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 Газета виходила щонеділі з 1 січня до 22 жовтня 1939 року зде-
більшого на чотирьох сторінках формату 290×415 мм. Видання продов-
жило традиції своєї попередниці газети "Нед‰ля", що друкувалася в чехо-
словацький період (1935-38 рр.). Під назвою "Нова Нед‰ля" газета Алек-
сандра Ільницького з'явилася 37 разів. 
 Період, у який виходила газета, був надзвичайно насичений подіями, 
що були пов'язані перш за все зі встановленням нового режиму в краї, 
складним геополітичним становищем у Європі. Переорієнтація на нову 
столицю, яка перемістилася з Праги до Будапешта, та пов'язані з цим події 
зафіксовані на сторінках щотижневика.  
 На початку 1939 року найважливіші міста краю Ужгород та Мука-
чево належали до Угорщини, однак залишалася північно-східна територія, 
на яких правив уряд автономної у складі Чехословаччини Підкарпатської 
Русі Августина Волошина. Саме про протистояння двох частин краю, що 
опинилися у складі різних держав, як і про гарячі березневі дні прямого 
конфлікту між Угорщиною, з одного боку, Чехією та Словаччиною, з 
іншого, певним чином можна дізнатися зі сторінок газети, що виходила в 
цей складний час великих змін. Про своє ставлення до цієї проблеми та 
свої програмні цілі газета висловилася вже у першому номері: "Наш много-
пострадавший б‰дный руський народ мира, покою и хл‰ба потребуе а до 
того такого условія, чтобы жив в нерозд‰льной едности от Попрада аж до 
Тисы и свободно розвивав вс‰ сво‰ народн‰ права в такой держав‰, в якой 

                                                        
1 Ці вихідні відомості друкувалися в газеті з початку оголошення передплати у номері газети за 9 квітня 
та у наступних номерах 1939 року. 



той жив в згод‰ с большинственным народом через тысячил‰тя! А се есть 
Святостефанска Мадярщина. "Нед‰ля" и в минулости все заставалася за 
едность и нерозд‰лимость всей Подкарпатской земл‰, якож за религійн‰, 
народн‰ и господарск‰ права Подкарпатских Русинов. Сего будеме д‰лати 
с большою еще отвагою, р‰шучостью и мужественностью на страницях 
Новой Нед‰л‰ в будуччин‰. Се есть нашою новою дорогою!" 
 Нова дорога починалася з гострої критики уряду Августина Волоши-
на. Практично в кожному номері редакція вміщувала гострі античеські та 
антиукраїнські матеріали. Так, наприклад, у номері за 5 лютого 1939 року в 
рубриці "Коротк‰ мозаики" було вміщено п'ять коротких повідомлень і всі 
вони були негативного змісту й направлені проти найближчих східних 
сусідів: про недемократичність виборів у сейм, розбійницькі напади січови-
ків на мирне населення і т. ін. Дісталося і особисто Августину Волошину: 
"Волошин чолов‰к негативный. Положительное у него найти не можеме. 
Доктор – без доктората. "Батько" – без д‰тей, народа. Министерский 
предс‰датель – без власти. Политикер – без усп‰хов. Можно, что в том, 
что власти не мае, ошибаемеся, бо по найнов‰йшим в‰стям мае, – он 
подписуе назначеня в концентраки".  
 Напередодні виборів у сейм, звісно, газета  багато про них писала. На 
4 сторінці номера газети за 5 лютого, зокрема, була вміщена інформація 
"Выбори" на Подкарп. Руси", в якій зазначалося: "Кандидаційна листина 
буде самособою лиш одна – и то вікраинско-волошиновска, а голосовати 
треба буде одным лише словом: "айно", або "н‰т". Кто бы хот‰в подати 
свой голос на "н‰т", той мае написати на свою цидулу свое имя и свой 
повный адрес... Жандармов и січовиков дуже будуть т‰шити сес‰ адресы... 
Тых, котр‰ из русинов або мадяров хот‰ли подати свою окрем‰шну 
кандидаційну листину, послав старостливый "батько" на "св‰жый воздух" 
до Раховских концентраков..." 
 Після 15 березня, коли вся територія краю опинилася у складі Угор-
щини, актуальними стали питання відродження автономії, яку край отри-
мав під кінець чехословацького режиму, та питань пов'язаних з станов-
леням та функціонуванням нової влади. Гострих викривальних матеріалів у 
газеті значно поменшало.  
 Час від часу на сторінках газети публікувалися матеріали, які в ціло-
му підтримували ідею автономії краю у складі Угорщини, зокрема проекту, 
який запропонував угорському урядові лідер русофілів Андрій Бродій. У 
Будапешті йшли активні дискусії щодо цього питання на різних рівнях. 
Боролися дві течії: ліберальна, за надання автономії краю, до якої схилявся, 
зокрема, прем'єр уряду Пал Телекі, та жорстка, яка відкидала всяку 
можливість надання краю особливого статусу, яку, зокрема, активно під-
тримували місцеві підкарпатські угорці. "Нова Нед‰ля" у матеріалі "О 
автономіи: "Új Magyarság" о нашой автономіи" повідомляє про передову 



