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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження визначається недостатньою науковою 

розробкою проблеми. В умовах утвердження України як демократичної та 

правової держави значно зріс інтерес до тих сторінок вітчизняної історії, які 

тривалий час замовчувалися. Тоталітарний режим, який розпочав політичні 

репресії, відчутно вплинули на закарпатське суспільство впродовж 1944-1991 

рр. Репресивно-каральна політика комуністичного режиму призвела до 

примусових депортацій, переслідування духовенства, знищення Греко-

католицької церкви, придушення національно-визвольного руху. Дослідження 

повоєнних репресій дає змогу збагатити історичну науку новим оригінальним і 

фактичним матеріалом.  

Відтоді не лише фахівці, а й широка громадськість проявила значний 

інтерес до трагічних сторінок, зокрема й до злочинів проти людяності, котрі 

радянська влада приховувала. Адже втілення комуністичних ідей призвело до 

державного терору проти численних «ворогів народу». Опонентів тоталітарного 

режиму знищували, ув’язнювали, тримали у психіатричних лікарнях. Така доля 

спіткала й частину населення Закарпаття, котре після радянізації не змирилося з 

тоталітарними нововведеннями. Це, зокрема, засвідчують матеріали судових 

процесів проти політичних і громадських діячів Закарпаття, які були 

репресовані за суспільну позицію в періоди Чехословацької Республіки та 

угорської окупації. 

Чимало важливих архівних документів радянських і партійних органів 

довго залишалися засекреченими, що не дозволяло вченим адекватно 

відтворити емпіричне тло політичної історії регіону. Починаючи з середини 

1990-х рр. у провідних пострадянських країнах – в Україні та Російській 

Федерації – було розсекречено низку документів, що дозволяють комплексно і 

повноцінно реконструювати картину масових політичних репресій на 

Закарпатті. 

Тоталітарні стереотипи тривалий час гальмували державотворчі 

процеси в сучасній Україні. Тому комплексне вивчення всіх аспектів 
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політичних репресій як у всеукраїнському, так і в регіональному вимірах 

набуло суспільної злободенності. Це підтверджує схвалення українським 

парламентом 9 квітня 2015 р. Законів України «Про правовий статус та 

вшанування пам'яті учасників боротьби за незалежність України у ХХ 

столітті», «Про увічнення перемоги над нацизмом в Другій світовій війні 1939–

1945», «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного 

тоталітарного режиму 1917–1991 років», «Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та заборону 

пропаганди їхньої символіки». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Це 

конкретно-історичне дослідження виконане в рамках наукової проблематики 

кафедри історії України історичного факультету Ужгородського національного 

університету. Проаналізована в дисертаційній роботі проблема є складовою 

комплексної кафедральної теми «Етнічна, культурна і політична історія 

України ІХ‒ХХІ ст.». Передусім ідеться про поглиблене вивчення політичної 

історії Закарпаття повоєнного часу. 

Мета і завдання дослідження. Головна мета дисертаційного 

дослідження – виявити і проаналізувати об’єктивні та суб’єктивні чинники 

підготовки і реалізації політичних репресій на Закарпатті 1944-1991 рр., а також 

простежити їх основні наслідки. 

Поставлена мета досягається вирішенням низки завдань, що полягають 

у тому, щоби: 

- визначити загальне й особливе у сценарії політичних репресій на 

Закарпатті та в інших регіонах України; 

- виявити особливості відображення проблематики політичних репресій на 

Закарпатті у вітчизняній та зарубіжній історіографії; 

- дослідити радянські судові процеси над «ворогами народу» ‒ 

політичними діячами Закарпаття у складі Чехословаччини (1919‒1939) та 

Угорщини (1938/1939‒1944); 

 - показати форми і методи спротиву політиці колективізації в регіоні; 

- з’ясувати державну політику СРСР щодо різних конфесій краю. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
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Об’єктом дослідження є політичні репресії, що відбувалися на 

Закарпатті, в умовах встановлення і функціонування радянського тоталітарного 

режиму. 

Предмет дослідження – етапи, механізми, характер, умови, наслідки, 

ідеологічне забезпечення репресивної політики на Закарпатті в 1944-1991 рр., а 

також напрямки, хід, масштаби, специфіка каральних акцій проти місцевого 

населення. 

Понятійно-категоріальний апарат, що використовується в дисертаційному 

дослідженні, цілком узгоджений з термінологічними положеннями Закону "Про 

реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" від 17 квітня 1991 р. та 

Постанови Верховної Ради від 24 грудня 1993 р. "Про тлумачення Закону 

України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні". Під 

політичними репресіями слід розуміти позбавлення життя і волі, переселення в 

примусових формах, висилання і заслання за межі республіки, позбавлення 

громадянства, примусове влаштування у медичних закладах, позбавлення  чи 

обмеження інших громадянських прав і свобод з мотивів політичного, класового, 

національного, релігійного і соціального характеру. 

Хронологічні межі охоплюють період від жовтня 1944 р. до грудня 

1991 р. У жовтні 1944 р. на Закарпаття вступили радянські війська і 

спецслужби, в регіоні були створені прорадянські органи державної влади. У 

грудні 1991 р. припинив існування СРСР й утворилася незалежна України. У 

цьому контексті чітко виділяються ряд етапів, пов’язаних з політичними 

репресіями на Закарпатті: 1944‒1945 рр. – цілеспрямована ізоляція 

прихильників попередніх державних режимів; 1946‒1953 рр. – приборкання 

населення, котре свідомо виступало проти нововведень радянської влади; 

1954‒1988 рр. – переслідування закарпатських представників всеукраїнського 

руху противників тоталітаризму; 1989‒1991 рр. – початок процесу реабілітації 

жертв політичних репресій. 

Територіальні межі дослідження охоплюють сучасну Закарпатську 

область України. У дисертації вживається узагальнений історико-географічний 

термін – Закарпаття. У жовтні 1944 - січні 1946 рр. тут існувало квазідержавне 
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утворення під офіційною назвою Закарпатська Україна. Від січня 1946 р. до 

серпня 1991 р. Закарпатська область була адміністративно-політичною 

одиницею Української РСР у складі СРСР, відтак України. У 1946 р. в 

Закарпатській області проживало 776 тис. осіб, у 1990 р. ‒ 1 млн. 254 тис. осіб. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що подана на здобуття 

наукового ступеня робота є першим у вітчизняній науці комплексним 

дисертаційним дослідженням політичних репресій в радянському Закарпатті. У 

ній автор доводить важливість скрупульозного вивчення всіх категорій 

політичних в’язнів та їх реабілітації, форм і методів репресивної політики 

радянського керівництва. 

У процесі вивчення теми дисертації отримані наступні результати:  

Вперше: 

- введено до наукового обігу ряд принципово нових архівних 

документів, що дозволили відтворити всі аспекти репресивної політики 

радянського режиму; 

- на основі аналізу охарактеризовано категорії потерпілих на Закарпатті 

за політичні та релігійні переконання в контексті мирного руху опору в Україні 

1960-1980-х рр.; 

- на основі архівно-кримінальних справ визначено принципи, 

особливості, масштаби політичних репресій,  проаналізовано протиправну 

діяльність органів державної влади СРСР на Закарпатті. 

Уточнено: 

- маловідомі аспекти, пов’язані з підтримкою  Угорської революції 

1956 р. та "Празької весни" 1968 р. закарпатцями; 

- напрямки і результати карально-репресивних заходів проти ОУН-УПА 

на Закарпатті післявоєнного періоду; 

- основні форми опору населення краю політиці тотальної 

колективізації; 

- регіональну специфіку механізму антирелігійної політики, форм і методів 

контролю держави за релігійними громадами і священиками. 

Подальший розвиток отримало: 
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- узагальнення та систематизація джерельної бази, що розкриває 

спротив радянській владі у вигляді індивідуального опору; 

- вивчення впливу вбивства Теодора Ромжі на ліквідацію Греко-

католицької церкви на Закарпатті. 

Особистий внесок здобувача полягає у постановці та самостійному 

вирішенні важливої наукової проблеми, що дозволяє на регіональному 

матеріалі глибше і повніше усвідомити причини, суть, наслідки репресивної 

політики тоталітарної держави. Крім того, до наукового обігу вперше введено 

комплекс архівно-кримінальних справ. 

Теоретичне і практичне значення дослідження. Досягнуті результати 

і висновки дисертації дозволяють розв'язати низку малодосліджених проблем у 

загальноукраїнському контексті проблем з політичної історії Закарпаття 

радянського періоду. Матеріали дисертації можуть бути використані в 

навчальному процесі, зокрема, при викладанні нормативного курсу новітньої 

історії України, спецкурсів з українознавства та історичного краєзнавства у 

вищих навчальних закладах, підготовці підручників, навчальних посібників. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки 

виконаної дисертаційної роботи апробовані у виступах, що дозволило 

розширити джерельну базу дослідження і тим самим посилити 

аргументованість, достовірність висновків та інших результатів дисертації. Так 

тему дисертації апробовано у виступах на чотирьох представницьких наукових 

форумах: Всеукраїнській науковій конференції студентів та аспірантів «Світові 

кризи: причини і наслідки» (Одеський національний економічний університет, 

м. Одеса, 28 лютого 2013 р.); Всеукраїнській науковій конференції «Україна в 

контексті європейської історії» (Тернопільський національний педагогічний 

університет ім. В. Гнатюка, м. Тернопіль, 25-28 березня 2014 р.); 68-й та 69-й 

підсумковій конференції професорсько-викладацького складу Ужгородського 

національного університету (м. Ужгород, 27 лютого 2014 р.; 25 лютого 2015 р.). 

Дисертаційна робота виконана в Ужгородському національному 

університеті, обговорена на засіданні кафедри історії України й рекомендована 

цією кафедрою до захисту. 
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Публікації. Основні положення дисертації відображено у дев’яти 

наукових статтях, дві з яких опубліковані в наукових виданнях Угорщини та 

Молдовії, загальним обсягом 74 др. арк. 
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Закарпатської України (1944-1946) // Русин. Международный исторический 

журнал [Кишинев]. - 2015. - №1. – С. 203-213. 

6. Гордійчук С. Український національно-визвольний рух на Закарпатті 

(1944-1958 рр.) // Вісник Прикарпатського університету. Серія «Історія». - 2013. 

- Вип. 23-24. - С. 418-429.  

7. Gorgyijcsuk S. Politikai ellenállási acsiok kárpátalján az 1956-os magyar 

forradalom köruli idoszakban, 1955-1959 között // Forum Tarsadalomtudomanyi 
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Матеріали конференції 

1. Гордійчук С. Нелегальна міграція незгодних з радянською владою 

закарпатців в 1946-1950-х роках // Україна в контексті Європейської історії: 

матеріали Всеукраїнської наукової конференції. - Тернопіль, 2014. – С. 195-207. 
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2. Гордійчук С. Правдошукацтво закарпатського вчителя Павла Кампова 

(1960-1980-ті роки) // Науковий вісник Одеського національного економічного 

університету. - 2013. - Т. 2. Суспільні науки. – С. 111-121. 

Структура роботи. Дисертація побудована на основі проблемно- 

хронологічного принципу і складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел і літератури та додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить  233 стор., з них – 188 сторінок основного тексту, у т. ч. 

список джерел та літератури – 35 стор. (454 найменувань). 

У першому розділі «Джерела, історіографія і методологічні основи 

дослідження» автор показує, що підхід радянських істориків до вивчення теми 

політичних репресій визначався настановами правлячої Комуністичної партії 

про контрреволюційну сутність будь-якої опозиції режиму. Лише від початку 

1990-х рр. вітчизняна історична наука змогла правдиво розповісти про 

політичні репресії, оприлюднити статистику й персоналії репресованих в 

України тоталітарної доби. Також схарактеризовано методологічні основи 

дослідження історії політичних репресій. 

У другому  розділі «Масові репресії як важливий засіб радянізації 

Закарпатської України (1944‒1946)» показано утвердження сталінізму в краї, 

запровадження радянських судових і каральних органів. Здійснено аналіз 

репресивного законодавства, згідно з яким ідеологічні противники ("вороги 

народу") були перетворені на особливо небезпечних кримінальних злочинців. 

Приділяється увага малодослідженим сторінкам діяльності українських 

націоналістів на Закарпатті, засуджених у 1944‒1947 рр. 

У третьому розділі «Репресивно-каральна політика комуністичного 

режиму в Закарпатті (1946‒1950-ті рр.)» досліджено заходи, вжиті органами 

державної влади, зокрема, проти молоді Закарпаття, котра виступала проти 

насильного насадження колективного господарювання, примусової відправки з 

рідного краю у школи фабрично-заводського навчання, введення радянських 

військ в Угорщину 1956 р. Планові завдання щодо виявлення неблагонадійних 

осіб, зрадників серед колишніх підпільників і партизанів, колаборантів 

призвели до того, що за ґратами опинилися тисячі закарпатців. 
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 У четвертому розділі «Механізм, форми і методи репресій в 

Закарпатській області в 1960‒1991 рр.» розглядаються важливі нюанси 

державного терору проти представників різних конфесій та політичних течій, 

соціальних верств, зокрема інтелігенції, служителів культу. Радянська влада 

нейтралізувала піднесення релігійних почуттів серед населення Закарпаття не 

тільки агітаційно-пропагандистськими методами, а й каральними. Повсякчас 

мали місце факти злочинного втручання держави у внутрішні церковні справи. 
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РОЗДІЛ 1 

 ДЖЕРЕЛА, ІСТОРІОГРАФІЯ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1. Аналіз джерельної бази 

Ключову роль у дослідженні політичних репресій на Закарпатті в 1944-

1980-х рр. відіграють неопубліковані першоджерела ‒ кримінальні слідчі 

справи, що зберігаються в архіві Управління Служби Безпеки України в 

Закарпатській області в м. Ужгороді. Насамперед потрібно відзначити, що в  

цьому архіві нема добре продуманого каталогу, що класифікував би справи 

засуджених за політичними статтями радянського Кримінального кодексу. 

Тому встановити точну кількість репресованих на Закарпатті радянським 

режимом дуже важко. Є орієнтовна цифра - близько 15 тис. осіб, озвучена 

Закарпатським обласним товариством політв’язнів і репресованих. 

Справи, які ми опрацювали, дали нам можливість простежити справжні 

причини й масштаби масового терору та інтенсивність політичного 

переслідування державою своїх громадян. Ці справи розкривають маловідомі й 

зовсім не відомі події та факти крайової історії, уточнюють біографії 

історичних осіб, унаочнюють те, що репресивно-каральні органи радянської 

влади дуже широко практикували метод спеціально розроблених провокацій. 

Опрацьовуючи пропоновану проблематику, ми дослідили 137 архівних 

кримінальних справ проти 378 мешканців радянського Закарпаття. Усіх справ в 

одному томі - 88, у 2-х – 16, у 3-х – 16, у 4-х – 7, у 5-ти – 3, у 7-ми – 2, у 8-ми – 

2, а у 9-ти, 10-ти, 16-ти – по одній. Як бачимо, більшість кримінальних справ 

однотомні. 

Аналіз архівних документів дозволив установити судові інстанції, що 

продукували громадянам вироки з політичних мотивів. На першому місці - 

Закарпатський обласний суд (39,5%), що оголошував найсуворіші та 

найтриваліші терміни підсудним. На чільних місцях також Спеціальний суд 

Закарпатського обласного суду, військовий трибунал прикордонних військ 

МВС Закарпатського округу, особливі наради при НКВС СРСР і при 
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Міністерстві державної безпеки СРСР, місцеві народні суди. Це 

підтверджується і даними наведеними в Додатку Д. 

Частину закарпатських політичних в’язнів засудили поза межами 

Закарпатської області, у деяких випадках - у віддалених містах Радянського 

Союзу. Тож такі справи зберігаються в архівах інших обласних управлінь 

Служби безпеки України, архівах Федеральної служби безпеки Російської 

Федерації. Дані про цю категорію у нашому дослідженні відсутні. 

Загалом у Закарпатській області розташовані два архіви, де зберігаються 

справи репресованих у радянські часи. Крім архіву Управління Служби безпеки 

України (УСБУ), кримінальні справи знаходяться також у Державному архіві 

Закарпатської області (ДАЗО) в м. Ужгороді. Підкреслимо, що чимало 

кримінальних справ спочатку перевезли з УСБУ в ДАЗО, а потім вже в 

зворотньому напрямку, але не всі. Розпорошеність справ і відсутність єдиного 

якісного каталогу утруднює їх оперативне опрацювання. 

Тематичних покажчиків в архівах УСБУ в Закарпатській області та 

ДАЗО видано чимало. У добу незалежної України дозволили вивчати ці архівні 

справи, хоча в обмеженому доступі. Допуск до їх поглибленого вивчення 

можна буде отримати лише після їх повного розсекречення. На всіх 

кримінальних справах стояв гриф «Секретно» чи «Таємно». Переважну 

більшість їх уже розсекречено. 

Перейдемо до аналізу справ: як виглядають і що собою являють. Кожна 

справа складається з титулу, де написано прізвище, ім’я, ім’я по батькові 

засудженого, дата (число, місяць, рік) початку ведення слідства і набуття 

вироку чинності, архівний номер справи. Коли справа об’єднує групу 

засуджених, то на титулі вказані двоє-троє осіб, інші перераховані в списку 

обвинувачених і залучених до слідства в конкретному випадку. У цьому ж 

списку зазначено час арешту певної особи і місце її тримання під вартою. 

Реєстраційний номер справи дуже часто переписувався при її переносі в інший 

архів, тому справи на титулі пронумеровані двічі, іноді й тричі. 

Усі сторінки кожної справи пронумеровані, але часто на них 

перекреслено нумерацію. Очевидно, якісь аркуші зникли або були викинуті, що 
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є неприпустимим у веденні такої документації. На таке коригування 

натрапляємо, наприклад, у кримінальних справах Андрія Прибоя [159], 

Олександра Штефанського [87], Йосифа Бартошека [35]. 

У кожній справі на початку поданий зміст, у якому є перелік документів 

із вказівкою на відповідні сторінки. Щоправда, через перенумерування сторінок 

часто зміст є неточним. Зазвичай у справі одними з перших сторінок є 

постанова про прийняття справи до провадження, постанова про арешт 

підозрюваного, постанова про обрання запобіжного заходу – арешту. 

Далі слідство займалося оформленням затриманого – видавало ордер, 

заповнювало анкету арештованого, збирало довідки про судимість. 

Обов’язковим у справі є пакет із фотографіями обвинуваченого анфас та в 

профіль. З анкети арештованого дізнаємося такі відомості про нього: хто він за 

національністю, де народився, хто його батьки, ким є за соціальним 

походженням, чи є членом ВКП(б)-КПРС та інших партій. Фіксувалися дані 

про місце навчання чи роботи, склад сім’ї. Окремо вказувалися прикмети 

затриманого, помітні вади, фізичні особливості. 

Далі оформлялися речі заарештованого, гроші та цінності, що були з 

ним при затриманні. Якщо в заарештованого були вилучені кошти, то 

обов’язково додавалася квитанція про їх точну суму, а самі вони передавалися 

на зберігання у фінансовий відділ обласного управління Міністерства 

державної безпеки СРСР. 

Так само зафіксований обшук на квартирі чи в домі заарештованого, про 

що складалися відповідні протоколи. Часто обшуки проводилися з 

порушеннями. Нерідко під час першого обшуку не знаходили компрометуючих 

матеріалів, а через декілька днів чи тижнів слідчі з оперативниками 

поверталися до затриманого додому та обов’язково знаходили заборонену 

книжку чи листівку. Заарештованого вже не приводили додому, а пояснити, 

чому при першому обшуці нічого не знайдено і яка справжня причина 

проведення другого обшуку, слідчі не могли. Таке бачимо у справі В. 

Севереняка [194]. 
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Часто свідкам при обшуці давали підписувати порожні бланки 

протоколів обшуку. Ймовірно, тому, щоби дописати потім заборонені речі 

(антирадянські книги тощо), котрі нібито вилучені вдома у заарештованого. 

Такий випадок зустрічаємо в справі греко-католицького священика Івана Миня. 

Сфабрикувавши справу, слідчі самі порушили закон. Проте свідок Іван Сірко 

проявив сміливість і підтвердив, що підписував порожній протокол. Отож 

І. Сірко заперечив, що під час обшуку в підсудного І. Миня вилучили книгу, яка 

була визнана антирадянською, – «Росія в концтаборі» І. Солоневича [13, арк. 69 

зворот]. 

Вдома у затриманого слідчі описували все майно, яке йому особисто 

належало, дещо забирали, про що свідчать відповідні постанови у справах. 

Були непоодинокі випадки, коли забирали майно не лише підсудного, а й тих, 

хто з ним мешкав: братів, дружини, дітей. 

В архівній справі містяться протоколи допитів обвинуваченого та осіб, 

які свідчили переважно проти нього. Часто трапляються протоколи очної 

ставки між обвинуваченими чи між обвинуваченим і свідком. Додавалися 

характеристики з місця роботи чи навчання, де переважно зверталася увага на 

те, чи брав заарештований участь у становленні та утвердженні комуністичного 

ладу, як проявив себе в особистому та суспільному житті. 

У багатьох справах є речові докази, зокрема листівки антирадянської 

пропаганди. Листівки, виготовлені самими заарештованими, вміщені в справах 

Романа Гриня [171], Зінаїди Фуфлянської [41], Аладара Гаджеги, Володимира 

Маргітича [192] та інших.  Щодо листівок проводили ряд експертиз - 

графологічну, лінгвістичну, криміналістичну. У деяких справах є дані про 

вилучення у підсудних зброї. 

У кожній справі є протоколи закінчення слідства, винесення 

обвинувачення, у яких заарештовані здебільшого не визнавали своєї провини. В 

обвинуваченні слідство перераховувало всі протиправні дії арештованого та 

підтверджувальні докази - речові та покази свідків. Також підшиті протоколи 

підготовчого слідства і судових засідань, вирок. Про передачу засудженого в 

табір інформують короткі довідки, проте не в усіх справах. Іноді слід 
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засуджених зникає, тому неможливо дізнатися, що трапилося з ними після 

відбуття терміну покарання. Так, нема відомостей про подальшу долю багатьох 

закарпатців, зокрема угорців і німців. Це стосується Андрія Кутлана [26], 

Федора Нодя [29], Стефана Шишка [27], Миколи Штефицького [28] та інших. 

Традиційно радянські слідчі використовували провокаційні методи. 

Найпоширеніший - підсилання агентів, які мали підштовхнути певних осіб до 

створення молодіжних антирадянських акцій чи до компрометуючого викриття 

греко-католицьких священиків. Так, у справі студентів Мукачівського 

кооперативного технікуму, звинувачених в утворенні осередку ОУН, бачимо 

прізвище колишнього агента управління Міністерства державної безпеки в 

Закарпатській області Георгія Гендеровського (кличка «Демон»). З відома 

підполковника Макарова він підбурював довірливих людей до створення на 

Закарпатті груп українських націоналістів [9]. Таємні агенти Мадярчик і Варга 

спровокували заснування учнями 9-го класу Тячівської середньої школи 

антирадянської організації, про що знаходимо свідчення в кримінальній справі, 

порушеній проти обманутих учнів [33]. 

Для арешту греко-католицького священика Івана Маргітича  в 1951 р. 

карні органи радянської влади теж вдалися до провокації. Священика 

заарештували вночі при проведенні обряду вінчання молодих. 

Псевдонаречений виявився завербованим органами КДБ для того, щоб 

позбавляти волі священиків, які після ліквідації греко-католицької церкви 

продовжили свою душпастирську роботу [186]. На совісті цього молодика 

тривале кримінальне переслідування не одного греко-католицького священика. 

Чимало підсудних заявили в суді про неправомірні дії радянських 

слідчих під час допитів. Мова йде про побиття, тортури голодом, спрагою і 

карцером, проведення допитів вночі та по 10-15 годин на добу. Про побиття 

стверджували арештовані за створення антирадянської молодіжної організації 

«Молода гвардія» в м. Берегово Йосиф Бартошек, Йосиф Геді, Адальберт Ердеї. 

У побитті звинувачено підполковника Клюшника, майора Тимошенка, капітана 

Барабана. Закономірно, що злочинні дії цих насильників суд виправдав [35, арк. 

304-307]. Схожі методи допитів використовували проти Юрія Копина, якого 
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засудили за перебування в антирадянській організації. Ю. Копин 

поскаржився на капітана Увина, який під час допитів його бив, тримав в 

одиночній камері без їжі, щоб арештований зізнався у злочині [115, арк. 

407-408]. 

