чене, вм!ло
т!льки читати старослов'янською, то п!сля ун11 спостер!галися явн: зру-
шення, в!дкривалися спец!альн! заклади для п!дготовки священик!в !

дяк!в. 6вященики в!д!рвалися в!д селянського прошарку, вже не залу_
чалися до виконання в!дроб!тк!в. ['1роте кор!нного покращення умов
життя населення не в!днуло. ['!егоцький визначив негативн! насл!дки
церковного акгу _ спробу католик1в запанувати над православ'ям, пря-
мо й опооередковано провести асим!ляц!ю ! латин1зац!ю м!сцевого не_

угорського населення.
[1ро становище священик!в можщь св!днити фа:си наведен! вче-

ним: <Ёа 1649 р!к на територ![ [4укан!вських волод!нь вдови Ракоц! )*(у-

жанни [!орантф! у '186 селах було 84 русинських поп!в'.. 8олод!ли вони
35 земельними над!лами.'. [:!али 106 гол!в коней,317 вол!в, 189 кор!в,
770 овець, 649 свиней 1 136 вулик!в', |2, с'9]' Аа 1672 р. вже було 93
священики, ана 1682р, _ 107 |2' с' 11|.

Фпрацюваши урбар|!, |]егоцький вид!лив дв! основн! проблеми по-
всяцденного життя русинських священик!в. [1ерша - поп!в | попович!в,

друга _ повторного одруження священик!в. 8 урбар![ 1682 р. говорить-
ся, що (попи, як: були одружен! вдруге' не мають права виконувати
священицьк! обов'язки>, а потрапляли до категор!| селян ! мус!ли вико-
нувати повинност| |2' с. 1 1]. [!егоцький зауважив, що у деяких селах жи-
ли 2-3 священики, хона було достатньо одного. 6вященики часто при-

р!внювалися до кр!пак!в, хона були (непридатними до цього> |2' с' 12|'
8чений процитував перел!к повинностей с!льських священик!в:

<(оли п!п живе на селянському над!л ! в!д землевласника не мае пись-
мового св!доцтва про зв!льнення в!д податк!в, то зобов'язаний ]х випла-
чувати, а коли живе на в!льн!й територ!1, то повинен пану служити ц|ну
одн!с1 куниц|, це мас виплачувати ! тод| як в!н переселенець; окр!м цьо-
го кожен п!п зобов'язаний раз на тищ4ень виконувати певн! роботи для
пана> [2, с' 12|' 3 |'" д"""-
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лася перевага осв!ченим священикам ! поповичам: <9кщо син кр!пака
стао попом ! мае св!доцтво про це, то його батько зв!льняеться в!д
служби { оплати; якщо кр!пак став попом, не знао грамоти й одружений,
то повинен ! надал! виконувати повинност!, бо вже були под!бн! обма-
ни>> |2, с' 12|.

!з процитованих [. [1егоцьким документ!в однозначно випливас, що
в п!сляун|йн! роки проводилися 3аходи для п!двищення р!вня осв!ченос_
т! й обмеження к!лькост! священик!в | попович|в, як! не виконували на-
лежним чином духовних функц!й. Але ц! 3аходи не отримали належного
в!длуння в середовищ! простого закарпатського люду, зокрема право-
славного дух!вництва. Бо <пров!нц!йн! попи походять !з кр!пацьких с!-
мей ! не мають н1яко] осв!ти' Р{е дивно, що 3емлевласники не особливо
поважають таких, не вир!зняють в!д звинайних кр!пак!в> |2' с. 12|.

3агалом !сторик не був переконливим у поглядах стосовно ун!1, на-
в!ть :: датою помилково на3вав 1649 р. 8!н не приховував негативного
ставлення до акгу <латин!зац!| ! окатоличення>. 8изначив :1 вплив на
культурно-осв!тн!й розвиток не т!льки на духовенство, але ! на просто-
люд. 6уттсве покращення життя дух!вництва [йукан!всько1 опарх[, зо-
крема Березько1 хупи, настало у друг!й половин! {!!!! ст., коли спарх!я
отримала окрем!шн!й статус'

1. [1егоцький наводить звернення епископа А. Бачинського до вла-
ди 9 травня 1778 р' ! в!дпов!дь на нього в1д22травня того ж року. 8ста-
новлено умови, 3а якими священикам надавали земельн! над!ли, а са-
ме: <! тих м!сцевостях, де парохи не мають 3моги отримати ц1лий на-
д1л, нехай отримають 12 холд!в орнот земл|, з чого 4 холд1в в!ддають
дякам; з лук!в священик отримуе 6, дяк - 2 вози с!на> [2, с. 35-36].
@ск!льки потр!бен був ще й дозв!л землевласника, то справа вир!шува-
лася досить пов!льно' Ёаступного року епископ Бачинський вже просив
в!дрядити б!льше урядовц!в для над!лення священик!в землею.

1акож !1егоцький 3ауважив, що наприк|нц| |,[1!! - початку {!! ст.
сталися щльтурно-осв!тн! зрушення. йайбщн! священики навчалися в
}жгород!, р|зних м1стах Австр!йсько1 держави. Ёа 1829 р. з 76 сем!на-
рист!в !з 3акарпатгя 3 навчалися у 8!дн!, 2 у !-1ейн!, '!5 у }рнав! [2' с. 60]'

€туд!| рел1г!йного життя русин!в-укра1нц|в. !сторинного 3акарпатгя
]. [!егоцький хронолог!нно доводив до к!нця {!|, ст' Аппивно 1х поедну_
вав !з вивченням стану осв!ти в ц|лому, оприлюднив ц!нн! статистичн!
дан!. 8они кажггь про асим!ляторсьц пол!тику угорських уряд!в, в!дсо-
ток неугорського населення жуп !сторинного 3акарпаття значно скоро-
тився на протяз| дек!лькох десятил!ть п!оля 1867 р' [1!кода, що насцп-
ники [!егоцького мало використовували його роботи, а сунасн! досл!д-
ники !стор!| осв!ти 3акарпаття !х !гнорують.
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тиводАР лБгоцкий
о гРЁко-кАтоликАх

БЁРЁжской жупь!

Ферков @.8
(!жгород)

8 статье сделан краткий обзор
концепции 1иводара !!егощого по ис-
тории греко_католиков 3акарпатья.
[. !1егоцкий раскрь!л разнь!е оторонь!
религиознь!х отношений и церковной
жизни, особенно греко_католического
населения, их священников. !-ипоте-
зь! и вь!водь: !!егоцького бь:ли про-
грессивнь!ми и влияли на историо-
графинеский процесс 3акарпатья кон-

ца {!}' - первой половиньг {! в.

1(лючевь:е слова: [!|уканевская
епархия, !жгородская уния, Береж-
ская жупа.
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