статтю головного редактора будапештської газети Стефана Милотаі, кот-
рий дискутує з читачем газети, котрий представляє саме жорстку, непос-
тупливу позицію у питанні надання автономії краю. На думку редактора 
газети, краю слід надати автономний статус, оскільки часи вже не ті, як він 
пише: "...через 20 л‰т наш‰ братя словаки и русины через велик‰ пере-
м‰ны перейшли. Выростли из д‰тских топанок, змужилися, зато не знаеме, 
не хочеме их спознавати и еще и сейчас принимаеме их як слабых на нашу 
помоч отказаных д‰тей. Не в‰руеме, что межи тым из народности 
сталися народом и они и пріобр‰ли сильну, черезм‰рну національну созна-
тельность..." 
 Трохи пізніше газета активно підтримувала проект автономії Андрія 
Бродія, який передбачав широкі повноваження для місцевого самовряду-
вання. Зокрема, в номері за 25 червня у матеріалі, підписаному криптоні-
мом -ху-, захищає лідера русофілів від нападок мукачівського щотижне-
вика "Az őslakó".2 
 Полемізувала газета з приводу інших гострих питань. Так, у відповідь 
"Lidovým Listům", празькій газеті, яка написала про заборону всього 
українського у краї, зокрема, гоніння на українських емігрантів та їх 
місцевих прихильників, "Нова Нед‰ля" надрукувала матеріал, у котрому, 
зокрема, зазначала: "Украинской гимназі‰ понятно, что на Карпатской Ру-
си не есть. Руськ‰ осталися вс‰, бо они зван‰ подняти культуру нашого 
народа, но украинску гимназію не треба, бо туй уже н‰т жадных укра-
инцов. Но "Lidovým Listům" отказуеме, осталися нам вс‰ середн‰, вс‰ на-
родн‰ школы, маеме сво‰ культурн‰, общественн‰ и спортовн‰ общества. 
Маеме сво‰ руськ‰ газеты, свободно голосиме свое руськое чувство и 
уб‰жденя. Се болить "Lidovým Listům". Через двадцять л‰т лиш роздор 
робили, розд‰лали нас на двое на трое и теперь, коли видять, что наш 
народ замкнувся в оден табор, начинають лживу пропаганду вести, чтобы 
нас опять привели до нещастя."3 
 Цей матеріал був опублікований у "великодньому", насиченому різ-
номанітною інформацією номері газети за 9 квітня, яка вийшла на восьми 
сторінках. Варто зупинитися більш докладно саме на публікаціях цього 
номера, які добре ілюструють ситуацію у краї після 15 березня 1939 року. 
 Заслуговує на увагу кореспонденція "Упорядкованя границь межи 
Словакіею и Подкарпатскою Руссю": "Подкарпатска Русь приблизно о 1000 
квадратных километров станеся территоріально большою и е‰ населеня 
убольшиться приблизно о 45.000 тысяч жителей. К Подкарпатской Руси 
были приключен‰ 40 села межи ними и Собранц‰ с дуже добрыми 
купелями. Убольшена Подкарпатска Русь буде мати 12.000 кв. километров 
и приблизно 600 тысяч жителей". 
                                                        
2 Новое политичное движеня на Карпатской Руси? // Нова Нед‰ля, 25 юнія 1939.-С.3. 
3 Ческ‰ газеты безстыдно брешуть против наших интересов // Нова Нед‰ля, 9 апріля 1939.-С.8. 