Наприкінці слідчих справ додавалися довідки про реабілітацію 

репресованих. Більшість із них не дожили до своєї реабілітації, залишалися з 

дискримінаційним тавром «ворог народу» до смерті. Їхні реабілітаційні довідки 

отримали вже родичі. Завершує кожен том справи перелік кількості 

пронумерованих сторінок. 

У багатьох справах радянські слідчі перевіряли затриманого на 

дієздатність. Проводилися судово-медичні та психіатричні експертизи. Деяких 

підсудних визнали недієздатними і відправили на примусове лікування в 

психіатричних лікарнях. 

У більшості справ, які ми проаналізували в архіві УСБУ (80 одиниць) 

фігурує по одна особі. В інших – групи від двох до 14 осіб. Групові справи 

переважно стосуються викриття антирадянських організацій, стихійних 

антиколгоспних виступів у різних місцевостях Закарпаття, заборонених 

релігійних громад, зокрема свідків Єгова і п’ятидесятників. 

У ДАЗО здебільшого зберігаються документи про створення колгоспів 

на Закарпатті та відповідну протидію з боку населення. Другу групу складають 

документи про відправлення закарпатської молоді в школи фабрично-

заводського навчання. Третя група документів стосується депортації 

закарпатських угорців і німців на примусові роботи. 

У ДАЗО знаходяться «Справки работников отдела по рассмотрению 

жалоб и предложений колхозников, касающихся организационно-

хозяйственного укрепления колхозов. 19 января 1949 - 25 декабря 1949 гг.» 

[218]. У них є відомості про невдоволення колгоспників на Закарпатті своїм 

статусом та умовами праці. Чимало колгоспників  засуджували місцеве і 

центральне керівництво СРСР за примусову колективізацію, свавілля при 

формуванні списків куркулів, волюнтаристське збирання посівів по двічі на рік, 
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за інші перегини і зловживання під час і після суцільної колективізації 

Закарпаття. 

Про антиколгоспні виступи населення знаходимо фактаж у фонді Р-195 

«Виконком Закарпатської обласної ради депутатів трудящих» (1944-1991 рр.). 

Тут зібрано листування з обласними управліннями міністерства внутрішніх 

справ та державної безпеки, де відображені дії певних чиновників на місцях, 

настрої проти колгоспів, небажання населення вступати до них на Закарпатті.  

У цьому ж фонді є відомості про відправку молоді в школи фабрично-

заводського навчання, насамперед - в описах «Довідки про хід виконання 

постанов і рішень партійних і радянських органів за 1948 рік» [227], 

«Постановления, распоряжения высших правительственных органов Союза 

Советских Социалистических Республик по вопросам деятельности 

учреждений, организации и предприятий области. Том ІІ. 5 июня 1948 – 27 

декабря 1948 гг.» [224], «Переписка с Президиумом Верховного Совета, с 

Советом Министров Украинской Советской Социалистической Республики по 

организационным и хозяйственным вопросам. 17 января 1948 – 24 декабря 

1948 гг.» [220]. 

У фонді П-1 «Закарпатський обком Компартії» є чимало документів про 

пропагандистську роботу серед населення.  «Информации, справки, докладные 

записки окружкомов партии, политдонесения Ракошинской МТС о проводимой 

политико-масовой работе, землепользовании, о наличие кулацких хазяйств. 6 

мая 1947 – 4 октября 1947 гг.» [217] переконують у тому, що населення 

Закарпаття переважно не сприйняло колгоспний лад, уникало вступу в 

колгоспи. Це ж засвідчують «Звіти, довідки, доповідні записки про 

організаційно-масову роботу у Рахівському і Міжгірському районних 

виконкомах за 1948 рік» [226]. 

У ДАЗО ми опрацювали документи, що стосуються переселенської 

політики в інші райони УРСР, зокрема Ізмаїльську і Сталінську (Донецьку) 

області. Маємо на увазі добірку під назвою «Переписка с Управлением по 

делам эвакуации и расселения при Совете Министров Украинской Советской 

Социалистической Республики, с исполкомами окружных Советов депутатов 
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трудящихся по вопросам переселения колхозников Закарпатской области в 

другие восточные области Украинской Республики. 5 января 1950 – 14 декабря 

1950 гг.» [223]. Тут указані причини переселенської політики, пільги 

переселенців, недоліки проживання на нових місцях, причини повернення 

переселенців назад у Закарпатську область. Подана інформація про повернення 

переселенців у східні області з участю міліції. 

Також опрацьовано документи, що стосуються депортації населення 

угорської і німецької національності. Це – «Циркуляр Народної Ради 

Закарпатської України і розпорядження про мобілізацію населення німецької 

національності і робітників та тяглової сили на вивозку дерева» [228]. У серпні 

1945 р. НРЗУ видала дві постанови про депортацію угорців і німців, що 

містяться в справі під назвою «Постанова НРЗУ про виселення з території 

Закарпатської України німців і угорців, прибулих з німецько-угорськими 

військами під час окупації» [219]. 

У фонді П-3223 «Партійний архів Закарпатського обкому Компартії 

України» ми опрацювали матеріали про перепис населення німецької 

національності на Закарпатті з 1945 р. та становище закарпатських німців, 

виселених у східні райони СРСР, на 1990 р. [229]. 

Отже, основна частина неопублікованих і неопрацьованих документів з 

історії політичних репресій на Закарпатті 1944-1991-х рр. зосереджена у фондах 

архіву управління Служби Безпеки України та Державному архіві в 

Закарпатській області. Низка документів про політичні репресії в радянському 

Закарпатті опубліковані в різних за тематикою збірниках. Не завжди вони 

стосувалися  власне політичних репресій. Нерідко в цих публікаціях 

зосереджена увага на проблемі входження Закарпатської України до складу 

УРСР. 

Редакційно-видавнича група обласної редакційної колегії «Реабілітовані 

історією. Закарпатська область» з 1999 р. започаткувала цикл збірників 

архівних документів і матеріалів. Позитивний резонанс отримали видання 

«Тернистий шлях до України» (про шлях Закарпаття до возз’єднання з 

Україною з 1918 до 1946 рр.) [235; 237; 240; 244]; «Криваві тіні Кремля…» 
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(літературно-художні твори репресованих закарпатців) [242]. У збірнику 

«Тернистий шлях до України» вміщено матеріали із зарубіжних архівів 

(Будапешта, Праги, Москви). Це столиці країн (Угорщина, Чехословаччина, 

СРСР), до складу яких входило у свій час Закарпаття. «Криваві тіні Кремля…» 

вмістили, образно кажучи, репресовані тексти. Маємо змогу прочитати лірику і 

прозу так званої «антирадянської спрямованості». 

У збірнику «Закарпатські втікачі в СРСР: через табори ГУЛАГу і 

Бузулук до рідних Карпат. 1939-1949» акцентовано на документах до 1944 р. 

[238]. Проте відображено і нелегальну міграцію 1944-1980-х рр. У багатьох 

документах відбитий тривалий процес політичної реабілітації. 

Фундаментальний збірник архівних документів і матеріалів 

«Закарпатські угорці і німці: інтернування та депортаційні процеси. 1944-

1955 рр.» розкриває суть політичних репресій, спрямованих проти 

національних меншин [239]. У збірнику вміщені документи не лише про 

засудження громадян німецької і угорської національності, а й про їх 

реабілітацію. 

У збірнику «Колективізація в Закарпатті: політичні та адміністративні 

заходи примусового впливу на селян. 1944-1955» розкривається радянський міф 

про колективізацію на Закарпатті у мирних проявах [241]. До збірника увійшли 

документи з фондів ДАЗО, відомчих архівів управлінь СБ України та МВС 

України в Закарпатській області. 

Підсумовуючи характеристику джерельної бази дисертаційного 

дослідження, зауважимо, що на Закарпатті досі не складено повного і 

перевіреного списку репресованих із політичних мотивів. Спостерігається брак 

довідкової інформації, неупорядкованість тематичних архівних каталогів. 

Однак нам таки вдалося проаналізувати важливі документи, що дозволили 

з’ясувати причини, масштаби і характер репресивної політики в радянському 

Закарпатті. У них чітко простежуються незаконні методи розправи і 

придушення опозиційних настроїв населення. Найвищий ступінь 

інформативності мають слідчі справи (загалом ми опрацювали їх 137), які 
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зберігаються в архіві управління Служби безпеки України в Закарпатській 

області. 

Що стосується мемуарної спадщини репресованих, то значна її частина 

стосується трагічної долі Мукачівського греко-католицького єпископа Теодора 

Ромжі. Про загадкову смерть, а точніше - про подробиці вбивства єпископа 

Т. Ромжі йдеться в спогадах М. Маслея [272], П. Судоплатова [273], черниці 

Теофіли [424]. Потрібно відзначити, що наявні деякі фактографічні розбіжності 

у цих спогадах. Так, за версією священика Бачинського у переказі черниці 

Теофіли єпископа Ромжу отруїли, підсунувши йому щось понюхати. Однак 

Судоплатов указав на використання отрути кураре, котру спеціально підіслана 

медсестра вколола єпископу. Постає закономірне питання: як убито Теодора 

Ромжу, і хто подає правдиві свідчення? Якщо брати до уваги, що о. Бачинський 

лежав в одній лікарняній палаті з єпископом, то можна піддати сумніву 

свідчення Судоплатова, що вважаються достовірними. 

У 2008 р. в Ужгороді побачило світ українське видання мемуарів 

С. Бендаса «П’ять років за колючим дротом» [251]. Праця написана з листів, у 

яких є елементи курйозної та дріб’язкової особистої образи мемуариста на 

людей за національною ознакою, що неприпустимо для сану священика. У той 

же час про так званих «визволителів» Закарпаття С. Бендас написав: «Що 

сказати про росіян? Це в основному народ із добрими етнічними рисами…» 

[251, с. 171]. Постає питання, чому такий «добрий» народ відправив у ГУЛАГ 

невинного священика, до того ж, переконаного угрофіла і твердого русофіла. 

Щодо публікацій про репресовану інтелігенцію. Тут є чимало загадок, а 

знайти правильні відгадки допомагає уважне зіставлення з табірними 

спогадами самих репресованих. Зауважимо, що переважно ці спогади є не лише 

вагомим викривальним документом радянської доби, але й насамперед - 

пам’ятником незнищенності людського духу. Адже у цій мемуаристиці 

черпаємо пребагату інформацію про тодішню політичну атмосферу, специфіку 

табірних буднів, фальсифікування кримінальних справ радянськими слідчими 

тощо. Наприклад, подробиці фабрикування репресивних вироків і виживання 

ув’язнених у таборах дізнаємося зі змістовних мемуарних публікацій І. Сегеди 
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[265], М. Шимоні [271], В. Гурдзана [270], Г. Мейсарош [263], Д. Васька 

[269], В. Ігнася [262]. 

Усі незаконно засуджені пізніше твердили про планові репресивні 

показники, що їх мали забезпечити каральні органи Радянського Союзу. 

Безумовно, що без безжальних виконавців злочинних наказів тоталітарна 

система не могла б існувати так довго. У своїх спогадах Г. Мейсарош описала 

садистські відхилення деяких осіб, наприклад, ката Марії Куруц, яка вбила в 

Ужгородській тюрмі не одного політичного вʼязня. Мемуаристка не забула 

відзначити добрі справи справжніх людей, таких як священик Худа, лікар 

Фонтан. Її спогади – це яскраве свідчення того, як невинні люди, пройшовши 

крізь жорстокі випробування в ГУЛАГу, зберегли чистим власне сумління. 

Від колишнього політв’язня ГУЛАГу Ю. Чорі дізнаємося про страшні 

сторінки масової загибелі репресованих радянською владою. Коли одного разу 

під звуки маршу в котлован сибірської греблі урочисто запустили воду, то 

раптом на поверхню почали спливати, як колоди, замерзлі трупи [252, с. 277]. 

Таких злочинів у пенітенціарній системі Радянського Союзу задокументовано 

чимало. Промовистий випадок негуманного ставлення до жертв репресій 

зафіксовано на Закарпатті. Адже міліціонери під виглядом бандитів убили 

священика Петра Ороса, його тіло відтягли від місця вбивства, закопали між 

терням. Місцеві мешканці віднайшли вбитого і перепоховали, проте 

міліціонери вночі крадькома його викопали і відвезли в невідомому напрямку 

[268, с. 241]. 

У мемуарних публікаціях охарактеризовано причини і наслідки 

політичних переслідувань декількох десятків учителів-закарпатців, зокрема 

П. Янути, М. Прокопа, І. Мучички. Цих трьох учителів ми виокремлюємо тому, 

що їх безпідставно засудили до найвищої міри покарання – розстрілу. У суді 

мотивували це тим, що під час угорської окупації один із них вступив в ОУН, 

інший – виконував функцію перекладача з угорської мови. Проте складу 

злочину, що підлягав би законодавству СРСР, насправді не було. Цю думку 

переконливо аргументував Ф. Рубіш [260]. 



 22 

У висновках про реабілітацію майже в усіх політичних в’язнів 

сказано на початку 1990-х рр.: «Обвинувачення жодними фактичними доказами 

не підтверджене». Тоді виникає ще одна проблема, з якою стикаються 

дослідники: яким чином радянські слідчі «отримували» зізнання у затриманих. 

В кримінальних справах, звичайно, не фіксували технічні деталі допитів. Але 

відомо, що значна частина арештованих осіб не дожила до суду після тривалих 

допитів із застосуванням фізичної сили. У цьому аспекті допомагають 

обʼктивно розібратися безпристрасні спомини політвʼязня Василя Рогача: 

«Слідчий Гаврилов не кричав, не матюкався, не бив, тому й був замінений 

старшим лейтенантом Кречком, … який лютував, бив-катував. Та я все одно не 

підписав статтю про зізнання і закінчення слідства» [261].  

Про особливості тюремного етапу Далеким Сходом йдеться у спогадах 

Омеляна Росула, засудженого як учасника антирадянської організації ОУН під 

назвою «Смевор-Україна». Він зазначив, що вже мертвим вʼязням конвой 

відрізав язики, щоб при подальшій передачі підконвойних відзвітувати про 

кількість загиблих, трупи яких викидали в море [267]. О. Росул майже 

фотографічно відтворив обставини, за яких арештовували його спільників. З 

великою викривальною силою змалював автор нелюдське існування каторжан – 

політичних в’язнів, переважно українців, у середині ХХ ст. в умовах 

«найгуманнішого і найпрогресивнішого» комуністичного ладу. 

«Прометеї Заполяр’я» [256] - це спогади про табірне життя політв’язнів, 

які в 1950‒1960-х рр. не раз піднімалися на страйки для захисту своїх прав. 

Мемуаристи П. Тракслер і В. Караташ – учасники протестів на шахті №7 

«Воркуталагу». До цього спонукали поважні причини. За свідченням 

П. Тракслера, в’язні мешкали в дощатих бараках, переповнених блощицями, 

вошами, гризунами. Найбільше дошкуляли щури, що загризали живу людину, 

гуртуючись у зграї. У згаданому виданні вміщено багато листів, відгуків на 

видання мемуарно-документальної книги «Обережно, гранати» [255], світлин, 

спогадів, дописів, що істотно розширили наші уявлення про людей, котрі в 

ГУЛАГу знаходили в собі сили для непокори. 
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Книга «Рідна земле, мій притулку і плахо» Павла Кампова теж 

належить до жанру спогадів політв’язня. П. Кампов 17 років провів у неволі. 

Автор об’єктивно, реалістично змальовує тогочасну дійсність. «Пекельна 

машина КДБ, - читаємо в анотації до книги, - працювала без збоїв: одні - 

фабрикували «справи», другі – «свідчили», треті – гнівно таврували 

«антисовєтчиків». І ніхто з них не замислювався над тим, що, можливо, прийде 

час подивитися політв’язню в очі» [253]. У книзі подається багато довідок, 

нарисів про життя осіб, з якими мемуарист знався в таборах. У додатках 

вміщено рукопис П. Кампова «25 років надій і розчарувань», за який його у 

1970 р. засудили на 6 років виправно-трудових таборів. 

У книзі «Чорне жало виходить зі схованки» П. Кампов зібрав свої 

нариси, що друкувалися в основному на сторінках преси [254]. Вони загалом 

викликають суперечливі враження. Але на їх основі можна простежити 

хронологію діянь на Закарпатті різних політичних сил та окремих осіб, які 

дотепер викликають суперечки серед фахівців. Попри те П. Кампов намагався 

проаналізувати механізм репресій на Закарпатті. 

Примітною є автобіографічна книга «Свідок» Йосипа Терелі [427]. Це 

відомий у світі багатолітній борець за легалізацію забороненої греко-

католицької церкви. Автор схильний до релігійно-містичних узагальнень. Так, 

у книзі вміщено велику кількість епізодів про те, як Божа Матір рятувала 

Йосипа Терелю в таборах і психіатричних лікарнях. 

Значним стимулом для глибшого вивчення політичних репресій із боку 

радянської влади над членами ОУН-УПА на Закарпатті стали публікації Івана 

Коршинського. Зокрема, він детально описав своє перебування в місцевому 

молодіжному осередку ОУН. У творчому доробку І. Коршинського чимало 

статей, інтерв’ю, нарисів про репресованих громадян у післявоєнний період, які 

автор потім зібрав під однією палітуркою. У цій же книзі вміщено багатий на 

фактаж епістолярій, наприклад, листування з колишнім репресованим Федором 

Удичкою [257]. 
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У наступному окремому виданні І. Коршинського «Скальпелем і 

пером» подано тексти про життя і діяльність не лише самого автора, а й про 

інших репресованих на Закарпатті [258].  

Беручи до уваги «людський фактор», при опрацюванні мемуарів мусимо 

пам’ятати і про критичний підхід, і про наріжний принцип реконструктивного 

історичного пізнання - копіткий «перехресний допит» наявних матеріалів 

мемуарно-публіцистичного характеру. 

 

1.2. Історіографія проблеми 

 

Належне вивчення стану наукової розробки проблематики, пов’язаної з 

політичними репресіями на Закарпатті 1944-1991-х рр., вимагає розгляду всіх 

публікацій не просто у формі розгорнутих анотацій найбільш значущих робіт, а 

зі зверненням уваги на специфіку історіографічного процесу в конкретних 

суспільних обставинах. Узагальнюючих робіт монографічного характеру про 

політичні репресії в радянському Закарпатті, що ґрунтовно і з методологічно 

вивірених позицій розкривали б тему, ще не з’явилося. 

Весь спектр наукових праць, які стосуються відображення політичних 

репресій на Закарпатті 1944-1991-х рр., варто поділити на дві групи: 

1) публікації, де принагідно подана загальна характеристика 

політичних репресій на Закарпатті; 

2) дослідження, присвячені певним категоріям політичних в’язнів і 

окремим персоналіям на Закарпатті радянського періоду. 

Одночасно чітко простежуються три історіографічні етапи, рубежами 

котрих є смерть Й. Сталіна і поява незалежної України: 1) 1944-1953 рр.; 

2) 1953-1990 рр.; 3) з 1991 р. до сьогодні. Оскільки кожен етап принципово 

відрізнявся від інших і мав спільні риси для двох виділених груп історичних 

досліджень, то при розгляді історіографічних питань є сенс поєднати 

хронологічний і тематичний принципи викладу матеріалу. 

У 1944-1953 рр. населення Закарпаття зазнавало тотального тиску з боку 

радянської влади, тож контролювалися всі публікації, а видавництва і періодика 
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використовувалися з пропагандистською метою. У наукових і науково-

популярних працях учені описували події, насамперед репресії, як вимушений 

крок радянської влади для наведення порядку на Закарпатті. Інакше вони б самі 

зазнали переслідувань, арештів. У Радянському Союзі яскраво виражений 

комуністичний тоталітаризм, який включає в себе ліквідацію приватної 

власності, усепроникаючий контроль з боку партійно-державного механізму 

над громадянами, відсутність свободи особистості [350, с. 871-872]. 

Другий етап (1953-1990) розпочинається десталінізацією в рамках 

«хрущовської відлиги». Проходить часткова реабілітація жертв політичних 

репресій, викриття «вождя народів» Й. Сталіна і розвінчування культу його 

особи. Населення дізнається про масові порушення прав людини, які до того 

часу так старанно приховувалися. Починається мирний рух спротиву 

тоталітарній природі радянської влади. Проте попередня практика політичних 

переслідувань залишається – у вигляді вже не масового, а індивідуального 

терору.  

Характерним прикладом того часу є колективна науково-популярна 

книга «Шляхом до щастя», де подано статтю С. Міщенка [390]. У ній, зокрема, 

висвітлена суцільна колективізація на Закарпатті як довгоочікуване найбільше 

свято для місцевого населення. Аграрні перетворення в краї, котрі 

супроводжувалися масовими репресіями, трактуються як безальтернативна 

необхідність для підняття життєвого рівня закарпатських селян. Противників 

колгоспного ладу названо не інакше як куркулями, з якими потрібно було 

розправитися. 

Третій етап (з 1991 р. донині) характеризується реабілітацією жертв 

репресій та розсекречуванням архівних справ засуджених. Саме тому вагомі 

спеціальні праці про політичні переслідування на Закарпатті побачили світ 

лише напередодні й після здобуття Україною незалежності. 

У третьому томі «Нарисів історії Закарпаття» 2003 р. [391] майже у 

кожному розділі в тій чи іншій мірі йдеться про переслідування неугодних 

радянській владі людей. Детально висвітлена колективізація, зокрема, згадано 

ошуканих селян, частина з яких потрапили під репресивні заходи.  
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Про масштаби і характер політичних репресій окремо йде мова у 

дванадцятому розділі «Організація радянського суспільно-політичного і 

громадського життя та його суперечності», серед авторів якого є Омелян 

Довганич. Змістовно, хоч і стисло, показано категорії репресованих на 

Закарпатті, зокрема й інтернованих за рішенням Військової ради 4-го 

Українського фронту. Зазначено, що з політичних мотивів у 1946-1950 рр. 

репресовано близько 10 тис. осіб. В О. Довганича найбільше наукових праць із 

цієї проблематики. Не можна оминути таку подію в науковому, 

громадянському та культурному житті, як видання двох книг «Реабілітовані 

історією. Закарпатська область» [415; 416], що побачили світ з активною 

участю О. Довганича.  

У цих книгах на основі глибокого вивчення кримінально-слідчих справ 

О. Довганич детально описав переслідування за втечу зі шкіл ФЗН та 

антиколгоспну агітацію, показав долю антирадянських і національно-

визвольних груп. У першій книзі видання «Реабілітовані історією. Закарпатська 

область» подані довідки про репресованих закарпатців. Слід відзначити, що не 

всі засуджені були реабілітовані, тому відсутні прізвища не реабілітованих 

громадян. У цілому з 1944 р. по 1985 р. у даній праці нараховується довідок на 

2995 осіб. Саму тенденцію засудження бачимо на Додатку Г. Це видання 

викликало зацікавленість не лише серед дослідників, а й серед пересічних 

закарпатців.  

Редакційна колегія та робоча група обласної книги «Реабілітовані 

історією» підсумувала свою довголітню продуктивну науково-дослідну 

діяльність ще й виданням кількох збірників документів і монографій: «У 

жорнах сталінських репресій» [349], «У сутінках забуття» [344] та інших. «Так 

ламалися долі репресованих закарпатців» [327; 333; 340] - це вибрані газетні 

статті та нариси О. Довганича про постраждалих від тоталітарної системи. Ці 

тексти написані на основі архівних документів, унікальних спогадів. Вони 

значно доповнюють фактичний матеріал вступного розділу першої книги і 

нарисів другої книги згаданого видання «Реабілітовані історією». У праці 

О. Довганича «Голгофа жертв політичних репресій» [329] зібрана серія 



 27 

біографічних нарисів про державних і громадських діячів, літераторів, 

митців, учених Закарпаття, засуджених за радянськими законами у 1939-1955 

рр. 

У монографії «У жорнах сталінських репресій» О. Довганич та 

О. Хланта основну увагу сконцентрували на об’єктивному висвітленні 

конфесійної історії Закарпаття у перше десятиліття радянської влади. 

Проаналізовані конкретні плани та дії органів влади з ліквідації Греко-

католицької церкви та її возз’єднання з Російською православною церквою 

1949 р. Хоча у зазначеній праці використано небагато нових документів, проте 

в ній зафіксовані прізвища багатьох священиків різних конфесій (православних, 

греко-католиків, реформатів, свідків Єгови тощо), відправлених у ГУЛАГ, а 

згодом реабілітованих. 

Значна кількість досліджень присвячена проблематиці переслідувань 

священиків радянською владою в руслі форсованої політики примусової 

атеїзації населення Закарпаття. Так, у монографії В. Войналовича [302] 

представлені результати комплексного дослідження діяльності Комуністичної 

партії Радянського Союзу та органів виконавчої влади проти релігійних 

інституцій в Україні в 40-60-х рр. XX ст. У розділі ІV «Нищення Української 

греко-католицької церкви як складова політики сталінських трансформацій в 

Західній Україні» В. Войналович висвітлив історію ліквідації греко-католицької 

церкви на Закарпатті. Один із підрозділів розділу VІ «Дезінтеграція етнічного і 

релігійного в політиці щодо релігійних об’єднань національних меншин» 

присвячений протестантським громадам Закарпаття, які підлягали 

дискримінації та викоріненню. 

Книга «Сповідники та подвижники Православної церкви на Закарпатті в 

ХХ столітті» за загальною редакцією Ю. Данильця [426] – це збірник, у якому 

вміщені нариси про всіх репресованих православних священиків. Важливим 

внеском зазначеної праці в історіографію є те, що вона базується на 

нововиявлених унікальних архівних документах, які вважалися зниклими чи 

секретними. Уміщено в книзі також витяги з протоколів допитів, 
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обвинувальних актів, особових переписок, спогадів, листів, які досі не 

публікувалися. 

В історичній літературі, мабуть, ніколи не буде одностайних суджень 

про те, що сталося з греко-католицькою церквою на Закарпатті 1945‒1950-х рр. 

Різні погляди і підходи підсумував Володимир Фенич у монографії «Чужі» 

серед своїх, «свої» серед «чужих» [439]. У ній зустрічаються досить рідкісні 

статистичні дані. Розглядаючи історію ліквідації греко-католицької церкви на 

Закарпатті у післявоєнний період, В. Фенич погоджується з думкою 

О. Довганича та О. Хланти про те, що відбувся «не «саморозпуск», а 

«юридична ліквідація» на репресивному тлі [439, с. 31]. 

Життєві долі репресованих священиків Греко-католицької церкви на 

Закарпатті в окремій книзі подали Даниїл Бендас і Стефан Бендас [289]. Всього 

автори написали 130 біографій репресованих священиків. У кінці книги 

вміщені таблиці, що дають змогу проаналізувати характер, логіку, хронологію 

переслідувань за релігійні переконання. Потрібно відзначити, що хронологія 

подій відтворена не завжди правильно, а кількість репресованих священиків у 

деяких роках указана неточно. 

В історіографії переслідування Греко-католицької церкви детально 

розглянуте також В. Піпашем [411], Н. Концур [374], А. Дурундою [354], П. 

Федакою [437], Н. Бенько [290] та іншими. Окремо слід згадати статті, що 

присвячені такій знаковій постаті, як єпископ Олександр Хіра. Їх автори ‒ 

О. Хланта [433], Ю. Сабов [418]. У цих статтях велика увага зосереджена на 

допитах О. Хіри, що дає змогу побачити, в чому саме його звинувачували, як 

проходило слідство, суд, відбуття покарання. 

Головним дослідником репресій проти православного духовенства на 

Закарпатті є Юрій Данилець [322]. В основі його статей – архівні документи, а 

висновки заслуговують на увагу дослідників. На думку Ю. Данильця, радянська 

«каральна система намагалася підкорити собі вірників, ставлячи собі за мету 

атеїзувати населення й зробити його сліпою маріонеткою в своїх руках» [322, с. 

40]. Також є статті про окремих церковнослужителів. Так, Омелян Довганич 
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відобразив долю отця І. Карбованця [332], а у співавторстві з Олексієм 

Хлантою - о. М. Сідака [348]. 

Серед публікацій про інші конфесії на Закарпатті, що потрапили в 

жорна репресій у післявоєнний період, потрібно виокремити статтю Оксани 

Лешко, де документально відтворено репресивні кроки щодо протестантських 

громад Закарпаття в 1946-1949 рр. [379]. Окремо про репресії проти 

п’ятидесятників у своєму дослідженні розповів І. Саламаха [419]. Загальні 

тенденції антирелігійної політики на Закарпатті зафіксував С. Михайлов [386]. 

Питання про утворення на Закарпатті колгоспів і боротьбу проти них 

розглядали В. Лемак [378], І. Коршинський [372], В. Міщанин [387; 388]. 

Наприклад, у своїй статті В. Міщанин акцентував на тому, що у гірській 

місцевості активно підтримували селян у їхніх виступах проти колективізації 

рейдуючі відділи УПА [388, с. 44]. 

Розглядаючи історіографію історії ОУН-УПА на Закарпатті, потрібно 

зауважити те, що історики досі контроверсивні в оцінках їхньої діяльності. Так, 

М. Вегеш звертає увагу на те, що дії підпілля ОУН-УПА були спрямовані не на 

грабунок, мародерство, провокації чи терор, як це робилося чи подавалося 

оперативниками міністерства державної безпеки СРСР, а на ліквідацію 

комуністичного режиму та знешкодження його одіозних представників [298, 

с. 85]. Цієї ж теми торкалися В. Худанич [434], І. Коршинський [371], 

Ю. Керекеш [367], О. Гаврош [306]. Важливими є публікації І. Коршинського 

[257], учасника руху опору більшовицькому тоталітаризму другої половини 

1940-х – першої половини 1950-х рр. Він, зокрема, детально описав своє 

перебування в ГУЛАГу. 

Розробляючи проблематику політичних репресій на Закарпатті, Омелян 

Довганич розглянув питання кримінальних переслідувань громадян за 

антиколгоспну агітацію [338] та за участь у молодіжних некомуністичних 

організаціях [324; 325; 328; 330; 331; 334; 335; 339; 345; 346]. Його праці є 

наріжними, оскільки О. Довганич належить до тісного кола закарпатських 

істориків, які чимало часу віддали скрупульозному вивченню відповідного 

комплексу архівних справ. Молодіжним організаціям Закарпаття в контексті 
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національно-визвольного руху присвятили свої статті Й. Баглай [278], 

Д. Пригара [259], Ю. Шип [442] та інші. 

Недостатньо висвітленими залишаються в історіографії питання про 

підтримку населенням Закарпаття Угорської революції 1956 р. та «Празької 

весни» 1968 р. Радянські історики сформували необ’єктивний  образ тих подій. 

Серед перших учених, які правдиво висвітлили позицію закарпатців щодо 

Угорської революції 1956 р., були П. Зан [357], С. Віднянський [300], Н. Вароді 

[295], О. Бажан [279]. Щодо відлуння «Празької весни» на Закарпатті, то її 

відображення довго залишалося поза увагою дослідників. До розробки цього 

питання долучилися тільки В. Дмитрук [323], І. Гвать [307], О. Бажан [280]. 

Важливо відзначити, що політичні репресій щодо національних меншин 

Закарпаття, особливо угорців та німців, вивчалися дуже інтенсивно. Серед 

таких праць назвемо статті Ю. Дупки та О. Корсуна [351; 353], О. Мальця [383; 

384], І. Андрійчук [274]. Окремої уваги заслуговують праці угорських 

дослідників Шандора Горвата та Юрія Дупки [249; 250]. У них, зокрема, 

містяться сюжети про осіб, які перебували в трудових таборах. Проте основна 

увага зосереджена лише на Свалявському таборі. 

У солідному виданні «Закарпаття. 1919-2009: історія, політика, 

культура» багато місця відведено вивченню різних аспектів діяльності 

радянської влади на Закарпатті, відображено спротив тоталітаризму. Вчені 

Роман Офіцинський [398; 399; 400; 401; 402; 403; 404; 405] та Томаш Шторк 

[443] схарактеризували радянські репресивну політику на Закарпатті через 

призму етнічних чисток, примусових робіт, трудової мобілізації у Донбас, 

переселенської політики, державно-церковних колізій. 

Як бачимо, політичні репресії на Закарпатті 1944-1980-х рр. відображені 

як у публікаціях узагальнювального характеру, так і в історико-

реконструктивних дослідженнях, присвячених певним категоріям політичних 

в’язнів і окремим персоналіям. Хоча простежуються три історіографічні етапи: 

1944-1953 рр.; 1953-1990 рр.; з 1991 р. до сьогодні, проте початок 

систематичного вивчення політичних репресій в радянському Закарпатті 

покладено істориком О. Довганичем у 1990-х рр. Йому належить найбільше 
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наукових праць із цієї проблематики. Однак в історичній науці досі відсутні 

підсумкові дослідження з історії політичних репресій на Закарпатті, 

незважаючи на те, що окремі види і напрямки репресій доволі продуктивно 

розроблялися загалом майже двома десятками фахівців. 

Якщо брати до уваги «репресивний етап» 1944-1950-х рр., то він 

достатньо висвітлений істориками, тому автор цієї дисертації лише розширив, 

доповнив, систематизував наявні факти, оцінки і коментарі. 1950-1991 рр., 

навпаки, є малодослідженими у зв’язку з недоступністю джерельної бази, 

засекреченістю важливих матеріалів. Тому наша увага зосереджувалася на 

вивченні архівних  документів і мемуаристики, живому спілкуванні (інтерв’ю) з 

колишніми політв’язнями.  

У закарпатській періодиці радянського часу, тобто від 1944 до кінця 

1980-х рр., знаходимо дуже мало матеріалів, де згадується будь-яке 

переслідування громадян з політичних мотивів. Основна увага тогочасної 

періодики була спрямована на історико-політичну апологетику комуністичного 

режиму. Наприклад, подавалися спеціальні репортажі про злочинну сутність 

угорського окупації Закарпаття для того, щоб у привабливому ракурсі показати 

результати діяльності радянської влади в краї.  

Важливими ілюстративними пропагандистськими матеріалами, що, 

образно кажучи, відкрили закарпатцям очі на злочинний угорський режим, 

стали репортажі в газеті «Закарпатська правда» 1945-1946 рр. про перебіг 

відкритих судових процесів над «ворогами народу» [303; 304; 392; 393; 394; 

395]. До ворожої когорти зарахували Андрія Бродія та його однопартійців з 

«Автономного землеробського союзу», Стефана Фенцика з однодумцями по 

«Руській національно-автономній партії». Їх трактовано як зрадників свого 

народу, поплічників угорського фашистського режиму. «Народний трибунал» 

над бродіївцями, що проходив протягом трьох тижнів, з 4 до 25 травня 1946 р., 

висвітлювався дуже деталізовано. В одному з репортажів «Закарпатської 

правди» соратників А. Бродія названо «гадяцькими душами», а друковані 

видання цієї партії – «смердючим блощичником» [406, с. 4]. 
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Радянська пропагандистська машина зуміла заангажувати ряд здібних 

публіцистів, які писали відверту неправду на замовлення влади. До них 

відносяться письменники і журналісти  М. Тисин [429], Б. Сенько [421; 422], 

А. Патрус-Карпатський [406], О. Гіневський [309]. Вони висвітлювали судові 

процеси під таким кутом, щоби читачі на Закарпатті сприйняли вкрай суворі 

вироки як довгоочікуване торжество справедливості. 

Повністю протилежними є газетні статті 1990-х рр., написані про ті ж 

судові ухвали 1946 р. У них іде мова про те, що вказані судові засідання з 

розгляду провин представників закарпатського дорадянського політикуму 

нагадували заздалегідь зрежисований фарс, а підсудні взагалі не підлягали 

юрисдикції СРСР. Такої думки дотримуються О. Довганич [326; 347], 

С. Федака [435], В. Ільницький [436], І. Петровцій [410] та інші публіцисти. 

Періодичні видання Закарпаття 1990-х – 2000-х рр. приділили чималу 

увагу політичним репресіям у краї після Другої світової війни. На сторінках 

обласних періодичних видань міститься значна кількість відповідних 

матеріалів. У нашому дослідженні, зокрема, використані тематичні публікації 

таких обласних газет, як «Новини Закарпаття», «Карпатська Україна», 

«Карпатський голос», «Срібна земля», «Орбіта-логос», «Соціал-демократ», 

«Ужгород», «Закарпатська правда». 

Щоб кваліфіковано проаналізувати публікації в періодичних виданнях, 

у яких містяться дані про політичні репресії на Закарпатті, їх потрібно 

класифікувати за тематичним принципом. Слід виокремити такі цикли 

опублікованих статей про: 

- репресії щодо національних меншин; 

- ліквідацію Греко-католицької церкви; 

- діяльність ОУН-УПА; 

- антиколгоспні акції; 

- антирадянські виступи молоді; 

- підтримку населенням Угорської революції 1956 р. та «Празької 

весни» 1968 р.  

-  правозахисний рух (дисидентів); 
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- атеїстичну пропаганду і в’язнів сумління. 

Статті, що стосуються ліквідації Греко-католицької церкви, можна 

поділити ще й на підцикли. 

Пізнавальними є статті Д. Бендаса про життя греко-католицьких 

священиків на Закарпатті під час нищівної розправи над церквою [284; 286; 

287], про страдницьку долю окремих осіб [288]. 

Неможливо оминути підцикл публікацій про отця Петра Ороса, добре 

відому мученицьку постать в історії Греко-католицької церкви. Трагічні 

обставини смерті священика описали о. Ю. Сабов [397] і Г. Романенчук [417]. 

Звичайно, що у дисертації згадана публіцистика виконує роль цінних 

історичних джерел. Ми виділили вісім циклів публікацій, де відбито репресії 

щодо національних меншин, ліквідацію Греко-католицької церкви, діяльність 

ОУН-УПА, антиколгоспні акції, антирадянські виступи молоді, відгуки 

населення про Угорську революцію 1956 р. та Чехословацьку революцію 1968 

р., правозахисний (дисидентський) рух 1960-1980-х рр., атеїстичну пропаганду і 

переслідування за релігійні переконання. Зазначені публікації, хоч і субʼєктивні 

за своєю природою, дають змогу всебічно відтворити реальну картину 

політичних репресій у радянському Закарпатті. 

 

1.3. Методологія та методи дослідження 

 

  Дослідження історії політичних репресій у радянському Закарпатті в 

1944-1991 рр. було б неможливим без застосування різноманітних методів і 

підходів, як загальнодослідницьких, так і конкретних, притаманних винятково 

цій тематиці. Зокрема, конкретно-пошуковий метод (аналіз і систематизація 

джерел із проблеми), порівняльно-історичний (дослідження масштабності й 

масовості репресій 1944-1991 років), проблемно-хронологічний (вивчення 

специфіки відносин радянсько-партійного керівництва з інтелігенцією на 

різних етапах функціонування тоталітарної системи), критичний метод 

(виокремлення з маси різнотипної інформації достовірних конкретно-

історичних фактів).  
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Іван Ковальченко зазначав, що будь-яке покоління може радикально 

змінити наявні суспільні відносини. Але діяти воно може тільки спираючись на 

історичну спадщину, на той матеріальний і духовний потенціал, який дістався 

йому від попередніх епох. Це, природно, обмежує можливості для суб'єктивної 

діяльності людей і ставить перед ними завдання адекватної оцінки історичної 

спадщини і його раціонального використання у своїй діяльності. Історики ж 

мають показати, що являло собою цю спадщину і наскільки ефективно воно 

використовувалося [449, с. 4]. 

  Виходячи з того, що політичні репресії виступають об’єктом 

дослідження і прямо пов’язані з державою, яка проводила їх, та особами, котрі 

постраждали внаслідок такої політики, потрібно розглянути саму сутність 

влади, яка проводила таку політику. Важливим у цій проблематиці є 

ствердження того, що радянська влада мала явно тоталітарний характер. Отже, 

дослідники виокремили засади, на яких будувався тоталітаризм: наявність 

всеохопної ідеології, єдиної партії, як правило, керованої диктатором, 

маніпуляція масовою свідомістю населення, масові репресії і терор із боку 

силових структур, знищення індивідуальних громадських прав і свобод [431, с. 

6]. Все вище перераховане характеризувало і радянську владу. 

Андреа Граціозі виокремлює в радянському устрої декілька етапів 

прояву непримиренного тоталітаризму після 1944 р.: депортація населення, яке 

не погоджувалося з політикою Радянського Союзу;  введення військ в 

Угорщину 1956 р. та Чехословаччину 1968 р. Звичайно, дослідник не оминув і 

покращення становища, які настали з усуненням Й. Сталіна від влади. Так було 

змінено законодавство та чимало депортованих народів було реабілітовано, 

важливі реформи на селі покращили населення колгоспників [319, с. 310].   

Досліджується питання коли саме радянська влада перетворилася на 

тоталітарну і чому обрала для себе саме цю систему. Однією з причин називає 

Андреа Граціозі те, що тоталітаризм був популярний в той період та те, що 

радянська влада проводила і без присвоєння цієї системи політику нищівного 

контролю над підкореним собі населенням [319, с. 71-72]. 
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Репресії виступали постійними реаліями радянської історії. Вони 

відрізнялися за формами й видами, різноманітні за часом. Такі як ув’язнення з 

політичних мотивів, ув’язненням у табори і тюрми, висилання з СРСР 

проходили протягом усього періоду існування радянської влади. А періодично 

застосовувалося розкуркулення, судові та позасудові психіатричні 

переслідування, депортації, трудова мобілізація та інше [368, с. 231].   

Потрібно відзначити, що серед авторів, котрі ототожнюють радянську 

владу і тоталітаризм, є і Ханна Арендт, яка у своїй праці розкриває суть 

тоталітарної системи через призму її ідеології [275]. Але необхідно зауважити, 

що не всі дослідники цієї проблеми дають негативну оцінку радянському 

тоталітаризму. Одним із таких представників можна назвати Стефана Куртуа, 

який, усупереч об’єктивним історичним даним, применшує кількість загиблих 

на території України від репресій радянської влади [377, с. 6-8]. Отже, під час 

вивчення політичних репресій на території Закарпаття важливим є критичний 

підхід, адже неоднозначність авторів украй може заплутати дослідника.  

Такої ж думки про тоталітарну радянську владу і члени редакційної 

колегії видання «Реабілітовані історією», які називали СРСР антиподом 

демократизму, громадянського суспільства та правової держави [415, с. 5]. 

Реалії хрущовського періоду, дослідники В. Даниленко, Н. Лаас, М. 

Смольніцька не даремно назвали у своєму дослідженні відважуванням теорії 

тоталітаризму в її класичному зразку [321, с. 12]. Вони розглядають це на тлі 

українського суспільства. Саме згідно комуністичної доктрини класового 

поділу суспільства та групування цих класів на двополюсній шкалі 

прогресивних і ворожих у радянському соціумові почалися активні процеси 

соціальних змін – держава визначала категорії населення. Давала їм оцінку, а 

потім вирішувала доцільність існування тої чи іншої верстви населення [321, с. 

9-10]. 

Вищесказані проблеми та їх вирішення було викладено також у книзі 

під редакцією В. Даниленка  «Соціальні трансформації в Україні: пізній 

сталінізм і хрущовська доба» [425]. До того ж в праці розглядається 

методологія дослідження, де в основному автори прибігають за допомогою до 
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англомовних авторів. Потрібно згадати і про теорію Ярослава Белінського, 

який розглядав вплив приєднання Західної України, в той час і Закарпаття, до 

України [425, с. 34]. 

Думку про те, що історія терору і тероризму в Україні є багатоплановою 

висунув авторський колектив, під редакцією В. Смолія «Політичний терор і 

тероризм в Україні» [412]. Вони наголошували на тому, що «довге ХІХ ст.» в 

українській історією було головним чином століттям тероризму, а «коротке» 

ХХ ст. – століття терору [412, с. 4]. Також у праці розвивається думка про те, 

що радянська держава одразу ж почала з приходом на Україну вводити свої 

порядки. Усіх, хто не відповідав певним критеріям, було ухвалено позбавити 

самого права на життя [412, с. 4]. 

Тлумачення поняття «політичні репресії» знаходимо у постанові ВРУ 

«Про тлумачення закону України про реабілітацію жертв політичних репресій 

на Україні» від 24 грудня 1993 р. Отже, політичні репресії – це застосування 

державою примусових заходів щодо противників радянської влади у вигляді 

пред’явлення обвинувачення у вчиненні політичного (контрреволюційного) 

злочину або визнання особи соціально небезпечною у політичному відношенні 

за наявності достовірних матеріалів, застосування на цих підставах репресій у 

судовому порядку відповідно до статей Кримінального кодексу Української 

РСР [415, с. 145-147].  

Також із метою правдивого та збалансованого відтворення радянської 

політики на території Закарпаття в 1944-1980-х років ми використовуємо 

принцип об’єктивності. В історіографічному плані він вимагає всебічного 

аналізу історичних фактів, подій та процесів. Тому питання стосовно 

виокремлення принципу об’єктивності як самостійного є другорядним [448, 

с. 72]. Проблема об’єктивності історичного пізнання є однією з 

фундаментальних теоретичних проблем. Об’єктивність – це значить наочність, 

істинне, вимога досягнення істинного знання, а без істинності науки не буває 

[450, с. 160].      

Історизм як науковий метод, який об’єднує специфічні прийоми 

дослідження, закріпився в науці в середині ХІХ ст. Принцип історизму надав 
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змогу розглядати емпіричні матеріали в логічній і хронологічній 

послідовності з урахуванням взаємозв’язку всіх його складових елементів. 

Дуже часто історизм ототожнюють з історичними методами, проте таке 

уподібнення є хибним. Адже історизм поєднує теорію предмета, предмет 

дослідження і теорію, історичний погляд та метод його пізнання [447, с. 7]. 

Використовуючи принцип історизму, автор дотримується конкретно-

історичного підходу при аналізі політичних репресій на Закарпатті в 1944-1991 

років. Такий підхід дає змогу дослідити процес встановлення на Закарпатті 

тоталітарного радянського режиму, його розвиток у хронологічній 

послідовності, виявити закономірності та суперечності.  

Історико-типологічний метод використаний при вивченні суспільно-

політичного становища населення Закарпаття в місцях компактного 

проживання представників різних національностей. Логічний взаємозв’язок 

дослідження у часовому вимірі значною мірою забезпечує проблемно-

хронологічний метод, який залучений при розгляді динаміки репресій у часовій 

послідовності. Історико-типологічний метод використовується також для 

виявлення загальнодержавної, макрорегіональної та регіональної специфіки 

(СРСР, УРСР, Закарпаття) репресивної політики 1944-1991 рр. Конкретно-

пошуковий метод використаний для проведення історіографічного аналізу та 

систематизації джерел з проблеми. 

При висвітленні репресивної політики стосовно населення Закарпаття 

як цілісної стратегії та її складових застосовано загальнонауковий логічний 

метод, складовою частиною якого є аналіз та синтез. Поєднання зазначених 

принципів та методів дало можливість уникнути суб’єктивних оцінок, 

дотримуватись об’єктивно-наукової точки зору і забезпечило наукову 

достовірність результатів дослідження. 

Достовірність даних, як наголошує Лілія Ковальчук, потрібно 

насамперед перевіряти у мемуарних спадщинах репресованих. Адже характер 

спогадів людини взагалі залежить від її ставлення до того, про що вона згадує, а 

в даному випадку – від того, як вона оцінює радянське минуле. Оцінко вий 

діапазон таких спогадів дуже великий: від явної апологетики, некритичності 
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висловлювань і ностальгії за минулим – до повного неприйняття цього 

минулого, агресії та заперечень будь-яких його позитивних рис [368, с. 230].  

Про достовірність зібраних матеріалів, в основному усних, наголошує в 

своєму дослідженні і Світлана Гуркіна у своїй статті [320].  Досліджуючи 

проблему греко-католицького духовенства і радянської влади авторка 

зосереджує свою увагу на інтерв’ю. Завдяки усній історії, вважає Світлана 

Гуркіна, дослідник отримує ключі до розуміння свідомості особи як творця 

історичної дійсності, її певної поведінки, змін, переорієнтацій [320, с. 265].  

Ще одним із методів вивчення є принцип системності. Він обумовлює 

застосування комплексного підходу у вирішенні практичних завдань у 

дослідженні об’єкта загалом та окремих його елементів, включно з внутрішніми 

зв’язками [375, с. 125]. Принцип системності є важливим для аналізу 

особливостей репресивної політики, яку проводили щодо окремих груп 

населення, як складової тоталітарної системи.  

Принцип багатофакторності передбачає дослідження всього спектра 

об’єктивних і суб’єктивних чинників, що впливають на історичні процеси, події 

та явища, що дозволило комплексно врахувати обставини, які зумовили 

репресії влади в 1944-1980-х роках. Автор дисертації використовує історико-

системний метод для забезпечення цілісності дослідження тоталітарної 

політики в радянському Закарпатті, отримання обґрунтованих узагальнень і 

висновків. 