 Про відновлення економічного життя краю мало свідчити повідом-
лення про пряме залізничне сполучення Будапешту зі Львовом. Графік 
нового поїзда: "Из Будапешта 10.45 – Мукачево 16.14 Лавочне 19.00 Льво-
в‰ – 22.18". На протязі шести місяців газета уважно слідкувала за  рестав-
рацією кафедрального собору в Ужгороді, час від часу повідомляла про хід 
робіт, а про їх завершення сповістила у своєму останньому номері.4 
 Цікаве повідомлення про відновлення занять у грекокатолицьких жі-
ночій та чоловічій семинаріях, учні яких для продовження навчання по-
винні були між іншим представити "урядовое свид‰тельство, выставленное 
компетентным сельским урядом и подписанное мадярско-руським на-
ціональным сов‰том, в котром удостов‰ряется, что именованый респ. име-
нована по отношенію к д‰лам моральным и политическим являються  б е з 
у к о р н ы м и".   
 Увагу нашого сучасника приверне коротка замітка "На марго днеш-
ных часов...", що яскраво передає морально-етичні проблеми суспільства 
перехідного періоду: "Звыкли мы на то, что по газетам як мадярским так и 
нашим розписуються люди, котр‰ аж через м‰ру доказують свою лояль-
ность держав‰ и межи тым над каждым другим высказують немило-
сердный суд. Если на сих людей подивимеся ближе, то прийдеме до инте-
ресного заключеня: – люди, котр‰ были через довг‰ роки прислужанцями 
Праги, одным оборотом сталися найболшими прихильниками мадярского 
королевства. Теперь опять хотять играти прим." Відчувається, що газета 
виходила в "безцензурний" найсприятливіший для органів масс-медіа пе-
ріод.5  
 На 5 сторінці номера було вміщено повідомлення, яке, мабуть, мало 
свідчити про остаточне вирішення надзвичайно гострих в кінці 30-их років 
проблем взаємостосунків представників ворогуючих таборів різної сус-
пільної та мовної орієнтації: "Амнестія украинцям": "Кождый, еще и тот, 
котрый с оружіем воевав против освобождаючих гонведов, може вернутися 
в свой родный дом. Прокламація выголошаюча амнестію добавляе, что 
заблудш‰ члени нашого народа стояли под натиском и террором украин-
ских яничаров". Прокламація ця була виголошена в кожному селі неза-
довго перед цією публікацією у Цвітну неділю. Домінуючі позиції у сус-
пільному житті краю займали прихильники ідеї самодостатньості, при-
наймні у гуманітарних сферах, русинської національної ідеї, провідником 
якої з початку виходу в 1935 році й була газета "Нед‰ля"6.  
                                                        
4 Торжественное посвященя катедрального храма в Унгвар‰. (по 6 м‰сячной роботі)// Нова Нед‰ля, 22 
октобря 1939.-С.1.; У останньому номері сталися деякі зміни і у назві газети: замість слів "...газета для 
подк. русинов" було зазначено "...газета для угрорусинов". 
5 Формально цензура була введена в краї тільки восени 1939 року з початком Другової світової війни. 
6 У цій ситуації, коли державні структури підтримували, а згодом і офіційно зафіксували цю підтримку 
"третьої" (тутешняцької) сили, найбільше втратили прихильники української орієнтації, які були забо-
ронені, а їх лідери вислані з краю. Фактично зберегли свій вплив представники русофільської орієнтації. 



 Не забули видавці газети і про себе. На 7 сторінці було вміщено 
повідомлення "Отворяеме передплату на "НОВУ НЕДЂЛЮ": "Теперь, коли 
посл‰ 15-го марта т.р. обновилася едность нашого руського народа а из 
стороны восточной Словаччины еще и щасливо розширилася область на-
ших руських територій в границях Мадярщины, своею повинностью счи-
таеме попросити Впр. Духовенство, Впочт. Учительство наше, якож и всю 
иншу нашу интелигенцію и простый сельский Народ наш, чтобы нас сво-
ими передплатами подпоровати изволили. Лиш так можеме розвити нашу 
газету на все высший уровень..." 
 Не залишила осторонь газета й мовного питання, яке на той час було 
наріжним каменем всякої суспільної думки. У тому ж номері читаємо: "Из 
огляду языкового "Нед‰ля" заставаеся за права нашого домашнього народ-
ного языка (малоруського нар‰чія) с р‰шучим откиненьем нашому народу 
чужой и ненавидженой украинщины. Кедь наш‰ братя Лемки можуть мати 
свою новинку и сво‰ книжки выдан‰ на своем домашном нар‰чію а так 
само розвивати можуть свое нар‰чіе и наш‰ братя Сотаки, то и нашому 
руському народу на Подкарпатах належиться право природное, чтобы мог 
мати свою новинку и сво‰ книжки выдан‰ на том языц‰, котрый сей народ 
считае своим, и котрому розум‰е найл‰пше. Словом: Подкарпатскому 
Русинови даеме литературу кождоденну на его языц‰, чого он на ц‰лой 
лині‰ повным правом и желае. Розум‰еся: что сим против руського лите-
ратурного языка не ставимеся и против него не боремеся, а признаеме его 
права в середных школах и высше, там, де того потребуе загальна высша 
интелигенція, до котро‰ науковое образованя середньых и высших школ 
стремиться". 
 Характерною ознакою часу слід вважати безапеляційний та гострий 
тон публіцистичних виступів, зокрема, щодо своїх політичних опонентів. 
Так, наприклад, у передовій статті без підпису (що теж характерно для 
преси цього періоду) "Нова Нед‰ля" не скриває свого ставлення до подій 
березня 1939 року: "Ваша "украінська автономія" минула. Вы пойд‰ть 
свин‰ пасти туда, откуда к нам прийшли... А коли Ваш "загальный вождь", 
"великий батько Вікраини" монсиньоре красивий Волошин "ще раз" буде 
нашим "преміером" – та тогда голос‰ться с тым, що "ще не вмерла Вік-
раіна"... А доты тихо будьте, бо б‰да буде!"7 
 На сторінках газети дедалі частіше виступала місцева інтелігенція. В 
кількох номерах, зокрема, були надруковані цікаві матеріали на історичну 
тему. Високий фаховий їх рівень, та криптонім "о.И.К." дозволяє припус-
                                                                                                                                                                             