Необхідно зазначити, що недоліки в системі радянського законодавства 

зумовили неможливість засудженим використовувати навіть ті права, що були 

передбачені законом. Виправна система найчастіше була головною зброєю в 

так званій класовій боротьбі. Необхідністю цієї боротьби виправдовували 

масові репресії та занадто жорстокі умови виконання покарань. 

Пояснення якісно нових реалій новітньої історії людства потребує 

якісно нових наукових методів. В умовах кризи традиційної методології 

сучасному історику потрібний такий підхід, який буде комплексним, загальним 

і одночасно гнучким, що враховує складні тонкощі сьогоденного історичного 

процесу. Багато істориків усе більше звертаються до так званого 
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цивілізаційного підходу, популяризатором якого виступає і С. Хантінгтон 

[420, с. 72].  

Цивілізаційний підхід так само, як і стадіальний, допомагає під різним 

кутом поглянути на історичний хід політичних репресій на Закарпатті в 

радянський період. Для стадіального підходу характерний розгляд розвитку 

людства з погляду єдиних і загальних законів. Ця методика ґрунтується на 

аналізі індивідуальності та різноманітності історичних процесів, що дає змогу 

розкрити поступовий план дій радянських партійних керівників для усмирення 

закарпатського населення. Тому дуже складно сказати, яка методика краща або 

гірша. Вони обидві мають право на існування, оскільки є доповненням одна 

одної, мають свої переваги.  

В історичній науці одним із найпопулярніших вважається історико-

генетичний метод. Він привертає інтерес тим, що досліджувана реальність 

разом з її властивостями, функціями, особливостями розкривається в контексті 

часу, на тлі її історичного руху. Своєрідність генетичного методу в тому, що він 

дає можливість природніше, правдоподібніше відтворити об’єкт дослідження, у 

нашому випадку політичні репресії на Закарпатті в післявоєнний період. Так, 

історико-генетичний метод використовується при розкритті провокацій та 

фальсифікацій з боку радянських слідчих (на основі кримінальних справ). 

Отже, історико-генетичний метод є найбільш універсальним і 

доступним методом дослідження. Водночас йому властива й обмеженість, що 

може призводити до певних недоліків. Цей метод спрямований насамперед на 

аналіз розвитку. Тому при недостатній увазі до статики, тобто до фіксування 

якоїсь тимчасової даності історичних явищ і процесів, може виникати 

небезпека релятивізму [446, с. 173]. 

Історико-порівняльний метод використовується для того, щоб за його 

допомогою шляхом зіставлення виявляти загальне й особливе в історичних 

явищах, досягати пізнання різних історичних ступенів розвитку одного й того ж 

явища чи різних явищ.  Так, Л. Луць зазначає, що порівняльний метод – це 

цілеспрямоване застосування порівняння для досягнення певної мети, а далі 

продовжує, що це відносно самостійний, організований спосіб дослідження, 
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необхідний для досягнення пізнавальних цілей [380, с. 491]. Цей метод був 

використаний автором дисертації під час зіставлення політичних репресій на 

Закарпатті з аналогічними процесами в інших областях України. Це дало змогу 

розкрити сутність політичних репресій на Закарпатті та відмінність їх від 

утисків загального тоталітарного режиму комуністичного уряду на всій 

території України.  

Дослідники О. Бажан та Р. Подкур у своєму дослідженні наголошують, 

що «архівна революція», яка пройшла наприкінці 1980-1990-х років, зумовила 

появу численних збірників документів про діяльність органів державної 

безпеки [281, с. 9]. Але потрібно зауважити, що дослідники наголошували, що 

не варто сліпо довіряти навіть архівним документам, адже вони часто 

піддавалися фальсифікації. 

Не менш важливою в дослідженні політичних репресій на Закарпатті в 

1944-1980-х роках є апрагматична методологія. Апрагматична методологія 

історії – це міркування про те, що є ефектом праці історика, отже, тут ідеться 

про аналіз сформульованих ним тверджень (думок) [413, с. 89]. Найбільше в 

дисертаційному дослідження цей метод використаний автором при написанні 

висновків. Потрібно зауважити, що такий метод у своїх дослідженнях 

використовував і закарпатський дослідник політичних репресій Омелян 

Довганич [329]. 

Усі ці методи й підходи дозволяють отримати нове, науково 

обґрунтоване і достовірне знання за умови правильного їх застосування і при 

неухильному дотриманні однієї важливої вимоги: дослідник дійсно прагне до 

істини, відмовляючись від усталених догм, ідеологічних і злободенних 

міркувань, співпереживання тій чи іншій стороні або певній історичній особі. 

Тому Іван Ковальченко стверджував, що завдання історика полягає в тому, щоб 

виявити причини і на цій основі більш глибоко пояснити, що ж сталося, а не 

просто ділити сучасників на хороших і поганих, засуджувати одних і вихваляти 

інших, міняти одні оцінки минулого на інші [449, с. 8]. Це і намагається зробити 

автор цього дослідження.  
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             * * * 

 

Науковий та суспільний інтерес до історії політичних репресій на 

Закарпатті 1944-1991-х рр. є багатогранним і протяжним у часі. Якщо 

підсумувати джерелознавчі та історіографічні аспекти цієї проблематики, то 

варто зауважити таке: 

1. Провідним істориком, який узявся всебічно розкрити сутність 

політичних репресій на Закарпатті, є доктор історичних наук Омелян Довганич. 

Він тривалий час викладав на історичному факультеті Ужгородського 

національного університету. Його дослідження опираються на солідну 

емпіричну базу, є фактографічно вивіреними і насиченими важливими 

подробицями. 

2. Ключовим джерельним ресурсом для вивчення тоталітаризму на 

Закарпатті є різнопланові матеріали, що містяться в Ужгороді - в архіві 

управління Служби безпеки України в Закарпатській області та Державному 

архіві Закарпатської області. Передусім автор ретельно проаналізував 137 

кримінальних справ засуджених із політичних мотивів. 

3. Потрібно схвально відзначити появу ряду збірників документів з 

політичної історії Закарпаття середини XX ст., що протягом останніх двох 

десятиліть побачили світ українською та угорською мовами завдяки науково-

дослідницькій та пошуковій праці чільних закарпатських істориків-краєзнавців 

О. Довганича, О. Корсуна, Ю. Дупки. 

4. У дисертаційному дослідженні широко використовуються 

мемуари репресованих, оприлюднені окремими виданнями і на сторінках 

крайової періодики.  Ці мемуари мають історичну цінність, проте при їх 

використанні слід завжди зважати на «людський фактор», який нерідко 

приховує чи помилково відтворює реальний перебіг подій. 

5. В історичній науці досі відсутні комплексні підсумкові праці про 

політичні репресії в радянському Закарпатті, незважаючи на те, що цю 

проблематику доволі інтенсивно і продуктивно розробляли загалом майже два 

десятки фахівців. 
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РОЗДІЛ 2 

 МАСОВІ РЕПРЕСІЇ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЗАСІБ РАДЯНІЗАЦІЇ 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ (1944-1946) 

2.1. Трудові депортації 

Про інтервенцію, депортацію та переслідування за національною 

ознакою фронтовими військами НКВС та органами військової контррозвідки 

СМЕРШ різних верств населення Закарпаття як «вороже налаштованих» 

напередодні проведення широких агітаційно-пропагандистських заходів з 

радянізації краю відомо небагато. У повоєнні роки сталінізму в СРСР 

методично проходив процес знищення національних меншин. Широко 

рекламувалися слова Сталіна, що після війни в СРСР не буде жодної 

національної меншини [376, с. 42]. Звичайно, що новою домінантною 

національністю ставала російська. Швидкими темпами проходив процес 

зросійщення, права національних меншин (до них належали й українці), 

конституцією СРСР лише декларувалися. 

З приходом на Закарпаття радянської влади почалася масова зачистка 

населення угорської та німецької національностей. Репресії щодо угорців та 

німців за етнічною ознакою тривали протягом цілого післявоєнного 

десятиліття, аж до 1955 року [399, с. 284]. На території Закарпаття чітко вели 

перепис осіб німецької національності.  

У Радянському Союзі для утримування військових і політичних 

опонентів у листопаді-грудні 1944 року були створені табори смерті. У цих 

таборах війська НКВС у жахливих умовах ізолювали та сконцентрували тисячі 

осіб, що їх використовували в охороні тилу військ, які наступали. У 

фашистській Німеччині були табори для радянських військовополонених, 

єврейські гетто – по всій Європі, табори системи ГУЛАГу  – для так званих 

«ворогів народу в Радянському Союзі [353, с. 2].  

Численні донесення і накази з цього питання розкривають жалюгідне 

становище затриманих та ізольованих. Опікуватися їхнім матеріально-

технічним та медичним забезпеченням і функціонуванням усієї табірної 

системи мав керівник НКВС у справах військовополонених та інтернованих 
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при начальникові тилу 4-го Українського фронту, який безпосередньо 

відповідав за організацію таборів НКВС [327, с. 187]. У його доповідях і 

донесеннях керівникам НКВС наведено велику кількість фактів і подробиць 

жахливого утримання в’язнів у таборах. Водночас його підлеглі привласнювали 

продукти, які потрібно було видавати ув’язненим, і жорстоким ставленням до 

нещасних сприяли їхній масовій загибелі. 

Абсурдність акцій із затримання угорців і німців, проведених військами 

НКВС у листопаді – грудні 1944 р., була настільки очевидною, що навіть сам 

член військової ради 4-го Українського фронту Мехліс на початку січня 1945 р. 

змушений був особисто дати вказівку про звільнення з таборів людей похилого 

віку, інвалідів та безнадійно хворих [327, с. 187]. У результаті цього було 

звільнено 3382 особи. Дискримінаційні заходи з боку офіційної влади значною 

мірою спричинили серйозне уповільнення приросту угорського і фактично 

депопуляцію німецького населення в Закарпатті. Спочатку німців депортували 

у спеціальні поселення в Сибір і Казахстан. Велика кількість устигла втекти у 

«матірні держави» [399, с. 285] – Німеччину, Австрію. 

Особливий епізод у практиці ізоляції і знищення сталінським режимом 

своїх противників – Свалявський табір військовополонених та інтернованих. 

Багато залишається ще не розкритих сторінок в історії Свалявського табору. 

Чому за наявності необхідних продовольчих запасів, що підтверджувалося при 

перевірці в той час відомчими комісіями НКВС, військовополонені та 

інтерновані днями залишалися без їжі? [351, с. 229] 

Свідченням того, як «збирала» радянська влада угорську і німецьку 

національності, є наказ по 88 прикордонному Карпатському полку військ 

НКВС. Так, на період проведення операції з 18 листопада 1944 р. радянська 

влада видала наказ про збільшення охорони штабів, куди звозили угорців і 

німців, а також кількості дорожних постів, які мали пильно стежити за 

пересуванням осіб угорської і німецької національностей [244, с. 436]. У ході 

цієї операції угорці і німці повинні були з’явитися 18 листопада 1944 р. у 

воєнну комендатуру для направлення їх до табору для військовополонених у 

Сваляві. Туди відправлено й заарештованих у м. Мукачеві контррозвідкою 
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«СМЕРШ». Було проведено операцію 22 листопада 1944 р., у ході якої 

затримано 430 осіб [240, с. 452].  

Після перевірки всіх населених пунктів Закарпатської України на 5 

грудня 1944 року було виявлено 4355 німців. Усі вони проживали у 93 

населених пунктах краю. Командир 88 прикордонного полку 10 грудня 1944 р. 

доповів начальнику НКВС із охорони тилу про збір німців 

військовозобов’язаних на території Закарпатської України, серед них офіцерів – 

60, сержантів – 90, рядових – 600, усього 750 осіб. У результаті всієї операції 

затримано 292 німців віком від 18 до 50 років по всіх округах, у тому числі: 

Свалява – 32, Мукачево – 226, Іршава – 26, Севлюш – 1, Густі – 3 і Рахів – 4 

особи [237, с. 500-502]. 

Поки що не з’ясовано, чому цивільні особи, хай навіть 

«військовозобов’язані», інтерновані у цей період, утримувалися разом із 

військовополоненими. Більшість із інтернованих у Свалявському таборі 

військовополонених – уродженці Закарпаття [352, с. 47].  Прямим свідченням 

цього є той факт, що ізоляція у Свалявський табір як «військовополонених», так 

і «військовозобов’язаних» розпочалася ще 18 листопада 1944 року, практично 

через місяць після вступу радянських військ на Закарпаття. Процес ізоляції не 

був наслідком прояву ворожих намірів інтернованих щодо радянського 

військового й адміністративного режиму. Ніхто з них не переховувався, 

добровільно з’являючись на проміжні збірні пункти, ніхто не виявляв спроб 

втечі при їх конвоюванні до Сваляви [352, с. 47-48]. 

За даними документів, що збереглися в спеціальних архівах, багато 

інтернованих у таборах помирали від епідемій і хвороб. З розповідей Юрія  

Лакатоша дізнаємося про жахливі речі у Свалявському таборі: щодня звідти 

вивозили вози трупів, ув’язненим здавалося, що там могли бути й живі [274, 

с. 2].  

У Свалявському СПВ № 2 станом на 10 грудня 1944 р. близько 6 тисяч 

ув’язнених були без взуття і зимового одягу. Майор Мочалов в одній із 

доповідей своєму керівникові в Москву писав, що 19 грудня 1944 р. начальник 

конвою 45 залізничної бригади капітан Боровков супроводжував поїзд до 
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залізничної станції Самбір для передачі у фронтовий приймально-

пересильний табір № 22 понад 600 військовополонених та інтернованих. Під 

час поїздки померло 6 людей, трупи яких були викинуті на залізничне полотно. 

З 610 осіб, привезених до табору, 15 померли біля воріт табору, 9 померли того 

ж дня в спецгоспіталі № 2149. 180 хворих відразу поміщено в лазарет. Всі інші 

були виснажені й фізично ослаблені [445, с. 426].
 
 

Станом на 16 грудня 1944 р. до Свалявського і Старосамбірського 

таборів було відправлено 22951 осіб, з них 8564 не мали жодного стосунку до 

військової служби. Упродовж 1944-1945 рр. до таборів військовополонених 

було відправлено понад 70 тис. угорців [385, с. 130]. Табір у Сваляві 

функціонував до липня 1945 р. Після закінчення війни полонених перевели в 

інші табори. 

За нетривалий період існування Свалявський табір став одним із 

найжахливіших місць перебування інтернованих угорців і німців. Тут було 

зібрано сотні тисяч представників цих національностей для того, щоб потім їх 

вони були переправлені на каторжні роботи з відновлення повоєнної країни. На 

місці Свалявського збірного пункту, де трагічно загинули в 1944 році тисячі 

невинних людей, відкрито меморіальний парк. 

22 грудня 1944 р. на основі розпорядження військової ради фронту 

Народна Рада Закарпатської України видала свій циркуляр «Про мобілізацію 

населення німецької національності і робітників як тяглової сили на вивозку 

дерева». Циркуляр пропонував мобілізованим узяти з собою засоби харчування 

на 15 днів дороги і з’явитися у збірні пункти [382, с. 101]. Так на пункти збору і 

реєстрації потрапляли чоловіки віком 17 – 45 та жінки від 18 до 30 років [228, 

арк. 1]. Найбільше їх направили у робітничий батальйон на коксохімічний 

комбінат міста Нова Горлівка (Донбас).  

Необхідно згадати також про внесення часткових змін до наказу НКВС 

№ 0016 від 11 січня 1945 року, у якому була пряма вказівка проводити у 

визволених районах чекістські операції – арештовувати терористичну й 

шпигунську агентуру, німців, учасників організацій і груп, які залишалися в 

тилу, активних членів фашистських партій, керівників і працівників газет, 
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журналів та інших видань. Диверсантів наказували знищувати на місці [327, 

с. 188]. 

Радянське керівництво звертало особливу увагу при засудженні на осіб 

німецької та угорської національностей, які скомпрометували себе за часів 

угорської окупації. Також засуджували тих, хто вступав (добровільно чи 

примусово – ніхто не з’ясовував) у профашистські партії «Фольксбунд», 

«Гітлер-югенд», «Тейлен партія», «Собод чопот», а також ставав добровольцем 

німецьких військ СС.  

Так, за вступ ще в лютому 1941 р. в партію «Фольксбунд» в с. Паланок 

Мукачівського району був засуджений німець Йосиф Гензел [72, арк. 8]. Його 

було затримано за злочини (відвідування зборів партії та розмови на них, 

спрямовані проти Радянського Союзу та комуністів), які в часи угорської 

окупації були виявом патріотичності [72, арк. 17, 19]. 26 липня 1945 р. його 

було засуджено на 1 рік таборів [72, арк. 39].  

Проаналізувавши архівні справи, потрібно зауважити, що в с. Паланок 

Мукачівського району існувала чимала група осіб, які були членами німецької 

партії. З цього населеного пункту було засуджено також Івана Геннела. Він 

входив до організацій «Фольксбунд» та «Собод чопот» із 1939 р. [102, арк. 21]. 

Серед причин вступу засуджений називав прагнення вилікуватися від 

туберкульозу, адже члени партії мали право на безкоштовне лікування [102, 

арк. 26]. Однак радянський суд на це не зважав: 30 червня 1945 р. Івана Геннела 

було засуджено на 3 роки ВТТ [102, арк. 28-28 зворот]. 

За перебування в армії СС та членство в профашистській партії був 

засуджений житель с. Лалово Мукачівського району Матвій Сайлері. З його 

слів у протоколах допиту дізнаємося, що в партії, яка існувала в названому селі, 

не було ніяких конкретних політичних цілей, на партійних зборах її члени 

співали пропагандистські пісні, а не розмовляли про Радянський Союз [182, 

арк. 18-19]. Спеціальний суд Закарпатської України 22 травня 1945 р. засудив 

Матвія Сайлері на 10 років ВТТ [182, арк. 22-22 зворот]. 

Не зрозумілим є засудження жителя с. Підгород Мукачівського району 

Лорінца Штрауса. Радянські слідчі звинуватили його в шпигунстві на користь 
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Німеччини та у зв’язках із угорською жандармерією в роки їхньої окупації. 

Однак із заяв самого підсудного та зі слів свідків на суді можна зробити 

висновок, що проти Лонінца Штрауса справа була повністю сфальсифікована. 

Так, у роки окупації він перебував у таборі угорського режиму, а комуністам 

навіть радив утікати від угорських жандармів і навіть інколи попереджав про 

рейди [185, арк. 52]. 27 грудня 1945 р. Спеціальний суд Закарпатської України 

засудив Лорінца Штрауса до 20 років таборів [185, арк. 70-70 зворот].  

Трохи інакші цілі мали й інші засуджені, що вступали у профашистські 

партії. Так, жителі с. Пузняківці Мукачівського району Анна Кнавс, Марія 

Потерлик, Людвіг Шнайпер, Іван Сташко, Йосиф Потерлик, Федор 

Пенцештадлер, Пейда Сташко стверджували, що вступили в партію 

«Фольксбунд» лише з матеріальних потреб. Також їм приписували носіння 

німецького фашистського значка «Гакенкрайнц» [80, арк. 11, 21, 27-30, 44-45, 

73-75, 105, 117]. 16 жовтня 1945 р. Спеціальний суд Закарпатської України 

засудив Йосифа Потерлика, Людвіга Шайпнера та Пейду Сташка на 8 років, а 

Анну Кнавс, Марію Потерлик, Івана Сташка, Федора Пенцештадлера – на 5 

років таборів [80, арк. 248-249]. 

Радянська влада розгорнула на Закарпатті також широку репресивну 

діяльність і проти видавців та редакторів газет, що діяли за часів угорського 

режиму. Так, 15 листопада 1944 р. було затримано видавця мукачівської газети 

«Карпаті гірадо» Стефана Шишка, якого звинувачували в друкуванні статей, 

спрямованих проти Радянського Союзу. 21 січня 1945 р. було видано постанову 

щодо затриманого Стефана Шишка, у якій зазначалося, що справа є 

малозначною, і тому за ст. 204 КК УРСР припинена, але його не звільнили, а 

відправили в спеціальний табір НКВС [27, арк. 54]. Потрібно також зауважити, 

що про його подальшу долю нічого не відомо. 

За подібними звинуваченнями було затримано й Андрія Кутлана, 

редактора профашистської газети «Неділя», що виходила в м. Ужгороді в 

1944 р. Йому приписували також те, що він був членом організації греко-

католицької молоді й подавав інформацію про неї на сторінках своєї газети [26, 

арк. 34]. Постановою начальника 4-го відділу українського фронту СМЕРШ від 
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2 січня 1945 р. кримінальна справа щодо Андрія Кутлана була припинена, і 

його без заслання направили в спеціальний табір НКВС. Треба зауважити, що 

ніяких доказів його протиправної діяльності не було знайдено. Подальша доля 

А. Кутлана невідома.  

Радянські слідчі також затримали чимало жителів с. Барбово 

Мукачівського району, які входили до організації «Фольксбунд» та німецької 

партії «Генлайн». Михайло Ідер, один із затриманих, стверджував, що в 1941 р. 

він змушений був виїхати в Будапешт у пошуках роботи, оскільки не мав 

засобів для існування на Закарпатті. Проте лише в поїзді Михайло Ідер 

побачив, що їх привезли в Берлін для навчання в армії та проходження служби 

[3, арк. 21-22]. Ще одного із затриманих – Мартіна Тадлера – звинувачували в 

тому, що він вів агітацію проти збору хліба для держави в 1945 р., тобто для 

Радянського Союзу. Він вважав, що хліб, вирощений у Закарпатті, повинен 

залишитися на цій же території [3, арк. 102, 103, 105, 110]. 

30 листопада 1945 р. Спеціальний суд Закарпатської України засудив 

Михайла Ідера та Івана Ростера на 20 років, Івана Кушніра – на 15, Йосифа 

Тадлера – на 10, а Йосифа Шина та Мартіна Тадлера – на 5 років таборів [3, 

арк. 270-271]. Такі терміни ув’язнення ніяк не можна пояснити злочинами, які 

приписували засудженим.  

Значну кількість німців було засуджено зі Свалявського району, де 

знаходився відомий Свалявський табір військовополонених. Так, слідчі 

затримали групу молодиків із с. Нижня Грабовиця – Матвія Вайгера, Матея 

Гридя та Івана Марка. Звинувачення були такі ж, як і щодо попередніх 

засуджених: у час війни вони говорили, що Радянська армія програє [92, 

арк. 11, 12, 18, 21], у 1944 р. вступили у війська СС і боролися проти Червоної 

Армії [92, арк. 10, 12, 13, 52, 68]. На своє виправдання заарештовані твердили, 

що в 1944 р. примусово мобілізували в німецькі війська СС усіх хлопців 

німецької національності. Однак радянський суд на це не зважав: усіх трьох 

засудили до 20 років таборів [92, арк. 100-100 зворот]. 

З м. Сваляви було засуджено і русина за національністю Василя Кампія, 

хоча в архівно-кримінальній справі слідчі наголошують, що мати арештованого 
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була німкою. Звинуватили Василя Кампія в належності до «Фольксбунду» 

[107, арк. 11-12], хоч і на допитах, і в суді він запевняв, що вступив у 

організацію лише для розваги, тому що організація завжди влаштовувала цікаві 

розважальні заходи. У війську СС, як наголошував Василь Кампій, він був 

лише слюсарем і в боях участі не брав. Засуджено його 12 квітня 1945 р. на 20 

років [107, арк. 28-28 зворот].  

Невідомою залишається доля після відправлення в спеціальний табір 

НКВС СРСР і жителя с. Порошково Перечинського району Миколи 

Штефицького, якого звинуватили насамперед у зв’язках із угорською 

жандармерією. Важливим доказом проти нього слідчі вважали те, що підсудний 

працював писарем нотарського уряду в часи угорської окупації [28, арк. 11]. 25 

січня 1945 р. було вирішено відправити справу на дорозслідування – у зв’язку з 

тим, що всіх свідків, які нібито знали про його антирадянську діяльність, було 

забрано в армію. Справу проти Миколи Штефицького вирішили призупинити, а 

його відправити в табір НКВС [28, арк. 54-54 зворот]. Свідчень і даних про те, 

чи відбулося дорозслідування і що трапилося з Миколою Штефицьким надалі, 

немає. 

За схожим сценарієм зник і Федір Нодь з м. Перечин. Його 16 січня 

1945 р. заарештував СМЕРШ 4-го українського фронту за причетність до 

угорської контррозвідки [29, арк. 33]. А вже через 4 дні – 20 січня – вийшла 

постанова про припинення проти нього справи, однак Федора Нодя відправили 

до табору НКВС [29, арк. 38]. Після цього його сліди зникають, навіть при 

перегляді справи в 1991 р. під час його реабілітації не було знайдено жодних 

подальших записів про Федора Нодя. 

За причетність до діяльності німецьких партій «Нілош-Керестеш» та 

«Тейлен партія» на Закарпатті радянські слідчі затримали жителів с. Ставне 

Великоберезнянського району Івана Фрейліха, Олексія Фрейліха, Михайла 

Фрейліха, Федора Нейгибауера та Юрія Степу. Вдома у Федора Нейгибауера 

під час обшуку була знайдена також книга Гітлера «Mein Kampf» [184, 

арк. 124-125, 129-130]. Щодо діяльності інших необхідно зазначити, що всі 

вони були завербовані угорською жандармерією і мали доносити на комуністів 
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і тих, хто прагнув перетнути кордон для проживання в Радянському Союзі 

[184, арк. 64, 191]. 15 січня 1946 р. Федір Нейгибауер був засуджений на 8 

років, Олексій та Іван Фрейліхи – на 4 роки кожен, Михайло Фрейліх – на 2 

роки таборів [184, арк. 282-283]. Виправдано було лише Юрія Степу і звільнено 

в залі суду за недостатністю свідчень. 

За прихильність до профашистської партії «Фольксбунд» були 

затримані й жителі с. Дубове Тячівського району Фердинанд Гойс, Михайло 

Павлик, Рудольф Плоуз та Антон Блашко [103, арк. 19-24]. Усі вони займали 

важливі посади в організації. Так, Фердинанд Гойс був керівником і завербував 

близько 30 осіб для служби в СС [103, арк. 11, 12, 14]. Михайло Павлик був 

секретарем організації в с. Дубове та направив для служби в СС 15 осіб [103, 

арк. 42, 46]. За такі звинувачення суд 27 грудня 1945 р.виніс їм вирок по 4 роки 

кожному  [103, арк. 122-122 зворот].  

Але навіть таких вироків як 5, 10 чи 20 років таборів радянським суддям 

було замало. Чималу кількість німців вони засудили до найвищої міри 

покарання – розстрілу. До такого покарання було засуджено Йосифа Шнелцера 

[91], Августина Товбиша [90], Івана Полончака [93] та Андрія Прибоя [159] з 

м. Сваляви, Олександра Штефанського [87] та Йосифа Піллера [71] з 

с. Павшино Мукачівського району, Йосифа Франца [100] з с. Велике Яблунево 

Мукачівського району. 

Розглянемо справу Андрія Прибоя, якого звинуватили у шпигунстві. 

Основним доказом проти нього був виявлений список членів Народної Ради 

Закарпатської України [159, арк. 8-10]. У своїх свідченнях він твердив, що мав 

цей список не з метою шпигунства, а для звернення по допомогу до членів 

ради. Вирок 16 травня 1945 р. у формі розстрілу був виконаний того ж дня [159, 

арк. 33-34]. 

Справа Йосифа Франца є дуже суперечливою, адже його було 

звинувачено у стрільбі з гвинтівки в представників народної міліції, які робили 

перепис населення німецької національності 24 грудня 1944 р. [100, арк. 16-17]. 

Представники народної міліції на чолі з Ширичем розповідали, що підсудний 

біг за ними по вулиці та стріляючи кричав, що переб’є всю міліцію НКВС. 
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Хоча, за словами самого Йосифа Франца та свідків, які давали покази в суді, 

ситуація виглядає зовсім інакшою. Усі вони твердили, що Йосиф Франц 

вистрілив у повітря три рази і стріляв із території свого подвір’я, а не бігав по 

вулицях [100, арк. 47]. Вирок Військового трибуналу 8-ої повітряної армії 30 

грудня 1944 р. – розстріл –був виконаний 9 січня 1945 р. [100, арк. 48]. 

Важкою виявилася і доля Йосифа Піллера, якого засудили за 

причетність до партії «Фольксбунд» в с. Павшино Мукачівського району та 

через те, що вступив у німецькі війська СС [71, арк. 9, 21, 23]. Почувши 16 

червня 1945 р. вирок суду – розстріл [71, арк. 30-31], він у той же день вчинив 

самогубство в Ужгородській тюрмі в камері № 180 на двох носових платках 

[71, арк. 33].  

До розстрілу був засуджений і Матяш Ергат, який проживав у 

м. Свалява та за національністю був поляком. Слідчі встановили, що за 

вмовляннями жінки-німкені Матяш Ергат вступив у німецьку організацію 

«Фольксбунд», а в 1944 р. його примусово мобілізували у війська СС [126, 

арк. 6-8]. Вирок суду 20 квітня 1945 р. був строгим – розстріл [126, арк. 23-23 

зворот]. Вирок був виконаний 10 травня 1945 р. 

Потрібно зауважити також про долю заробітчан, яких було направлено на 

Закарпаття для побудови житла ще за часів угорського режиму. Так, Народна 

Рада Закарпатської України 15 січня 1945 р. прийняла рішення про виселення з 

краю так званих «сейшельських дорожніх робітників», яких завезла угорська 

окупаційна влада для побудови помешкань для угорських переселенців [387, 

с. 130]. 4 серпня 1945 р. НРЗУ видала постанови про виселення німців [219, 

арк. 1] та угорців [219, арк. 2]. Виселення їх мало проходити протягом серпня 

1945 р. Депортовані мали право брати з собою лише дрібні побутові речі та 

харчі на два тижні.  

15 січня 1946 року було видано розпорядження НКВС Радянського Союзу 

№ 1034, на основі якого в східні області, переважно в Тюменську, було 

виселено з сім’ями 1969 закарпатських німців [229, арк. 31]. З доповідної 

записки начальника УВС Закарпатської області Лялька довідуємося, що з 

сім’ями були виселені особи німецької національності, які найбільше 
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скомпрометували себе в період німецько-угорської окупації, зокрема: 

поплічники німецької націоналістичної організації «Фольксбунд», члени родин 

есесівців, сім’ї, які втекли разом з військами, що відступали, у Німеччину, а 

потім повернулися на місце попереднього проживання [384, с. 57-58]. У зв’язку 

з їх поверненням було необхідно провести перевірку та в разі необхідності 

порушувати кримінальні справи за ст.78 ч.4 КК УРСР. Так, станом на 30 травня 

1946 р. в Закарпатську область повернулося 39 сімей і 29 одинаків, загальна 

кількість – 188 осіб, із них дорослих – 146, дітей – 42 [229, арк. 32]. 

26 липня 1947 р. в обком ЦК КП(б)У була направлена доповідна записка 

обласного управління внутрішніх справ. У ній повідомлено, що на території 

Закарпатської області проживає 1079 сімей представників німецької 

національності, які нараховують 3531 осіб, з них чоловіків – 1089, жінок – 1272, 

дітей до 16 років – 1170 [229, арк. 29].  

За приблизними оцінками, число репресованих на Закарпатті угорців і 

німців становить 30-50 тисяч. Про кількість загиблих у таборах даних немає. Із 

600 тисяч депортованих із території Угорщини третина на рідну землю не 

повернулася. Якщо припустити, що пропорція втрат серед депортованих із 

Закарпаття така ж, тоді число загиблих у радянських таборах закарпатських 

угорців може становити 10 – 16 тисяч осіб [443, с. 290]. Закарпатські німці та 

угорці в радянську пору всюди почувалися вигнанцями, не належними до 

ворожої нації. Тому певна частина була записана в паспортах українцями, 

словаками, угорцями. 

 

2.2. Покарання за перехід кордону  

 

Історія Закарпаття 40-х років ХХ ст. є досить парадоксальною, адже 

незадоволене угорським окупаційним режимом населення краю протягом 

1939 – 1941 років тікало в Радянський Союз, нелегально перетинаючи кордон. 

Від того часу, як радянські війська звільнили Закарпаття й почалися 

широкомасштабні акції органів СМЕРШу, міграційний потік різко змінився. 

Адже закарпатці почали масово тікати з Радянського Союзу в сусідні країни – 
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Чехословаччину, Польщу та ін. Велика кількість населення тікала в Західну 

Німеччину.  

Дотепер точна кількість репресованих за нелегальний перехід 

радянського кордону не відома. Більшість дослідників Закарпаття звертали 

увагу на причини переходу кордону в Радянський Союз у 1939 – 1941 роках. 

Тенденції нелегального переходу відображені в Додатку А. З нього ми бачимо, 

що населення Закарпаття з утвердженням радянського тоталітаризму почало 

масову втечу за кордон. Ми не можемо стверджувати, що причиною 

нелегального переходу були лише репресії, тому що значна кількість населення 

намагалася уникнути і матеріальних труднощів. 

Питання нелегального переходу з СРСР у Чехословаччину в 1944 – 

1950-х роках дотепер ще належно не висвітлене. Точної цифри й досі назвати 

не можна, адже радянська влада не лише приховувала це явище, а ще й 

приписувала громадянам й інші злочини. Після підписання протоколу до 

договору від 29 червня 1945 р. передбачався вільний вибір (оптація) 

громадянства особам української та російської (Словаччина), словацької та 

чеської (Закарпатська Україна) національностей. Але радянські органи 

створювали безліч перепон для виїзду жителів Закарпатської області навіть 

чеської та словацької національностей за оптацією до ЧСР. Представники 

Чехословацької комісії з оптації провели у жовтні-листопаді 1946 року декілька 

зустрічей із головою Закарпатського обласного виконавчого комітету і 

секретарем обласного комітету Комуністичної партії Іваном Туряницею. Члени 

комісії перевіряли й скарги щодо відмов і гальмування оптації [401, с. 283]. У 

листопаді 1946 р. під час прийому в Ужгороді Іван Туряниця стверджував 

представникам оптаційної комісії чехословацького МВС (голова – майор 

Ф. Курацін), що чехословацька сторона нібито чинила перешкоди в прийомі 

цих осіб, тому подальше відправлення оптантів із Закарпаття, було тимчасово 

припинено [301, с. 259]. Щоб угамувати оптаційний ажіотаж, суди 

Закарпатської області винесли вироки 150 особам за спробу нелегального 

переходу радянсько-чехословацького кордону.  
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Особи, що все-таки перетнули нелегально кордон, розсіювалися по 

всій території ЧСР, намагаючись будь-якими методами отримати 

чехословацьке громадянство – змінюючи національність на чеську чи 

словацьку, підробляючи документи, фіктивними шляхами натуралізації тощо. 

Але потрібно зауважити, що навіть офіційні джерела свідчать, що основну 

частину закарпатських оптантів складали не чехи або словаки, а українці і 

представники інших національностей. Це видно з проаналізованих нами справ 

осіб, що були затримані на кордонах (Додаток Б). 

Однак точна кількість закарпатців, які за весь період оптації 

переселилися чи прагнули переїхати в Чехословаччину, не відома. У довідці 

«Українці, котрі проживають у Чехословаччині» (травень 1948 р.) радянське 

посольство в Празі висловило припущення, що цих оптантів кілька сотень, хоча 

йшлося про тисячі переселенців. Радянські дипломати їх віднесли до 

«реакційних елементів», вороже налаштованих проти Радянського Союзу [401, 

с. 283]. Щоб затримати населення в Радянському Союзі, влада залишала людей 

без засобів для існування, звільняла з роботи і забирала продовольчі картки. 

Офіційні представники радянського уряду в Словаччині обіцяли 

оптантам надати все необхідне для проживання на новому місці поселення в 

СРСР. Спочатку й справді дещо надали – житло, землю, реманент, тобто те, що 

залишилося після виїзду звідти чехів-колоністів до ЧСР. Однак надали 

тимчасово: через декілька років радянська влада «усуспільнила» майже все – 

навіть те, що селяни привезли з ЧСР, і створила в місцях проживання оптантів 

колгоспи [301, с. 263]. Так, наприклад, Варьянова Марія Василівна разом із 

братом Андрієм Варьяновим у квітні 1947 р. за оптацією прибула на постійне 

проживання в СРСР. Але вже в травні вирішила повернутися – нелегально 

перейти кордон у с. Кам’яниця Ужгородського округу в бік Чехословаччини. 

Під час допиту 21 червня 1947 р. на запитання про причину спроби нелегально 

перетнути кордон М. Варьянова відповіла, що їй не було де жити і вона не мала 

засобів для існування [4, арк. 19].  

З протоколів допиту також видно, що її розпитували про те, чи є в неї 

родичі німецької національності та чим займалася її  родина під час німецької 
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окупації. За нелегальний перехід кордону суд засудив її на 18 місяців ВТТ [4, 

арк. 32].   

За нелегальний перехід чи за спробу нелегального перетину кордону 

громадян судили за статтями 16 і 80 кримінального кодексу. Стаття 16 КК 

УРСР передбачала: «Замахом на злочин вважається дія, спрямована на 

вчинення злочину, коли особа, що вчинила його, не виконала свого наміру як 

через те, що вона не зробила всього того, що вважала необхідним для 

виконання свого наміру, так і через те, що не зважаючи на виконання всього 

того, що вона вважала необхідним зробити, злочинного результату не сталося, з 

причин, від неї незалежних» [243, с. 8].  Цю статтю поєднували зі статтею 80, за 

якою засуджували «за виїзд за кордон, або в’їзд до Союзу РСР без 

установленого паспорта або дозволу належної влади» [243, с. 47].   

Значна кількість громадян була засуджена за статтею 56-25, яка 

наголошувала: «За сприяння незаконному переходові державних кордонів, 

вчинених як промисел або службовими особами застосовується позбавлення 

волі на строк не менше як 1 рік» [243, с. 32]. З огляду на зміст цих статей постає 

питання, чому особам, що нелегально переходили кордон, інкримінували такі 

статті як 54-1 (а), 54-1 (б) та інші, які не стосуються нелегально переходу. Такі 

дані можна побачити в Додатку В. 

Радянська влада збільшувала термін покарання засудженим, адже в 

статті 80 Кримінального кодексу УРСР ішла мова про «…ув’язнення в табір на 

строк від одного до трьох років» [243, с. 47]. Радянські органи «дописували» 

особам, яких затримали на кордоні, й інші статті, щоб таким чином 

розправлятися з утікачами.  

Як бачимо з Додатку В, лише близько 40% осіб було засуджено до 

терміну ув’язнення відповідно до ст. 80, інша ж частина засуджена на більші 

терміни. Такий вирок, як 25 років ВТТ, тут узагалі несумісний. Засудженим 

часто приписували й статтю 75 ч. 1 «За вмисне знищення або пошкодження 

майна, належного державним, громадським і кооперативним організаціям  чи 

підприємствам…» [243, с. 43]. Однак за порушення ст.75 ч. 1 передбачене 

позбавлення «волі на строк до трьох років або примусова праця» [243, с. 43]. І 
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навіть якщо додати всі передбачені статтями терміни, жодного з 

підозрюваних не можна засудити на 25 років виправно-трудових таборів. 

Найважчі статті, що їх інкримінували населенню, – політичні статті 54-1 «а» та 

54-1 «б» (Додаток Л). 

Можна зробити висновок, що жителі Закарпаття нелегально переходили 

кордон із побутових, кримінальних причин, з метою втечі від призову в армію, 

через антирадянські настрої тощо. Так, наприклад, Іван Балук спробував 

перетнути кордон із Василем Митулою і під час допиту розповів, що він був 

незадоволений своєю роботою та життям у Радянському Союзі, запропонував 

утекти за кордон, на що його друг відразу ж погодився [88, арк. 13-14]. На 

запитання слідчого про те, чим не подобалося життя в Радянській Україні, 

затриманий Іван Балук прямо відповів, що основною темою розмов його з 

Василем Митулою була низька заробітна плата, на яку можна було не жити, а 

виживати [88, арк. 31]. Обоє вони 19 травня 1953 р. військовим трибуналом 

прикордонних військ МВС Закарпатського округу були засуджені на підставі 

ст. 54-1 «а» КК УРСР у виправно-трудовий табір на термін 25 років кожний [88, 

арк. 188]. 

У пошуках кращого життя із СРСР через Румунію прагнув нелегально 

потрапити в Західну Німеччину і Микола Верьовкін. Однак він, на відміну від 

частини нелегалів, пробував спочатку виїхати за кордон офіційно, про що 

заявляв на допиті 29 серпня 1958 р. Причиною свого нелегального переходу 

називав те, що органи КДБ йому неодноразово відмовляли в офіційному виїзді 

в Західну Німеччину [116, арк. 169]. Також із допитів видно, що йому 

пробували інкримінувати шпигунство, адже для отримання дозволу на виїзд в 

органах КГБ він сказав, що є уродженцем міста Гамбург. Засуджено його за 

ст. 16 КК УРСР – ст. 54-1 «а» КК УРСР і ст. 68 «а» ч.ІІ КК УРСР строком на 10 

років [116, арк. 370]. 

Нелегкою виявилася доля і Марії Шереш, уродженки Угорщини, яка в 

1946 р. безперешкодно виїхала з Угорщини в Радянський Союз на постійне 

місце проживання [17, арк. 14-15, 43, 244, 246]. Однак коли побачила, яке життя 

її чекало під керівництвом радянської влади в м. Мукачево Закарпатської 
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області, вирішила повернутися на свою Батьківщину. Тоді й почалися її 

негаразди. Її було звинувачено в тому, що вона з Угорщини виїхала під чужим 

ім’ям – Наталія Брусько – та змінила свою національність із угорської на 

українську навмисно, щоб без проблем переїхати в Радянський Союз [17, 

арк. 230, 244, 248].  

5 жовтня 1948 р. Марії Шереш було винесено вирок: за нелегальний 

перетин кордону в 1946 р. та спробу в м. Солотвині в 1948 р. вдруге зробити 

собі документи для повернення до Угорщини її засудили на 3 роки виправно-

трудових таборів [17, арк. 264-264 зворот]. Тож, як бачимо, влада допомагала 

громадянам інших національностей, які прагнули проживати на території 

Радянського Союзу, але як тільки вони опинялися на радянській території, то 

усвідомлювали, яку помилку вчинили. Назад не так легко було повернутися, 

адже дозвіл на виїзд за кордон органи КДБ давали вкрай рідко, переважно 

шукали причини засудити тих, хто прагнув перетнути кордон. 

Із СРСР у Румунію намагалися нелегально перейти жителі с. Діброва 

Тячівського району Іван Тракслер та Михайло Дан; народний суд м. Хуста 

засудив їх на підставі ст. 80 КК УРСР й постановив обох ув’язнити у виправно-

виховних колоніях на три роки [22, арк. 68]. 

 На півтора роки було засуджено Миколу Поповича, який «сходив» у 

Румунію за покупками, бо, за його словами, в СРСР не можна було їх 

роздобути [23, арк. 90-91]. У пошуках роботи намагався нелегально перейти 

кордон і житель м. Мукачево-Підгород, словак за національністю Петро Чомор. 

Його було затримано 16 червня 1948 р. в лісі прикордонниками поблизу 

с. Лужанка Берегівського району [16, арк. 3]. Причиною свого вчинку Петро 

Чомор назвав те, що за часів угорської окупації на Закарпатті працював на 

державній службі – фінансовим інспектором, а після приходу радянської влади 

став безробітнім, тому прагнув перейти в Угорщину, щоб і надалі працювати в 

фінансовій сфері. 13 серпня 1948 р. народний суд Берегівського округу за 

ст. 16-80 засудив Петра Чомора на 3 роки виправно-трудових таборів [16, 

арк. 46]. 
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За нелегальний перехід кордону з Радянського Союзу в Угорщину 

народний суд І дільниці Берегівського району 22 листопада 1948 р. засудив 

жителя м. Воловець Василя Бундзяка на 3 роки із забороною проживання в 

50-кілометровій прикордонній зоні після відбуття терміну ще на 5 років [18, 

арк. 37]. 6 грудня 1948 р. цей же суд засудив Осолої Йосифа з с. Болово 

Берегівського району на 3 роки [20, арк. 36], а 18 грудня 1948 р. – жителя 

с. Чома Берегівського району Бейла Лукача на підставі ст. 80 КК УРСР на три 

роки ВТТ [19, арк. 37-37 зворот]. Отже, як бачимо, у Берегівському районі 

велика кількість населення прагнула емігрувати з Радянського Союзу в 

Угорщину чи Румунію. Серед причин свого переходу майже всі називали 

неможливість жити за тоталітарними радянськими законами та пошук 

працевлаштування. 

Важкою виявилася і доля колишніх військовополонених Дюла Келемена 

та Балажа Тубо, які були звільнені з табору і повернулися на проживання в 

с. Шом Берегівського району. Невдовзі до них за допомогою звернулися їхні 

друзі з табору військовополонених Йосиф Горват і Василь Додек, які 

дезертирували і намагалися перейти кордон [21, арк. 34]. За те, що Дюло 

Келемен та Балаж Тубо надали їм місце для ночівлі на кілька днів та показали 

напрямок кордону, Берегівський народний суд 24 січня 1949 р. засудив їх за 

ст. 20-80 на три роки ВТТ кожному [21, арк. 69]. Але потрібно зауважити, що 

підсудні навіть не знали, що Йосиф Горват і Василь Додек утекли з табору, 

оскільки ті запевнили Дюла Келемена та Балажа Тубо, що їх було відпущено, а 

вони відстали від ешелону, який мав доставити їх в Угорщину.  

Андрія Грефа, якого звинувачували в нелегальному переході угорсько-

радяського кордону в Закарпатську Україну, було засуджено 6 грудня 1947 р. 

Закарпатським обласним судом на 6 років таборів [5, арк. 47-48]. Для відбуття 

покарання його було відправлено в Румунію – як іноземного підданого. 

Цікавим у справі Андрія Грефа є те, що його було затримано в період 

звільнення з табору військовополонених, де він був направлений через службу 

в німецьких військах «СС». За словами самого підсудного він помилився 

поїздами і не знав, що їде в Закарпатську Україну, а затриманий був на станції 
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Чоп. Саме тому через непідтвердженість фактів злочину в 1992 р. Андрія 

Грефа було реабілітовано [5, арк. 49-50]. 

За антирадянські настрої були засуджені Бейло Ференц, Ердю Ерне і 

Шандор Бакі, які своє перебування за кордоном, за словами слідчих, 

використовували з метою підриву оборонної здатності і територіальної 

недоторканості Радянського Союзу. Також вони писали листи, у яких 

закликали молодь не йти в школи ФЗН, а дотримуватися їхнього прикладу, 

тобто втікати за кордон [30, арк. 272]. 

Були такі особи, що допомагали (звичайно, не без вигоди) нелегально 

переходити кордони. Так, можна назвати Германа Шпира та Михайла 

Палінчака, які за винагороду у 8 тисяч рублів повинні були перевести Семена 

Фрідмана за кордон. У них була чітка схема для нелегального переправляння 

людей за кордон, що видно з протоколів допиту. Семен Фрідман на допиті 22 

листопада 1948 р. озвучив навіть поради, як краще тікати за кордон, через які 

країни. Переправлячі заявляли, що в англо-американську зону найкраще 

потрапляти через Відень, тому що в Угорщині велика кількість росіян, які 

можуть зловити нелегала та повернути його в Радянський Союз [39, арк. 23]. 

В Америку прагнув виїхати і Петро Лібак, який на допиті зізнався, що 

втекти в Америку вирішив лише для того, щоб не жити в Радянському Союзі 

[68, арк. 11]. Але засудили його не за незаконний перехід кордону, а за ст. 54-1 

«а» строком на 25 років ВТТ. Для того, щоб збільшити термін засудження, 

йому приписали й спекуляцію. 

За статею 54-10 КК УРСР, яка передбачала засудження за «пропаганду 

або агітацію, яка полягає в заклику до повалення, підриву або послаблення 

радянської влади чи до вчинення окремих контрреволюційних злочинів» [243, 

с. 27-28], було засуджено Анну Феделеш та Юлію Тороні. Із протоколу допиту 

26 липня 1949 р. дізнаємося, що вони разом з іншими учасниками 

антиколгоспної боротьби ввірвалися в приміщення Пацканівської сільської 

ради, коли всі папери щодо колгоспу хтось уже знищив [53, арк. 16]. Але 10 

серпня 1949 р. Анну Феделеш та Юлію Тороні за сукупність злочинів на 

підставі ст. 54-10 ч.1 і ст. 56-16 «а» було засуджено терміном на десять років 
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кожну [53, арк. 161]. Жінок звинуватили не тільки в пропаганді чи агітації, а 

й в організації масових заворушень, що передбачає ст. 56-16 «а». 

Можна зробити висновок, що оптація населення Закарпаття і Східної 

Словаччини в 1945-1947 рр. як складова частина широкомасштабних процесів 

«великого політичного переселення народів» перших післявоєнних років у 

Європі є суперечливою за наслідками і залишає для сучасників чимало 

проблем, насамперед етнополітичних. У результаті переселення з політичних 

мотивів автохтонне населення може перетворитися в етнічних маргіналів. 