Особливо  активними у цей період були прихильники лідера націоналістичної партії Степана Фенцика, 
який видавав щоденну газету "Карпаторусскій Голосъ". Після виходу з празької в'язниці готувався до 
активної видавничої діяльності найвпливовіший політик краю кінця 30-их років, перший прем'єр-міністр 
автономної Підкарпатської Русі у складі Чехословацької республіки Андрій Бродій, який у вересні 1939 
року розпочав видавництво щоденної газети "Русская Правда", згодом, з 1940 року – "Русское Слово". 
7 Украинц‰ плачуть...// Нова Нед‰ля, 16. юлія 1939. 



тити, що їх автором був Іриней Контратович, місцевий священник, який на 
той час уже був відомим істориком. Зокрема, у газеті за 4 червня автор цих 
публікацій, пише про спільну історію русинів та угорців. "Не мож затаити 
историчну правду, что тепер‰шн‰ греко-католицьк‰ мадяре на Мадярской 
Долин‰, суть змадяризован‰ русины и сербы. Перед 50 роками же в теперь 
уже чисто мадярских селах, як: Nyíregyháza, Piricse, Pazony, Kótaj, Mária-
pócs... еще все мног‰ находилися, котр‰ по руськ‰ говорили.  
 ...Интересно, что прад‰дове тых, теперь чистых греко-католицьких 
мадяров таки тверд‰ славяне были, что в 1765 р. сталися православными и 
в святой Литургіи вм‰сто королевной Марі‰ Терезі‰ молилися за рос-
сійську царицю Елисавету и такий бунт робили, что на подавленя мятежи 
быв выслан земплинский жупан Деври, в якости королевского комиссаря."8 
В цій публікації, підкріпленій багатою науковою бібліографією, автор пише 
про асиміляційні процеси, згадує поселення на території тогочасної 
Угорщини, які ще в недалекому минулому були до певної міри "руськими". 
В інших номерах газети цей автор надрукував ще ряд матеріалів, зокрема: 
"Кровава пасха в Карпатах. О событіях І Мировой войны" (9 квітня); "Еган 
и его хозяйственна политика" (25 червня); "Культура угро-русинов и 
уніятска Церков" (16 липня); "Дробноты из минулости Мукачевской 
епархі‰" (13 серпня).  
 Друкувався у газеті інший русинський та угорський науковець, що на 
той час проживав у Будапешті, Антоній Годинка. Майбутній голова Под-
карпатского Общества Наук під псевдонімом Сокырницькый Сирохман у 
кількох серпневих номерах, зокрема, надрукував свій твір "Два сал-
добошські попы. (Из моих записок)".    

Восени 1939 року „Нова Нед‰ля. Еженед‰льна, политична, лите-
ратурна, безпартійна газета для подк. русинов” трансформувалася у „Кар-
патску Нед‰лю. Орган мадярсько-руського братерства”, що свідчило про 
початок нового етапу у формуванні ідеологічної доктрини щодо новонавер-
нутої території Угорщини. Вагомість газети „Карпатска Нед‰ля” у цьому 
процесі підкреслювалася й тим фактом, що друга особа в єпархії, „вы-
даватель и отв‰чательный редактор „Новой Нед‰л‰” Олександр Іль-
ницький, став одночасно і другою особою в органах місцевої державної 
влади, зайнявши пост головного радника регентського комісара9. 
 

                                                        
8 Русины на Великой Долин‰ Мадярской // Нова Нед‰ля, 4. юнія 1939.-С.2. 
9 Пан Регент Александра Ильницкого назначив карпатским головным сов‰тником // Карпатска Нед‰ля, 
26 новембра 1939. 
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