Оптація, реоптація, еміграція (у той час і нелегальна) та інші переселенські 

процеси повоєнних років призвели до розмивання автохтонного 

українськомовного масиву в Чехословаччині.  

 

2.3. Судові процеси над «ворогами народу» 

Розглядаючи питання про засудження «ворогів народу» на Закарпатті, 

потрібно насамперед вирішити, чи такі взагалі були в нашому краї. Адже 

радянське керівництво демонструвало населенню відкриті судові процеси 

(правильніше їх назвати судилищами), щоб залякувати та пригнічувати 

населення. Радянська влада називала «ворогами народу» всіх, хто працював на 

колишніх правителів Закарпаття, і засуджувала їх до 10-25 років виправно-

трудових таборів або до розстрілу.  

Треба зауважити, що у краї 1944 – 1945 рр. працював спецсуд та 

уповноважений з безпеки Народної Ради Закарпатської України (НРЗУ) ще до 

возз’єднання й утворення Закарпатської області в складі УРСР. Цей суд 

керувався декретом №22 від 18 грудня 1944 р., згідно з яким він розглядав такі 

справи: 

-  керівників органів окупаційних урядів; 

-  службовців угорської поліції і жандармерії; 

-  зрадників і їх помічників серед громадян Закарпатської України, 

які своїми діями зміцнювали окупаційний режим на шкоду народові; 

-  таємних агентів угорських і німецьких органів; 
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-  осіб, які в період окупації чинили звірства й насильства над 

мирним населенням; 

-  осіб, що саботували дії НРЗУ та проводили агітацію і пропаганду, 

скеровану проти «визволительки» – Червоної армії; 

-  усіх осіб, які посягали на заступників уряду та громадських діячів; 

-  осіб, діяльність яких скерована на розпалювання національної і 

релігійної ворожнечі; 

-  діячів фашистських партій; 

-  усі інші карні злочини, розгляд яких у спеціальному суді визнано 

потрібним [235, c. 523]. 

Згідно з цим декретом, спецсуду підлягали за свою антинародну 

діяльність прислужники окупантів часів Другої світової війни. Перш за все це 

стосується діячів таких політичних партій як, Автономний землеробський союз 

(АЗС) Андрія Бродія, Руської національно-автономної партії (РНАП) Стефана 

Фенцика, колишніх депутатів угорського парламенту, чільних працівників 

угорських судів і працівників каральних органів (жандармерії, поліції, 

контррозвідки) та інших. 3 листопада 1944 р. радянські спецслужби 

заарештували Андрія Бродія, але лише 22 листопада контррозвідка 4-го 

Українського фронту «СМЕРШ» видала постанову на його затримання [435, 

c. 11]. 

У березні 1945 р. були заарештовані Енде Жигора, Олександр 

Ільницький, Андрій Крічфалуші – Грабар, у червні – Георгій Бенце, Іван Шпак, 

Євген Ортутай, Бейло Рішко, 25 листопада 1944 р. Андрій Бродій і Михайло 

Демко [415, c. 79]. Судили арештованих за активну партійну діяльність у роки 

Чехословацької республіки, хоча це не підлягало юрисдикції радянських 

органів.  

Перший допит Андрія Бродія відбувся 5 грудня, а останній – 16 січня. 

Постанову про висунення звинувачення датовано аж 12 липня 1945 р. 

Можливо, до того радянські спецслужби планували якось використати Андрія 

Бродія у дипломатичній грі. 24 жовтня того ж року Андрієві Бродію висунули 
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додаткове звинувачення – йому інкримінували статтю 54-4 КК УРСР 

(«допомога міжнародній буржуазії проти СРСР») [436, c. 5]. 

Було прийнято рішення «Про народний трибунал» над Андрієм Бродієм 

та його спільниками (8 осіб), який проходив відкрито протягом трьох тижнів – з 

4 по 25 травня [276, c. 412]. Газета «Закарпатська правда» чітко описувала 

події, які відбувалися в залі суду, та друкувала статті, які висвітлювали 

антирадянську агітацію бродіївців. 

Андрія Бродія судили за те, що він працював на користь Угорщини і 

сприяв окупації Закарпаття, за прислужницьку і зрадницьку діяльність (за 

допомогу угорцям він отримував від уряду велику суму грошей як особисто, 

так і для приватизації лісопильного заводу в с. Волосянка 

Великоберезнянського району, друкарні «ЛАМ» в Ужгороді та видання газет). 

Обвинувачення було винесено і найближчим його спільникам.  

У роки перебування чехословацької влади на Закарпатті партія АЗС 

працювала легально, її основною метою було створення автономної 

Підкарпатської Русі в рамках Чехословацької республіки. Однак так вважали не 

всі, тому що в 1946 р. газетних публікаціях зазначалося, що АЗС – це партія, 

яка бореться за підданство стефанівській короні, називали її «диявольською 

кухнею і запроданства» [406, c. 4]. На одному із засідань було зачитано 

переписку Андрія Бродія з угорським урядом та меморандум регенту Горті. У 

меморандумі йде мова про Андрія Бродія, який присягається у своїй 

двадцятилітній діяльності на користь «корони святого Стефана» [309, c. 2]. 

Радянській пропагандистській машині вдалося перекрутити інформацію 

про хороші справи Андрія Бродія. Так, у 1932 р., коли в Україні був голод, 

Андрій Бродій попросив угорських панів допомогти голодному населенню 

Закарпаття, і ті допомогли. Однак «Закарпатська правда» писала про те, що 

такий учинок був зроблений для прикриття махінацій партії АЗС та його лідера 

[406, c. 4]. На засіданні 7 травня 1946 р. Андрія Бродія звинувачували в тому, 

що угорським режимом у 1942 р. були засуджені 300 комуністів, з яких 6 

розстріляли [393, c. 3]. 
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Варто сказати про антинародну діяльність Андрія Бродія і про те, що 

він сам визнавав на допитах. У Києві під час допиту 21 вересня 1945 р. він 

говорив, що на засіданнях угорського парламенту він виступав із 

підлабузницькими проугорськими і антирадянськими промовами, висловлював 

довіру угорському фашистському уряду, схвалював його політику [415, c. 82]. 

Також А. Бродій виступав у Рахові, Богдані, Лугах, Квасах, Ясіні, доводячи 

спільність угроруського народу з мадярською нацією.  

Отже, можна зробити висновок, що Андрій Бродій послідовно 

декларував свою вірність угорському режиму і час від часу домагався 

автономії, однак безрезультатно. Безперечним є факт, що Андрій Бродій був 

«платним агентом Угорщини», працював для неї як громадянин ЧСР і на 

території Закарпаття, його мета – приєднати Закарпаття до Угорщини [282, 

c. 119]. У протоколі допиту за 16 січня 1945 року записано такі слова Бродія: 

«На службу до угорського уряду я став у 1923 р. Вся моя діяльність з 1923 до 

1938 року звелася до того, що керована мною партія була протиурядовою і ми 

вели роботу проти чехословацького уряду, блокуючись у своїй діяльності з 

угорськими партіями» [347, c. 12]. Він мав псевдонім – Бертолон, і за таку 

діяльність одержував гроші на пропаганду та видання газет. 

У роки угорської окупації АЗС була заборонена. На допиті 21 вересня 

1945 р. Андрій Бродій заявив, що коли Угорщина в союзі з Німеччиною та 

Італією вступила у війну проти Радянського Союзу, він повністю підтримував 

уряд Угорщини у цій війні.  

До активної боротьби проти комунізму закликав і підсудний Михайло  

Демко. Газета «Закарпатська правда», продовжуючи висвітлення судових подій 

над ворогами народу на чолі з Андрієм Бродієм, писала, що Михайло Демко 

виступав із закликами розводити коней гуцульської породи, щоб вести війну 

проти СРСР [394, c. 5]. Найбільшим злочином Михайла Демка комуністи 

вважали те, що він підготував і підписав закони про включення Закарпаття до 

Угорщини [422, c. 5]. 

8 травня 1946 р. на судовому засіданні проводилися допити підсудного 

І. Шпака, а 10 травня – Бейла Рішка та Еден Жегори. На цих допитах підсудних 
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звинувачували у злочинах під час угорської влади. Так, Бейла Рішка називали 

«русинським Муссоліні», який проводив мадяризацію закарпатських українців 

[429, c. 4]. Його, ревного католика, комуністи називали недругом православних, 

звинувачували у безпідставному суді над представниками цієї конфесії з с. Ізи, 

який відомий під назвою Мараморошський процес [429, c. 4]. Доказом відданої 

праці Бейла Рішка угорському режиму слідство вбачало в нагородженні його 

найвищим орденом – хрестом мадярської національної оборони. 

Одним із останніх було допитано на суді Євгена Ортутая, який був 

колишнім старостою м. Берегово. Підсудний визнав, що він був членом 

Християнської соціалістичної партії (ХСП), яка використовувала церкву для 

своїх політичних цілей [421, c. 2]. Однак радянська влада з такою ж метою 

почала використовувати православ’я й намагалася викоренити всі інші релігії з 

усього Радянського Союзу. Хоча в назві ХСП було слово «соціалістична», цю 

політичну силу звинувачували у боротьбі проти соціалізму та демократизму. 

Починаючи з 16 травня в судовій залі закінчилися допити підсудних і 

слідчі почали допитувати свідків. Багато з них свідчили проти підсудних, були 

колективні скарги з різних куточків Закарпаття на дії АЗС, окремих підсудних 

та, зокрема, Андрія Бродія. Жителі с. Забродь Великоберезнянського району 

звинувачували бродіївців у неправомірному засудженні своїх односельчан. У 

1942 р. угорський уряд засудив 42 осіб із цього села за небажання служити в 

угорській армії [308, c. 3]. З іншого села – Люта – цього ж району люди писали 

в Закарпатську правду, що режим бродіївців відбирав насильно від них хліб, 

худобу і вони відчули «мадярський рай», який їм обіцяв Андрій Бродій [441, 

c. 3]. 

Жителі Хустського району згадували, як на збори комуністів у 1935 р. 

вдерлися бродіївці та розстріляли членів комуністичної партії. Називали також 

інших убитих комуністів у подальші роки та агентів Андрія Бродія, які сприяли 

вбивствам членів комуністичної партії. Серед агентів вони називають греко-

католицьких священиків Василя Селемана з с. Золотарьово та Косея з 

с. Копашньово [293, c. 3].
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Спростували свідчення Андрія Крічфалуші-Грабара, який на 

попередніх судових засіданнях стверджував, що врятував від смерті групу 

партизан. Свідки Г. Янчик, Н. Янчик, М. Кішкович та П. Кухта розповіли, у 

чому полягав цей порятунок. За наказом угорського уряду, на Закарпатті було 

сформовано жандармську службу на чолі з Андрієм Крічфалуші-Грабарем, 

після чого без будь-якої причини, як твердили свідки, вони були затримані та 

жорстоко закатовані угорською жандармерією [303, c. 4]. М. Тисин у своїй 

статті називає Андрія Крічфалуші-Грабара «жандармським тираном на 

Хустщині» [429, c. 4]. 

Відповідальний секретар Обласної надзвичайної комісії з розслідування 

злочинів німецько-мадярських окупантів і їх посібників А. Іщук також викрив 

ряд злочинів угорського режиму. Терор, катування в тюрмах і таборах – усе це 

мало безпосередній зв'язок із «бандою колишніх керівників автономного 

земледільного союзу» [359, c. 4]. 

23 травня 1946 р. у відкритому судовому засіданні було оголошено 

звинувачення та оголошено вироки засудженим на чолі з Андрієм Бродієм. 

Закарпатський обласний суд під керівництвом Василя Русина та прокурора 

області Івана Андрашка засудив до вищої міри покарання – розстрілу Андрія 

Бродія за співробітництво з угорським режимом [410, c. 209], Михайла Демка, 

Андрія Крічфалуші-Грабаря. Вирок виконаний в Ужгороді 7 грудня 1946 року. 

Георгія Бенце та Євгена Ортутая засудили до 10 років виправно-трудових 

таборів, Івана Шпака та Едена Жегору – до 8 років, Михайла Рішка – до 5 років 

тюремного ув’язнення [304, c. 3-4]. Усі вони були реабілітовані 26 грудня 1991 

року. 

В історичній науці справу над Стефаном Фенциком та його спільниками 

називають «другим гучним відкритим процесом», але в періодичних виданнях 

про неї немає жодної згадки. Стефан Фенцик був арештований ще в грудні 

1945 р., а всі інші підсудні (усього 11 осіб) майже через півроку. Лідера 

звинувачували в тому, що створена в 1934 р. партія РНАП (Руська національно-

автономна партія) під його керівництвом проводила буржуазно-

націоналістичну, профашистську політику й боротьбу проти комуністичного 
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руху, що принципи побудови РНАП були запозичені від фашистських партій 

Італії та Німеччини, а він під час окупації Закарпаття працював для приєднання 

Закарпаття до Угорщини і надавав допомогу окупаційним військам в особі 

«гвардії чорносорочників» [206, арк. 144]. 

На допиті 6 вересня 1945 р. Стефан Фенцик слідчому Марченко 

зізнався, що газета, яку він видавав, друкувала статті, спрямовані на підрив 

Радянського Союзу та зменшення прорадянських настроїв у суспільстві [206, 

арк. 144]. Потрібно зауважити, що ще 10 листопада 1938 р. члени партії РНАП, 

гвардії чорносорочників організовано вийшли зустрічати угорські війська, які 

входили до Ужгорода. Стефана Фенцика звинувачували також у тому, що він як 

лідер РНАП у 1935 – 1938 рр. був агентом і працював на користь урядів 

Угорщини, Польщі та Ватикану, за що отримував грошові субсидії на видання 

газет «Карпаторусский голос», «Наш путь» та ін. 

На запитання про політичний напрям таких друкованих видань партії, 

як «Карпаторусский голос», «Наш путь», «Наш авангард», календарів РНАП і 

товариства ім. Духновича, Стефан Фенцик відповідав, що вони мали явно 

фашистський, антирадянський і антикомуністичний напрям, про що з усією 

переконливістю свідчать окремі номери газет, календарі і брошури, які є в 

розпорядженні слідства [326, с. 35].  

Угорський прем’єр Б. Імреді поставив перед Стефаном Фенциком 

завдання проводити роботу для зміни громадської думки, доводити 

економічний, політичний і етнографічний зв'язок населення Закарпаття з 

Угорщиною. Із протоколу допиту від 6 вересня 1945 року видно, яку активність 

проявив Стефан Фенцик. З січня по березень 1939 р. він виступив із лекціями в 

Ужгороді, Мукачеві, Мішкольці, Серенчі, Шарошпотоці, Будапешті та інших 

містах, а також на радіо. Усього було проведено близько 60 лекцій. Було також 

видано плакат із біографією Стефана Фенцика у якому він назвав себе «вождем 

карпаторуських фашистів» [415, с. 86]. 

Цю «зрадницьку діяльність проти народів СРСР» Закарпатський 

обласний суд розглядав 3-14 червня 1946 р. Підсудний Василь Гаджа запевняв 
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суд, що програма партії РНАП була зосереджена на боротьбу проти 

комунізму. Основна мета партії – руська автономія в рамках Чехословаччини 

[207, арк. 17].  

Вирок Стефана Фенцика був жорстоким – на підставі ст. 54-4, 54-11 і 

54-13 КК УРСР засудити до найвищої міри покарання – розстрілу [207, 

арк. 160]. Усі інші його спільники засуджені на строк від 3-х до 10-и років 

тюремного ув’язнення. Реабілітовані 24 лютого 1992 року. 

Участь усіх без винятку борців національно-визвольного руху за 

незалежну Україну, імена яких згадувалися в цьому розділі, закінчилася 

трагічно: одні з них засуджені до розстрілу, поодинокі опинялися за кордоном, 

а решта стали довголітніми політичними в’язнями таборів ГУЛАГу [371, с. 82]. 

Таким чином, плани і заходи радянського керівництва щодо засудження 

політичних діячів Закарпаття закінчилися успішно після двох гучних справ над 

Андрієм Бродієм та Стефаном Фенциком і їх однодумцями. Те, що всі 

засуджені були реабілітовані в роки незалежності України, свідчить про 

упереджений погляд радянського керівництва на політичних діячів не лише 

Закарпаття, а й усієї України. І такі випадки абсурдного засудження в 

післявоєнний період можна простежити по всій Україні. 

 

2.4. Боротьба з національно-визвольним рухом 

Після приходу радянських військ у 1944 р. в Закарпатті залишилося 

чимало українських націоналістів, які в 1942 р. були засуджені угорським 

трибуналом до тюремного ув’язнення. Захищаючи себе від наступу 

тоталітарного режиму, місцеве населення вдавалося до різних методів боротьби 

– від саботажу до збройного опору. Організатором боротьби стала Українська 

повстанська армія (УПА), яка у 1947 р. об’єдналася з підпіллям Організації 

українських націоналістів (ОУН) в єдину структуру – ОУН-УПА. 

Відновити діяльність ОУН після засудження її угорським режимом було 

вирішено відразу після звільнення Закарпаття радянськими військами. Адже 

закарпатське населення чекало визволителів свого краю, а не нових окупантів – 

Радянський Союз із Червоною Армією. Розглядаючи діяльність ОУН та УПА на 
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Закарпатті, насамперед потрібно відзначити їхню слабку мережу в цьому 

краї, на відміну від інших українських регіонів Карпат. 

Треба відзначити, що ОУН та УПА на Закарпатті діяли досить локально, 

тобто в окрузі декількох сіл певних районів. Найбільш масовими дії були в 

Міжгірському та Тячівському районах, де були більш радикальні методи 

боротьби з радянською владою. Проти них радянська влада розгорнула 11 

винищувальних батальйонів у складі 1176 бійців [398, с. 264]. По всій території 

Закарпаття діяли донощики органів КДБ, яким надавали інформацію про 

перебування членів ОУН і УПА. 

Одного з перших за підозрою у співпраці з ОУН працівники управління 

контррозвідки «СМЕРШ» затримали жителя с. Голубине Свялявського району 

Петра Януту 10 листопада 1944 р. [260, с. 58]. У ході слідства з’ясувалося, що з 

1938 р. Петро Янута був зарахований у ряди ОУН [119, арк.15]. Сам Петро 

Янута визнав, що допомагав у переході угорсько-радянського кордону 

землякам П. Поповичу, Г. Цифрі та М. Ладані [333, с. 106]. 

У кримінальній справі відсутні речові докази. 19 січня 1945 року Петра 

Януту засуджено до вищої міри покарання – розстрілу – за участь у діяльності 

організації ОУН, у яку він вступив ще в 1938 році [119, арк. 77, зворот]. Петро 

Янута реабілітований 25 вересня 1992 року. Схожа доля була і у вчителів із 

с. Вільшинки Перечинського району Миколи Прокопа та с. Іванівці 

Мукачівського району Івана Мучички. Цей список можна продовжувати і тими, 

хто був відправлений у табори на різні терміни. 

Можливо, саме ці безпідставні репресії радянського уряду спричинили 

поновлення у грудні 1944 р. організації ОУН Дмитром Бандусяком [211, 

арк. 57], який аргументував це тим, що вся Західна Україна створює 

організацію УПА для боротьби з радянською владою. У січні 1945 року Дмитро 

Бандусяк, Іван Немеш, Михайло Габовда, Михайло Орос зустрілися і провели 

нараду в м. Хуст, де було створено крайовий провід ОУН [1, арк. 42; 211, 

арк. 57].  

За свідченнями Михайла Ороса, на нарадах члени новоорганізованого 

проводу ОУН призначили керівництво крайового проводу із простійним місцем 
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у Хусті, кожен член ОУН отримував псевдонім. Крайовим провідником став 

Дмитро Бандусяк (Лопата), військовим референтом і заступником провідника 

Андрій Цуга (Мур), референтами з пропаганди Михайло Орос (Данило), з 

господарських справ – Іван Немеш (Береза), референтом зв’язку – Михайло 

Габовда (Лозан), служби безпеки – Григорій Бандусяк (Лис) [211, арк.57]. 

На нарадах під керівнитвом очільника проводу ОУН на Закарпатті 

Дмитра Бандусяка розглядалися питання про активізацію діяльності організації 

ОУН, про навчання її учасників та про зміцнення дисципліни. Також члени 

ОУН розробили декалог, що складався з 10 заповідей націоналіста [432, с. 14], 

які включали конспірацію, мету створення. Було вирішено й питання про 

навчання членів ОУН, яке тривало два тижні на вишколах в лісах [211, арк. 96]. 

Кожний член ОУН повинен був завжди мати з собою зброю і живим 

ворогу не здаватися. Це підтверджується вчинком самого Дмитра Бандусяка 2 

серпня 1945 р., коли органи КДБ отримали інформацію про місце перебування 

членів ОУН. У перестрілці загинуло декілька оперативників.  Дмитро Бандусяк 

та уповноважений центрального проводу «Косар» (прізвище невідоме) 

загинули у селі Присліп Міжгірського району в грудні 1945 р. Утративши всі 

боєприпаси, вони підірвали себе гранатою. Тобто вчинили за неписаним 

кодексом ОУН та УПА [398, с. 264-265]. 

Але потрібно зауважити, що не всі змогли так зробити, були 

заарештовані органами КДБ зненацька. Члени ОУН Михайло Орос, Іван 

Немеш, Петро Візичканич, Василь Форкош, Юлія Паш, Микола Криванич, Іван 

Габорець та Іван Орос, які діяли на території Тячівського району, були 

заарештовані в 1945 р. Звинувачення їх переважно зводилися до допомоги 

Дмитрові Бандусяку у створенні організації ОУН, у вербуванні нових членів, 

поширенні антирадянських листівок та ознайомленні населення з діяльністю 

ОУН-УПА [211, арк. 235-247].  

Спеціальний суд Закарпатської України в Ужгороді, розглянувши 

справу вказаних осіб, 14 січня 1946 р. засудив Михайла Ороса до розстрілу 

[211, арк. 265], але 26 квітня 1946 р. Верховний суд СРСР замінив йому вирок 

на 20 років ув’язнення [211, арк. 304]. Іван Немеш отримав 20 років, Петро 
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Візичканич та Юлія Паш – по 10, Микола Криванич, Василь Форкош та Іван 

Габорець – по 5, а Іван Орос – 2 роки ВТТ. Оцінюючи своє життя і діяльність, 

Михайло Орос писав, що вони не змогли вивести закарпатську ОУН на 

Галицький рівень через те, що бракувало досвіду [416, с. 498]. 

Вже в липні 1945 р. були заарештовані інші діячі ОУН, зокрема 18 

липня 1945 р. затримали Михайла Габовду, Івана Балажана, Михайла Петричка, 

Михайла Заяця, Григорія Качуровського. Їхня кримінальна справа тісно 

переплітається зі справою Михайла Ороса та його побратимів. Адже у допитах 

Михайла Габовди, члена ОУН, чимало розповідей про Дмитра Бандусяка [1, 

арк. 28-30], Андрія Цугу [1, арк. 30-31], Михайла Ороса [1, арк. 31-32].   

Житель с. Великі Лучки Мукачівського району Михайло Габовда був 

референтом зв’язку проводу ОУН і брав участь у всіх заходах крайового 

проводу, завербував нових членів – жителів с. Старе Давидково Мукачівського 

району Івана та Дмитра Качуровських, Івана Кореня з с. Луг 

Великоберезнянського району, Василя Урсту з с. Росвигово Мукачівського 

району та Магдалину Богдан з м. Хуста.  Михайло Габовда наголошував, що 

мета створення організації ОУН – зі зброєю в руках боротися проти Червоної 

Армії та комунізму і побудувати Самостійну Україну [2, арк. 257-259]. 

Для ознайомлення з діяльністю УПА на Закарпатті взимку 1945 року в 

с. Старе Давидково поблизу Мукачева відбулася зустріч крайового проводу 

ОУН із інструктором (ймовірно, теж закарпатцем за походженням). Однак 

постій був викритий енкаведистами. Внаслідок цього були заарештовані 

господар помешкання Дмитро Качуровський, його син Іван та донька Анна [2, 

арк. 263-264]. Михайло Петричко з с. Чинадієво на Мукачівщини, Михайло 

Заяць із с. Дубриничі Перечинського району та Іван Балаж із с. Нове Давидково 

Мукачівського району отримали завдання від проводу ОУН утримувати 

конспіративні квартири, де проводилися збори [2, арк. 259-261, 262, 265-266]. 

29-30 жовтня 1945 року Спеціальний суд Закарпатської України під 

головуванням В. Русина розглянув справу Михайла Габовди та його спільників 

(10 осіб), які були засуджені на різні строки покарання, а також до найвищої 

міри [329, с. 72]. Михайла Габовду, Анну Качуровську, Михайла Заяця, 
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Михайла Петричка, Івана Балажа засудили до розстрілу; Івана та Дмитра 

Качуровкого, Магдалину Богдан – до 20 років; Стефана Ільяшка, Василя Урсту 

та Івана Кореня – до 15 років ВТТ.  

Розстріляно було тільки Михайла Габовду 8 грудня 1945 р. [2, арк. 293], 

а Михайлові Заяцю, Михайлові Петричку, Анні Качуровській, Івану Балажеві 

розстріл замінено на 20 років ув’язнення. Усім іншим засудженим було 

скорочено термін удвічі [2, арк. 300-301]. У 1992 році Михайла Габовду та його 

побратимів було реабілітовано.  

Діяльність одного із засуджених – Івана Балога – тісно переплітається зі 

справою Володимира Рудецького, Олексія Зимогляда та Олексія Якимчука, які 

родом хоч і не із Закарпаття, але свою діяльність як членів УПА розгорнули 

саме тут. Метою організації Олексій Зимогляд називав боротьбу з Червоною 

Армією [123, арк. 37]. Стаючи членами УПА, вони присяглися, що 

підкорятимуться вищому керівництву та боротимуться за самостійну Україну 

[123, арк. 44-46, 69-71]. 3 листопада 1945 р. всіх засуджено до розстрілу [123, 

арк. 110-111], який було виконано 16 листопада того ж року [123, арк. 116]. 

Зі справою Михайла Габовди тісно пов’язані й наступні засуджені: в 

одній групі – Федір Тегза, Іван Романець, Іван Бокотей, у другій – Георгій 

Бандусяк, Василь Бісун і Георгій Бісун. Усі вони були учасниками організації, 

яка діяла ще в роки угорської окупації. 12 лютого 1946 року спеціальний суд 

Закарпатської України засудив Федора Тегзу та Івана Романця на 10 років, а 

Івана Бокотея на 8 років ВТТ.  

Репресованих Георгія Бандусяка, Георгія Бісуна та Василя Бісуна 

судили окремо як уродженців Закарпаття, бо арештували їх на території 

Чехословаччини, коли фактично вони були громадянами цієї країни. Георгій 

Бандусяк після визволення Закарпаття зв’язався з крайовим проводом ОУН, 

якого очолив його брат Дмитро, і був уведений Михайлом Габовдою в січні 

1945 року до складу проводу як комендант служби безпеки, а потім як 

господарський референт [136, арк. 24-26, 44, 61, 150 зворот]. До роботи був 

залучений і Георгій Бісун [136, арк. 178-178, 190-193]. Але вони не бажали 

працювати в організації ОУН і прагнули втекти в Чехословаччину.  
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Радянська влада запропонувала Георгієві Бісуну співпрацювати в 

інтересах викриття ОУН і відпустила з-під арешту. Але він відмовився і втік у 

Чехословаччину, як і його двоюрідний брат Василь Бісун. Однак радянські 

органи безпеки заарештували їх на території Чехословаччини. Василь Бісун 

входив до трійки найактивніших учасників ОУН, проводив сам нелегальні 

збори [137, арк. 29-30, 40-42].  

23 грудня 1946 року Закарпатський обласний суд засудив їх: Георгія 

Бандусяка на 10 років, а Георгія і Василя Бісуна – на 8 років [137, арк. 236 

зворот]. Усе слідство було побудоване тільки на особистих зізнаннях 

підсудних. Усіх їх судили за одні дії двічі: спочатку угорський трибунал [136, 

арк. 24-25], а у повоєнний час – радянський суд. 

Репресовано трьох братів керівника проводу ОУН на Закарпатті Дмитра 

Бандусяка. Микола Бандусяк у 1944 р. був заарештований радянською 

контррозвідкою «СМЕРШ» та відправлений у донбаські шахти Єнакієва. 

Узимку 1945 р. перебував у внутрішній тюрмі  НКВС у Києві, звідки після 

допитів був звільнений. Арештований енкаведистами за «антирадянську» 

організацію у 1948 р. і засуджений на 25 років [367, с. 14-15]. Юрій був 

інтендантом обласного проводу ОУН, у 1945 р. «СМЕРШ» його арештував і 

вивіз до СРСР. Засуджений до 10 р. ув’язнення [305, с. 12]. До наймолодшого 

Василя НКВС дістався в 1948 р. і засудив на 25 р. ув’язнення за зв'язок із 

антирадянським підпіллям [305, с. 12]. 

Хвиля арештів, переслідувань, репресій над усіма, хто хоч якоюсь 

мірою викликав підозру або противився радянській владі, лише посилила 

діяльність ОУН-УПА. Усі зусилля оунівців та їх прихильників були 

підпорядковані одній меті – готуватись і боротися за незалежну Самостійну 

Україну, вести пропаганду й агітацію серед населення проти тоталітарного 

комуністичного режиму, розповсюджувати антирадянську пропагандистську 

літературу [371, с. 80]. Одночасно Крайовий провід Організації Українських 

Націоналістів та Української військової організації Закарпаття випустили до 

українського народу таку листівку: «…Український народе!.. Геть з 
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московським окупантом! Геть з польським дикунством та румунським 

постолом! Хай живе Соборна Україна» [434, с. 70-71].  

 Провід ОУН «Захід-Карпати» випустив велику кількість 

антирадянських листівок, які передбачалося розповсюдити на Закарпатті. В 

одній із них було зазначено: «Українці Закарпаття! 1944 рік вписується в 

історію закарпатської землі як ще одна чорна дата. Замість згаданої волі цей рік 

приніс тільки зміну окупантів – на місце угорських прийшли московсько-

більшовицькі» [388, с. 44]. Листівки такого характеру мали підняти 

закарпатське населення до боротьби з радянською владою. 

Ще одним організатором ОУН на Закарпатті органи КДБ у 1947 році 

вважали жителя Рівненської області Володимира Поліщука, який, вступивши в 

ОУН, отримав від вищого керівництва вказівку – створити таку ж організацію 

на Закарпатті [177, арк. 3]. Налагодив стосунки з місцевим населенням під 

прикриттям кіномеханіка – показував фільми в Тячівському районі [177, 

арк. 39-40]. У липні 1946 р. він та його керівництво створили в Тячівському 

районі Організацію Закарпатської Визвольної України (ОЗВУ). Вона була 

складовою ОУН, яка перебувала на початкових засадах створення в Закарпатті 

[177, арк. 53].  

Важливе місце керівництво ОУН Володимиру Поліщуку відвело щодо 

вербування нових членів, збирання для УПА інформації, щодо колгоспів, 

радянських донощиків та місця розташування органів «СМЕРШу» чи КДБ [177, 

арк. 79-81]. Так, до таємної організації Володимир Поліщук залучив у 1946 р. 

Івана Чонку, Івана Когута, Степана Полагу. Ці члени ОУН проводили 

агітаційну пропаганду, вербували нових членів ОУН. Тому в цій справі 

розглядалося засудження одразу 13 осіб. Один із членів цієї групи – Микола 

Куцин – на попередньому слідстві відзначив, що коли йому односельчанин Іван 

Дялог запропонував вступити в ОУН, він беззаперечно погодився [178, 

арк. 17-18].  

Цікавою є діяльність члена ОУН Василя Негрі, якого в 1946 р. 

завербував Іван Чонка і дав йому вказівку сформувати оунівський провід у 

с. Угля Тячівського району. Також він завербував Богдана Ващишина і Василя 



 74 

Боднаря, виявляв вороже настроєних до ОУН, прихильників МДБ та велику 

увагу приділяв збору зброї, яку мали використати у боротьбі з радянською 

владою [179, арк. 49-53; 180, арк. 40-55]. Своє завдання щодо створення 

організації ОУН у с. Угля Василь Негря виконав добросовісно. 16 липня 1947 р. 

було засуджено 9 осіб із цього населеного пункту, яких завербував Василь 

Негря [180, арк. 284-289].  

Такі ж засудження були і в с. Бедевля Тячівського району, де Іван Чонка 

з місцевих жителів Миколи Фабриці, Федора Бедея, Миколи Шелевера створив 

невеликий провід ОУН. У травні 1947 р. вони всі були засуджені до 10 років 

ВТТ [180, арк. 201-205]. На 10 років Військовим трибуналом було засуджено і 

жителя с. Руське-Мокре Тячівського району Михайла Крайла, якого в ОУН 

завербував Володимир Поліщук [180, арк. 206-207]. Також через діяльність в 

ОУН, яка перетиналася з діяльністю Володимира Поліщука, у 1947 р. були 

засуджені до 10 років жителі Тячівщини Петро Носа, Петро Кухта, Дмитро 

Декет, Василь Крічфалуші [180, арк. 194-196]. 

Організація ОЗВУ, як і члени ОУН, користувалися контрреволюційним 

на той час знаком – тризубом. Адже під час проведення обшуку в помешканні 

Володимира Поліщука було знайдено каблучку з тризубом та її відтиски на 

багатьох документах і листах [177, арк. 9-10].  

Військовий трибунал прикордонних військ МВС Закарпатського округу, 

розглянувши цю справу 18, 19 і 21 липня 1947 р., засудив: Володимира 

Поліщука,  Івана Чонку, Івана Когута, Омеляна Ковальчука – на 25 років; Івана 

Дялога, Степана Полагу, Івана Немеша, Миколу Куцина, Семена Гука, Василя 

Негрю, Богдана Ващишина, Марію Цвоку – на 10 років; Миколу Маханця – на 6 

років ВТТ кожного.  

Також було викрито діяльність членів ОУН у с. Великий Бичків 

Рахівського району. Збиралися з ініціативи керівника Ярослава Тулейдана в 

гуртожитку Великобичківської середньої школи, проводили збори. 

Обвинувачувалися Степан Васко, Іван Коршинський, Петро Тракслер, Іван 

Андришин, Йосиф Ягнюк – на час засудження колишні учні цієї школи. На 
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своїх зборах вони вирішували питання про встановлення зв’язку з членами 

ОУН, купівлю зброї та боротьбу з радянським режимом [46, арк. 23-24, 36-39].  

При обшуку квартири Степана Васка було знайдено антирадянську 

листівку зі знаком, який вважався націоналістичним, – «тризуб» [46, арк.123]. 

Заарештований за участь у підпільному національно-визвольному русі й Іван 

Коршинський. Слідство, допити тривали 9 тижнів, із 5 тижнями карцерного 

режиму в одиночці без будь-якого зв’язку з зовнішнім світом. «Щоночі, 

змінюючись, – згадує Іван Коршинський, – слідчий Гаврилов, Зудов і ще якісь 

вимагали признати: допомагав бойовикам ОУН» [297, с. 36]. Потрібно 

відзначити, що допити часто проводилися в нічний час. Іван Коршинський 

запевняв, що слідчий Шовкопляс 18 жовтня 1948 р. проводив допит із 22.00 до 

2-ї години по півночі. На підмогу Шовкоплясу прийшов Гаврилов, щоб добити 

морально [258, с. 199]. 

Військовий трибунал прикордонних військ Закарпатської області 6-7 

грудня 1948 р., розглянувши справу, присудив: Йосифа Ягнюка – до 25 років, 

Івана Коршинського, Степана Васка, Петра Тракслера, Івана Андришина – до 

10 років виправно-трудових таборів [47, арк. 209-212]. Під час перегляду в 1988 

році вищезгаданої справи за заявою Йосифа Ягнюка про реабілітацію випливло 

ряд порушень щодо підсудних. Йосип Ягнюк стверджував, що він змушений 

був обмовити своїх друзів, тому що органи КДБ часто його допитували ночами, 

не давали спати та тримали в карцері [48, арк. 228].  

Слідчі викрили діяльність ОУН і у Воловецькому та Міжгірському 

районах. Існування щонайменше двох груп підтверджується засудженням їх 

військовим трибуналом прикордонних військ МДБ Закарпатської області. 

Перша група, створена Олексієм Лянгом, який установив зв'язок із керівником 

УПА Юрієм Сорокою з Дрогобицького району. Він допоміг завербувати в 

травні 1946 р. Василя Ребляна, жителя с. Климець [15, арк. 146-149], який потім 

змушений був постачати продукти членам УПА [15, арк. 51-53].  

Іван Реблян поширював листівки, у яких був заклик населення до зриву 

партійних зборів, боротьби з радянським режимом [15, арк. 83, 106, 108, 109]. 

Сам Олексій Лянг повинен був збирати продукти харчування для членів 
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ОУН-УПА та гроші [15, арк. 144-146, 164]. 12 листопада 1947 р. їх засуджено 

до 10 років ВТТ [15, арк. 261-262]. 

Організованішою виявилася ОУН с. Річка Міжгірського району, яка 

почала діяти в серпні 1946 р. Завербований Іван Химинець створив оунівську 

організацію. Часто виїздив на таємні збори з керівниками ОУН  Галичини [108, 

арк. 22, 23, 27, 51]. У цьому ж проводі були і Федор Гельбич, який, беручи 

участь у війні на угорській стороні, був узятий у полон радянськими військами 

[108, арк. 33-36; 109, арк. 45] та Федор Белла, який був членом КПРС і 

неодноразово отримував хабарі для прикривання дій ОУН [108, арк. 20, 78-90]. 

24 червня 1948 р. Івана Химинця, Федора Гальбича, Федора Беллу та 

Федора Поповича було засуджено на 25 років кожного [109, арк. 140-142]. Але 

потрібно зауважити, що Іван Химинець відзначав у своїх скаргах на слідчих, 

що часто обмовляв себе та осіб, які проходили з ним за одною справою, через 

те, що слідчі не давали спати, допити велися майже завжди вночі [109, 

арк. 263].  

30 вересня 1950 р. в м. Мукачеві було заарештовано за підозрою в 

співпраці з УПА Стефанію Струмляк, засудження якої викликає подив. 

Звинувачено її було у виїздах в м. Стрий Львівської області до своєї мами, де 

вона нібито зустрічалася з членами УПА [36, арк. 3]. Також її було звинувачено 

в антирадянській пропаганді. Так, Франц Канюга стверджував, що затримана 

Стефанія Струмляк в м. Свалява розповідала йому про радянських солдатів, які 

ґвалтували жінок після звільнення Австрії [37, арк. 12]. За ці злочини її було 

засуджено 18 вересня 1951 р. до 10 років. 

Досліджуючи ОУН та УПА на Закарпатті, ми окремо повинні 

розглянути діяльність жителів с. Колочава Міжгірського району. Адже в цьому 

населеному пункті слідчі КДБ порушили декілька десятків справ. Найбільшого 

клопоту органам держбезпеки завдала група Штаєра (4-6 осіб), яка діяла з 

1949-го до 1957 року. На цю групу колочавців було заведено агентурну справу 

«Бродяги» [274, с. 2]. Михайло Штаєр уперше створив своє угрупування разом 

з Василем Ваколі, Юрієм Ситарем та Андрієм Іванишем в кінці 1950 р.  
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Органи КДБ це угрупування називали «терористичним», адже на його 

рахунку декілька десятків пограбувань та вбивств. Потрібно зауважити, що дії 

цієї групи завжди були спрямовані проти лояльних до радянської влади осіб – 

колгоспників, працівників міліції, донощиків. За період існування група 

вчинила чотири збройні терористичні акти та 36 розбійницьких нападів [113, 

арк. 359]. Під час розбоїв члени групи завжди розповсюджували антирадянські 

листівки зі знаком тризуба, щоб їх читали й передавали в сільські ради [94, 

арк. 284-295, 366-375; 96, арк. 92 зворот, 152]. 

Зазначена група вбивала осіб, яких вважала донощиками органів КБД. 

Так було вбито Юрія Фригана [94, арк. 67, 106-108, 125-128; 95, арк.158-159; 98, 

арк. 183-191], молодшого лейтенанта Прокопенка [94, арк. 247-248; 96, 

арк. 25-41]. За цією справою було допитано 74 свідків, які підтверджували всі 

дії вищезгаданих осіб [99, арк. 102-107]. 4 червня 1955 р. затримати вдалося 

всіх, крім керівника Михайла Штаєра. 16 грудня 1955 р. Василя Ваколя і Юрія 

Ситаря засуджено до розстрілу [99, арк. 227], вирок був виконаний у Києві 14 

травня 1956 р. [99, арк. 250]. Андрій Іваниш отримав 25 років ВТТ. 

У жовтні 1947 р. був заарештований брат Михайла Штаєра Василь, який 

проходив за одною справою з Василем Сюгаєм, Миколою Шимонею, 

Михайлом Бобиком та Оленою Сюгай [105, арк. 2]. Вони займалися збиранням 

розвідданих для «банди Штаєра», постачанням продуктів ОУН [105, арк. 24, 

58-65]. Під час арешту Василь Штаєр та Василь Сюгай відкрили вогонь. 

Внаслідок перестрілки було вбито Василя Сюгая [106, арк. 221 зворот]. 9 

лютого 1948 р.  Миколу Шимоню і Михайла Бобика було засуджено до 25 

років, Василя Штаєра і Олену Сюгай – на 10 років ВТТ [106, арк. 305-307]. 

Керівник Михайло Штаєр змушений був створювати ще одне 

угрупування разом з Дмитром Мацолою, Анною Лакатош та Миколою 

Штаєром. Продовжуючи грабувати колгоспників і пастухів [110, арк. 130, 135], 

члени «банди Штаєра» погрожували їм від імені УПА [110, арк. 127-128; 111, 

арк.130-131; 113 – окремий пакет]. Щодо діяльності Анни Лакатош та Дмитра 

Мацоли, то вони надавали лише інформацію про місце перебування донощиків 

та самих працівників міліції [112, арк. 205-206]. 19-24 грудня 1957 р. 
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Закарпатський обласний суд розглянув справу за обвинуваченням Михайла 

Штаєра та його групи. Михайла Штаєра засуджено до розстрілу, який було 

виконано 7 серпня 1958 р. Миколу Штаєра – до 10 років, Дмитра Мацолу та 

Анну Лакатош – до 3 років ВТТ кожного [113, арк. 253-254]. 

Потрібно згадати й про арешт жителя с. Колочава Юрія Буркала, який 

запевняв місцеве населення, що органи МДБ дали йому завдання викрити 

негативно настроєне до радянської влади населення [14, арк. 20-24, 36-43]. 

Інформації про його засудження і звільнення немає, тому невідомо, що 

трапилося з Юрієм Буркалом.  

Офіційні каральні органи – як угорські, так і радянські – судили їх 

тільки за те, що вони прагнули мати свою незалежну, самостійну Україну, 

вивчали її історію із праць видатних українських істориків М. Грушевського, 

І. Крип’якевича та інших учених, які тоді були заборонені радянським режимом 

як «буржуазні націоналісти». Партійне керівництво відкидало право України 

стати самостійною державою, бо це підривало «єдність і дружбу радянських 

народів». Ось чому йшла така жорстока боротьба проти української ідеї та її 

носіїв. Проаналізувавши суть діяльності ОУН та її учасників на Закарпатті у 

повоєнний час, можна зробити висновок, що закарпатці ніколи не були 

«буржуазними націоналістами» і такими не стали. 

* * * 

 

Перший етап масових політичних репресій у радянському Закарпатті 

тривав неповних три роки – 1944-1946 рр. У перехідному державному 

утворенні – Закарпатській Україні – було відразу запозичено законодавство 

СРСР, задіяні радянські окупаційні репресивні структури, зокрема 18 грудня 

1944 р. створено Спеціальний суд для боротьби з «ворогами народу». 

У цей час тоталітарна влада насамперед спрямовувала свої зусилля на 

ліквідацію та ізоляцію таких категорій населення: 

1) активних учасників суспільного життя міжвоєнної (чехословацької) 

доби і періоду угорської окупації краю; 
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2) прихильників ідеї створення незалежної Української держави в 

особі учасників розбудови Карпатської України, членів ОУН, вояків УПА; 

3) представників «ворожих націй» (угорської та німецької національних 

меншин), котрих «інтернували» для примусових робіт за межами краю, а 

точкою відліку цього стала відповідна постанова військової ради 4-го 

Українського фронту від 13 листопада 1944 р.; 

4) учасників нелегальних переходів державного кордону - біженців із 

СРСР, тобто численного потоку утікачів-закарпатців, серед яких домінували 

селяни, а за національною ознакою - угорці (35 %) та українці (34 %), причому 

їх усіх спонукали до нелегальної еміграції матеріальні нестатки через 

тоталітарні перетворення. 

Істотний вплив на характер політичних репресій 1944-1946 рр. справили 

два головних чинники: поступове перетворення Закарпаття на геополітичний 

плацдарм СРСР, а також стрімке переростання повоєнного протистояння між 

СРСР і Заходом у затяжну «холодну війну». 
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РОЗДІЛ 3 

 РЕПРЕСИВНО-КАРАЛЬНА ПОЛІТИКА КОМУНІСТИЧНОГО 

РЕЖИМУ В ЗАКАРПАТТІ (1946-1950-ТІ РОКИ) 

3.1. Антирадянські настрої в молодіжному середовищі 

У другій половині 40-х – на початку 50-х років у Закарпатті за так звану 

антирадянську агітацію, український буржуазний націоналізм, поширення 

антирадянських листівок, плакатів, лозунгів, створення підпільних 

антирадянських молодіжних організацій було засуджено сотні юнаків і дівчат 

серед українського і угорського населення – учнів середніх шкіл, студентів 

педагогічних училищ і технікумів, студентів Ужгородського державного 

університету і просто рядових робітників із різних районів області. 

Дотепер виявлено понад 30 таких організацій і груп, які на Закарпатті 

намагалися протистояти каральній політиці радянського режиму. До них можна 

віднести організації «Смерть» в Ужгороді, «Безробітну партію» і «Воля» у 

с. Великі Лучки Мукачівського району, «Зорю Підкарпаття» у Виноградові, 

«Спілку визволення Закарпаття» і «Нескорена юність» у Мукачеві й селах 

Мукачівського району, організації і групи в Хустському педучилищі і середній 

школі №1, «Смевор» у с. Невицьке Ужгородського району, «Молода гвардія» в 

Берегові, «Шольом» («Сокіл») у Берегові і Берегівському районі та багато 

інших [324, с. 26]. 

В антирадянській діяльності радянські органи звинуватили студентів 

Хустського педагогічного училища, які нібито влітку 1946 р. створили свою 

організацію.  Керівниками цієї вигаданої організації стали студенти Іван Бігун 

та Іван Кляп. Іван Бігун під час допитів стверджував, що ні в якій організації 

українських націоналістів не був [118, арк. 19, 22]. До так званої організації 

Іван Кляп нібито згодом залучив ще одного студента Хустського педучилища – 

Андрія Бонка [118, арк. 66]. Під час слідства він дізнався, що на його курсі були 

інформатори з числа студентів, які доносили в КДБ на своїх. За Андрієм 

Бонкою був закріплений однокурсник Федір Драб, з яким той жив на одній 

квартирі [325, с. 5]. 
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В Андрія Бонки вдома було знайдено твори українських 

письменників Уласа Самчука, Богдана Лепкого, «Історію України» Миколи 

Аркаса, «Історію України-Руси» Михайла Грушевського та інші [325, с. 5]. 

Доходило до абсурду: націоналістичними визнавали навіть ті твори, що 

вивчалися в школі за програмою української літератури, зокрема повість Івана 

Нечуя-Левицького «Микола Джеря» [334, с. 6].  

Закарпатський обласний суд 9 жовтня 1946 року засудив Івана Бігуна, 

Івана Кляпа, Георгія Неймета на 8, Івана Костя, Андрія Бонку – на 6, Петра 

Бабурника і Георгія Калинича – на 4 роки таборів [118, арк. 346-347]. Про суд 

сам Іван Бігун згадує так: «Свідків, адвоката не було… Прокурор встав: «Перед 

вами, – звернувся до залу, – люди, які хотіли повалити радянську владу на 

Закарпатті… Невдовзі прокурор оголосив вирок: вісім років колонії суворого 

режиму…» [264, с. 231-232]. 

Не менш загадковим є засудження в 1947 р. студентів Мукачівського 

кооперативного технікуму. На час арешту в 1947 р. слідчі знали і їхні 

псевдоніми, і час вступу кожного в організацію українських націоналістів. 

Студента Любомира Штеня звинувачували у створенні цієї організації серед 

молоді в м. Мукачево. Наказ про створення такої організації, як стверджував 

Любомир Штень на допитах, отримав від Степана Глухого та Георгія 

Гендеровського [7, арк. 16, 17, 19-21, 25, 34], які виявилися агентами 

колишнього УМГБ в Закарпатській області та з наказу підполковника цього ж 

управління Макарова підбурювали населення Закарпаття до антирадянської 

пропаганди та створення різних антирадянських організацій [9, арк. 136]. 

Спочатку в організацію були включені Василь Меденці, Ілля Бубряк, Петро 

Коцако, Василь Білак та Георгій Бубряк [7, арк. 23, 25, 40 зворот,  49, 51]. 

Усі заарештовані були звинувачені в обговоренні «Декалогу» (це 

документ, в якому зазначалися цілі та завдання ОУН) [7, арк. 50, 57-59, 66, 67], 

збиранні зброї та медикаментів для оунівців [7, арк. 25 зворот, 37, 38, 46, 50]. У 

цій справі також було затримано двох працівників Мукачівської міської 

поліклініки – Михайла Петричка та Івана Реши, які надавали медикаменти для 

оунівців [8, арк. 64]. Військовим трибуналом прикордонних військ МВС 
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Закарпатського округу 4-6 жовтня 1947 р. Любомира Штеня було засуджено 

на 25, Василя Шкобу, Василя Білака, Петра Коцаку, Іллю Бубряка, Василя 

Меденці, Георгія Бубряка та Михайла Петричка – на 10, а Івана Реши на 6 років 

ВТТ [8, арк. 265-269].  

Починаючи з 1948 року на Закарпатті радянські слідчі органи почали 

вже масово розшукувати, не без допомоги таємних агентів, молодіжні 

організації, які були не задоволені радянською владою. Так, було засуджено 

уродженця Львівської області Івана Кульчицького, який ще в 1943 р. вступив у 

молодіжну організацію «Юнаки» [181, арк. 22-24, 26-28, 35]. У вересні-жовтні 

1947 р. Іван Кульчицький переїхав на Закарпаття в м. Хуст і за наказом 

командира УПА під псевдонімом «Славко» організував свою антирадянську 

молодіжну організацію з гаслами, що були притаманні членам ОУН. Іван 

Кульчицький завербував у свою групу Михайла Штеця, Данила Короля, 

Дмитра Пригару та Василя Шобея [181, арк. 13-21, 36, 37]. Усі члени організації 

збирали інформацію про прихильників радянського режиму.  

10 квітня 1948 р. Військовим трибуналом прикордонних військ МВС 

Закарпатського округу за ст. 54-1 «а» КК УРСР було засуджено Івана 

Кульчицького, Дмитра Пригару, Данила Короля, Михайла Штеця та Василя 

Шобея строком на 25 років ВТТ [181, арк. 432]. Дмитро Пригара згадував так 

своє перебування у таборі: «…Нам дали по 650 грамів хліба і по одній соленій 

рибі (це на добу). Води не було… йдемо в Спаський табір пішки, а це 40 

кілометрів… В цій дорозі замерзло близько 60 чоловік, 200 поморожених» [259, 

с. 108-109].  

Уже з 1954 р. радянські органи почали повторно вивчати цю справу. 

«Славко», за чиїм наказом Іван Кульчицький створив організацію в Хусті, 

виявився співробітником органів МВС, саме через його провокацію всіх членів 

організації було засуджено на 25 років [181, арк. 344-345]. Тому вже 13 січня 

1954 р. було видано постанову про звільнення всіх засуджених у цій справі, 

крім Василя Шобея, який у січні 1949 р. помер у таборі. 

Наступною було викрито організацію ОУН «Смевор» (назва 

розшифровується як «Смерть ворогам України»), яка виникла у с. Невицьке 
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Ужгородського району на чолі з Василем Цапуличем, його заступником 

Омеляном Росулом та секретарем Михайлом Угрином. Вона мала своїх членів у 

Перечинському, Великоберезнянському та Ужгородському районах (усього 10 

осіб). Мета організації – боротьба за незалежність Української соборної 

держави. Усі члени прийняли присягу, підписалися під її текстом та статутом 

ОУН. Керівному складу було присвоєно псевдоніми [324, с. 27]. 

20 серпня 1948 р. Василя Цапулича і Омеляна Росула було викликано у 

Львів для переговорів із проводом ОУН. Цей виїзд для керівників організації 

став фатальним, на цьому закінчилася її практична діяльність. Їх направили 

нібито в чинний підрозділ ОУН у районі Рави Руської [345, с. 6]. Арештували 

Омеляна Росула з Василем Цапуличем у поїзді 22 серпня 1948 р. і відвезли до 

слідчої тюрми НКВС Львівської залізниці [125, арк. 3]. 

Як затримували інших, дізнаємося від Омеляна Росула, який згадував, 

що в день його арешту від його ж імені надіслано телеграму в Невицьке 

Михайлові Угрину (Хмарі). У телеграмі було зазначено, щоб той узяв 

документи, зокрема й копію статуту, і разом із Михайлом Данком (Бориславом) 

приїхав у Львів. А там уже їх арештували [430, с. 24]. Допити тривали майже 

місяць, найчастіше вночі. 

Зі спогадів Михайла Угрина дізнаємося, що після арешту членів 

організації «Смевор» масові обшуки проводилися по всьому селу Невицьке 

Ужгородського району [266, с. 201-202]. Омелян Росул відзначав у спогадах, 

що всіх його побратимів із організації було засуджено заочно особливою 

нарадою при МДБ в Москві на 25 років ВТТ. І хоч він категорично відмовлявся 

підписати вирок, його доля була вирішена [267, с. 252-253]. Дев’ять учасників 

організації «Смевор» було засуджено на 25 років – Василя Цапулича, Михайла 

Данка, Івана Карбованця, Михайла Керецмана, Миколу Керецмана, Омеляна 

Росула, Михайла Угрина, Вікентія Форкоша, Івана Цапулича; Магдалину 

Цапич засудили на 10 років ВТТ. 

Схожа організація існувала у Виноградівському політехнікумі, яку 

влітку 1947 р. нібито створив Юрій Микулинець. До організації були залучені 

Іван Ковбаска, Василь Зеленяк, Андрій Худа, Юрій Мадей, Василь Лукач. Хоча 
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її учасники заперечували участь в ОУН, у проведенні нелегальних нарад, 

підготовці антирадянських листівок, військовий трибунал 28 червня 1948 р. 

засудив Юрія Микульця, Івана Ковбаску, Василя Зеленяка, Андрія Худу, Юрія 

Мадея на 25 років, а Василя Лукача – на 8 років [10, арк. 313-315]. 

У 1948 р. були заарештовані за поширення антирадянських листівок 

сини греко-католицьких священиків Олександр і Данило Васьки та їхній 

двоюрідний брат Андрій Васько. Зі спогадів Данила Васька дізнаємося, що їх 

заарештувала служба безпеки 3 березня 1948 року під час уроку в Мукачівській 

середній школі №2 [269, с. 300].  

Із перших допитів довідуємося, що організувати групу молоді для 

боротьби проти радянської тоталітарної системи вирішив Олександр Васько. На 

літніх канікулах в 1946 р. у с. Лохово Мукачівського району він прочитав одну 

книгу, з якої зробив висновок, що радянська влада веде боротьбу проти релігії і, 

зокрема, проти греко-католиків та заохочує до цього православних [346, с. 6]. 

Боротися проти радянської влади вони вирішили з допомогою антирадянських 

листівок, які розповсюджували в селах. Зокрема, було виготовлено 15 листівок, 

які поширювалися в селах Лохово, Клячаново, Черенці Мукачівського району 

[42, арк. 15, 16, 17, 42-44, 86, 98-104]. Данило Васько визнав, що 4 рази клеїв 

листівки в с. Лохово, але він до суду не знав, що його брат Олександр нібито 

створив якусь організацію [339, с. 6]. 

9 квітня 1948 р. військовий трибунал прикордонних військ МВС 

Закарпатського округу на чолі з Романенко засудив Олександра на 25 років, а 

Андрія та Данила – на 10 років ВТТ [42, арк. 157-158 зворот].  

Антирадянська організація «Безробітна партія» у Великих Лучках була 

створена 5 квітня 1948 р. за пропозицією учня 9-го класу Серафима Гриня під 

час перерви між уроками [81, арк. 85 зворот]. Головою, за власною ініціативою, 

став Юрій Тричинець, а секретарем – Володимир Семедій [339, с. 6]. Учасники 

організації були заарештовані 25 червня 1948 р. Серед вісьмох засуджених 

шестеро були комсомольцями. 

Кожен член «Безробітної партії» носив угорський значок у вигляді 

тризуба з написом «О гозаирт», що запропонував Серафим Гриньо [81, арк. 172, 
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176]. На початку травня 1948 р. члени організації вивісили антирадянський 

лозунг на сільраді Великих Лучок – «Смерть комуністам і колгоспникам», а в 

ніч з 18 на 19 травня 1948 р. на огорожі колгоспного двору вивісили 

антирадянські листівки [82, арк. 17 зворот, 34-37, 56, 64-65]. 9 вересня 1948 р. 

військовий трибунал прикордонних військ МВС Закарпатського округу засудив 

на 25 р. учнів Юрія Тричинця, Володимира Семедія, Юрія Шелька, Юрія Варгу, 

Василя Глаголу, Івана Лукача, Серафима Гриня, Федора Рубіша [83, 

арк. 277-281]. 

Справа «Безробітної партії» була поновлена у січні 1955 р. Члени партії 

розповіли, що «обмовляли себе під фізичним впливом слідчих», що свідчить 

про фабрикування справи проти молоді Закарпаття. Іван Лукач 4 січня 1955 р. 

прямо заявив, що всі слідчі, за винятком Васютинського, били його, по декілька 

годин примушували стояти під стіною на ногах [416, с. 532]. Тому 3 березня 

1955 р. слідчий відділ КДБ при Раді Міністрів УРСР по Закарпатській області 

прийняв постанову про припинення кримінального переслідування її учасників 

і скасування покарання [339, с. 6]. 

Через півтора року після засудження членів «Безробітної партії» у селі 

Великі Лучки знову була викрита нова молодіжна організація під назвою 

«Воля» – теж із учнів 9 класу середньої школи, очолювана Юрієм Хомою. У ній 

було 15 членів, засуджено 7 хлопців. Серед них Василь Лелик, Юрій Рубіш, 

Петро Матола, Юрій Варга, Василь Хома, Василь Стеблак. Юрія Хому було 

обрано головою організації, Ганну Козар секретарем, Ольгу Матолу – касиром 

[174, арк. 20-21 зворот]. Завдання, які ставила перед собою організація, – 

залучення молоді і збільшення складу організації, поширення антирадянських 

листівок і лозунгів серед населення, придбання зброї, підпал колгоспного 

врожаю і майна [328, с. 6]. 

За час існування групи лише в ніч на 11 грудня 1949 р. було вивішено 

10 листівок і плакатів в с. Страбичово Мукачівського району [174, арк. 45; 176, 

арк. 23]. 21 грудня 1949 р. Олена Цуфілка повідомила директора школи про 

існування антирадянської організації. 30 грудня 1949 р. її допитали працівники 

органів МДБ, вона все розповіла про діяльність організації [416, с. 132]. Дівчат 
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було виправдано, оскільки радянські слідчі запропонували їм співпрацю, 

винагородою за яку була їхня воля.  

Інших членів організації 27-28 березня 1950 р. військовий трибунал 

прикордонних військ МВС Закарпатського округу засудив: Юрія Хому, Юрія 

Рубіша, Юрія Варгу, Петра Матолу, Василя Лелика на 25 років, а Василя 

Стеблака на 10 років ВТТ [175, арк. 230-232 зворот].  

В участі у так званих антирадянських молодіжних організаціях 

радянські слідчі органи звинуватили і угорськомовних школярів м. Берегово 

Закарпатської області. Такою стала молодіжна група з трьох осіб під назвою 

«Молода гвардія», очолювана Йосифом Бартошиком [35, арк. 29, 34-35, 38, 66, 

73-75]. На допитах Адальберт Ердеї стверджував, що антирадянська група 

виникла в листопаді 1948 р. нібито для організації ухилення молоді від призову 

в армію та школи ФЗН Донбасу [35, арк. 125].  

11 серпня 1949 р. Адальберта Ердеї та Йосифа Геді було засуджено до 

10 років, а Йосифа Бартошека – до 5 років ВТТ [35, арк. 238-239]. На допиті в 

1955 р. Адальберт Ердеї повідомив, що під час слідства в 1949 р. органи МДБ, 

щоб вибити з нього неправдиві свідчення, застосували незаконні методи 

слідства, не давали їсти та спати протягом трьох діб. Цю інформацію він також 

виклав у скарзі до Генерального прокурора СРСР [35, арк. 336-337]. Школярі в 

Радянському Союзі складали не малу частку серед засуджених за 

антирадянську агітацію, що свідчить з Додатку Ж. Щоправда, потрібно 

відзначити, що школярі не знаючи законів були засуджені на тривалі терміни. 

У 1950 р. органи МДБ викрили «Спілку визволення Закарпаття» в 

Мукачівському районі. Організація була створена в серпні 1949 р., а її назва 

з’явилася аж у грудні. Очолював молодіжну організацію Михайло Куруц 

(псевдонім Каштановський), а її секретарем був Михайло Плеша (псевдонім 

Дубров) [187, арк. 35]. Серед основних завдань «Спілки визволення 

Закарпаття» можна назвати: залучення до діяльності організації нових членів, 

поширення антирадянських листівок, здійснення диверсійних актів у 

колгоспах, збирання та придбання зброї. Діяли вони активно на території 

Мукачівського та Іршавського районів на початку 1950 р.  
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10 вересня 1949 р. у с. Макарево Михайло Куруц та Михайло Плеша 

поширили антирадянську листівку [187, арк. 171, 201-206; 188, арк. 20], 1 

жовтня 1949 р. – на дверях церкви с. Великі Лучки Василь Андрусь розмістив 

дві листівки [187, арк. 172, 210-211; 188, арк. 79-80, 84-89]. 4 листопада 1949 р. 

в Мукачеві в будинку міськради був порізаний портрет Йосипа Сталіна, а 5 

листопада – в Мукачівському міському парку зіпсовані портрети Героїв 

Соціалістичної Праці [187, арк. 215-216, 241-242; 188, арк. 26-29; 189, арк. 171].  

18 серпня 1950 р. військовий трибунал Прикарпатського військового 

округу засудив учасників організації «Спілка визволення Закарпаття» за 

ст. 54-1 «а», 54-8, 54-9 і 54-11 КК УРСР Михайла Куруца та Михайла Плешу 

(Дубров) до розстрілу, а інших членів – Василя Андруся, Михайла Плешу 

(Михайлов), Василя Куруца, Івана Геревича, Михайла Горвата, Михайла 

Меденці до 25 років ВТТ [190, арк. 200-203].  25 жовтня 1950 р. Президія 

Верховної Ради СРСР помилувала Михайла Куруца і Михайла Плешу (Дубров), 

замінивши розстріл на 20 років каторжних робіт [190, арк. 222]. 

З вересня до грудня 1949 р. діяла антирадянська організація (група) 

учнів середньої школи № 1 м. Ужгорода. Її спочатку очолював Олександр 

Чургович, а з жовтня – Олексій Кийович. Леонід Довгович запевняв, що 

організація була названа «Вир-Голал», що означало «Кров і смерть» [141, 

арк. 217]. Серед завдань, які вона ставила перед собою, – поширення 

антирадянських листівок, збирання зброї та вчинення інших акцій.  

22 травня 1950 р. військовий трибунал засудив Олексія Кийовича, 

Олександра Чурговича на 25 років, а Леоніда Довговича – на 10 років ВТТ [142, 

арк. 270-273 зворот]. У серпні 1952 р., перебуваючи в тюрмі м. Архангельськ, 

Леонід Довгович серед засуджених проводив антирадянську агітацію та читав 

їм свої вірші, написані під псевдонімом Євген Карпатський. За це за ст. 58-10 

ч.1, 58-11 Архангельський обласний суд 15 жовтня 1952 р. засудив Леоніда 

Довговича на 10 років [143, арк. 90-91]. 

8 вересня 1950 р. був арештований організатор антирадянської 

організації в Хустській середній школі № 1 Іван Дочинець. З ним були 

притягнуті до судової відповідальності ще 5 юнаків – Йосиф Буртин, Юрій 
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Копин, Стефан Попович, Михайло Фегер, Степан Шутко [331, с. 6]. 

Організація мала за мету у випадку війни СРСР з Америкою боротися з 

радянською владою. Вступ до організації не оформлявся письмово, охочі стати 

її членами давали тільки усну згоду на вірність їй [114, арк. 37-62, 76-85]. 

Жодної назви організація не мала.  

7 грудня 1950 р. військовий трибунал прикордонних військ МВС 

Закарпатського округу засудив Івана Дочинця, Йосифа Буртина, Юрія Копина,  

Михайла Фегеру і Степана Шутка на 25 років, а Стефана Поповича – на 7 років 

таборів [115, арк. 314-322]. Потрібно згадати також, що під час відбуття 

покарання Юрій Копинець написав скаргу генеральному прокурору СРСР, де 

чітко вказував, що під час допитів у 1950 р. капітан Увин жорстоко бив його, 

садив голодного в одиночні камери, тому змушений був визнати все, у чому 

його звинувачували, щоб перестали знущатися.  

Серед антирадянських організацій воєнного часу однією з найбільших 

за кількістю засуджених була так звана підпільна організація «ЗУП» 

(Закарпато-українські повтанці). Виникла вона у квітні 1946 р., її ініціаторами 

стали М. Фленько, Ю. Вакула, М. Заяць, В. Касинець, М. Король. Вони 

прагнули відокремити Закарпаття від СРСР, але слідчі не могли встановити, до 

кого вони прагнули приєднатися. За антирадянську діяльність в організації 

«ЗУП» було арештовано 47 осіб у Тур’я Пасіці, Ужгороді, у с. Середнє 

Ужгородського району. Дотепер усі вони були реабілітовані Генеральною 

прокуратурою України [330, с. 117].  

По суті, із комсомольців виникла і так звана організація «Зоря 

Підкарпатя» в с. Великі Ком’яти Виноградівського району. З 9 її членів 8 були 

членами ВЛКСМ. Це були хлопці з Великих Ком’ят та Оноку Виноградівського 

району. Її організатором став Василь Мадяр, заступником – Іван Буганич [324, 

с. 27]. Усі її члени були учнями 8 та 9 класів [335, с. 99]. Основні завдання – 

залучати до роботи нових членів, організовувати збір зброї та проводити 

антиколгоспну агітацію. 

У липні 1950 р. Василь Мадяр разом із Михайлом Томеєм та Іваном 

Боршешом зірвали десять радянських плакатів із закликами до праці і боротьби 
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за волю в с. Великі Ком’яти [127, арк. 110-111; 128, арк. 212, 217]. 27 липня 

1950 р. Василь Мадяр і Михайло Томей виготовили і поширили листівки 

антирадянського характеру, які були підписані двома буквами – «ЗП» [127, 

арк. 94-95; 128, арк. 206-207]. Ця абревіатура розшифровувалася як «Зоря 

Підкарпаття»: мовляв, уже сходить зоря визволення Закарпаття від 

більшовиків.  

22-23 листопада 1950 р. військовий трибунал прикордонних військ МВС 

Закарпатського округу розглянув справу організації, яку назвали ще й 

терористичною, і засудив її членів Івана Боршоша – на 10 років, Василя Свища 

– на 5 років, а Василя Мадяра, Івана Буганича, Василя Потокія, Івана Левка, 

Юрія Бровдія, Михайла Томея і Івана Кобаля на 25 років ВТТ [129, 

арк. 319-333].  

З комсомольців складалася і наступна молодіжна організація, яка була 

створена учнем 9 класу Тячівської середньої школи Отто Публиком. Потрібно 

відразу ж зауважити, що в цій справі є багато неточностей, але це не завадило 

слідчим сфабрикувати справу, передати її до суду і навіть добитися для учнів 

покарання. Отже, організація була створена з учнів 9-10 класів Тячівської 

школи у вересні 1950 р. [31, арк. 22, 24, 35-36]. До неї входили Отто Публик, 

Йосиф Гладко, Андрій Велеган, Микола Вакій, Антон Небола та Михайло 

Домбай. Члени організації домовилися збирати зброю, щоб у майбутньому 

приєднатися до членів ОУН, тому при обшуках у заарештованих удома було 

вилучено зброю [31, арк. 151, 158; 32, арк. 37, 49]. 

23 грудня 1950 р. військовим трибуналом прикордонних військ 

Закарпатського округу Отто Публика, Йосифа Гладка, Андрія Велегана, 

Миколу Вакія та Михайла Домбая було засуджено на 25, а Антона Неболу – на 

10 років таборів [33, арк. 261-265 зворот]. 

У м. Берегово Олег Подкін, Йосиф Пентек, Федір Баторі та Євген 

Берестовський організували молодіжне угрупування. Група не мала ні назви, ні 

підтримки з-за кордону, як на початку слідства були впевнені радянські органи 

[49, арк. 161]. 10 червня 1954 р. винесено вирок лише Олегу Подкіну у вигляді 
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5 років ВТТ, а інших було звільнено у залі суду за браком доказів [50, арк. 

146-149].  

Схожою була справа хлопців із Чопа, які організували молодіжне 

угрупування на чолі з Йосифом Мінджаком восени 1952 р. [24, арк. 45, 49, 50, 

53-54]. Слідство встановило, що члени цієї організації (яка теж не мала ніякої 

назви) збирали зброю для терористичних акцій на залізниці, у відділку місцевої 

міліції [24, арк. 83-86; 25, арк. 55, 278-280]. 14 травня 1953 р. трибунал 

прикордонних військ МВС засудив Йосифа Мінджака, Олександра Койсу, 

Адальберта Сабо та Рудольфа Якоба на 25, а Франтишека Бенедека – на 8 років 

ВТТ [25, арк. 320-324].  

У Мукачеві і Мукачівському районі з 1951 до 1954 р. діяла молодіжна 

група «Нескорена юність» у складі Петра Француха, Михайла Русинка, Юрія 

Чорі та Івана Рогача. Керівником обрали Петра Француха (псевдонім – Марат), 

його заступником – Михайла Русинка (Овод) [146, арк. 21-23, 33-36, 54-63]. 

Щодо діяльності, яку проводила група, Юрій Чорі розповідав, що боротися 

проти радянського керівництва вони вирішили написанням листівки, яку 

поширили в селах Мукачівського району [252, с. 277]. Цей лист міститься і в 

архівній справі, де вказано, що його написали Георгій Чорі та Іван Рогач [147, 

арк. 183-пакет, 249-251]. Юрій Чорі наважився написати листівку «Смерть 

Сталіну», за що потрапив, як і сотні інших юних закарпатців, до таборів [434, 

с. 10]: у листопаді 1954 р. у с. Станові був заарештований органами КДБ і 

засуджений за статею 54-10, 54-11 кримінального кодексу СРСР за 

«антирадянську діяльність» [278, с. 14]. 

Закарпатський обласний суд засудив 11-12 лютого 1955 р. Юрія Чорі та 

Михайла Русинка на 10, а Петра Француха та Івана Рогача – на 6 років [148, 

арк. 151-153 зворот]. Проте у 1956 р. всі засуджені були звільнені і в 1991 р. 

реабілітовані [328, с. 6]. 

Молодіжні організації на Закарпатті прагнули боротися проти 

тоталітарної радянської влади. Кожна організація, поширюючи антирадянські 

листівки, пропагуючи боротьбу проти радянської влади і навіть відокремлення 

Закарпаття від Радянського Союзу, зробила свій внесок у те, щоб населення 
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витримало тиск енкаведистів. Варто пам’ятати й про спеціально підісланих 

провокаторів, співробітників міліції, які навмисно підбурювали населення 

проти радянської влади та змушували створювати антирадянські організації. 

Необізнана молодь часто піддавалася їхньому впливу, за що й була засуджена 

до 10 або 25 років виправно-трудових таборів. Про більшість засуджених на 

такі тривалі терміни свідчать і дані, які наведені в Додатку Е. 

Складною для молоді Закарпаття була політика радянської влади щодо 

відбудови й розвитку провідних галузей господарства. Будувалися нові цехи, 

фабрики і заводи. Для вирішення складних проблем післявоєнної відбудови 

народного господарства потрібні були кваліфіковані кадри. Система державних 

трудових резервів СРСР лише в 1946-1947 рр. організувала 1350 нових шкіл 

фабрично-заводського навчання (ФЗН). Кадри були особливо потрібні для 

вугільної промисловості Донбасу. У державних структурах переважали силові 

методи вирішення проблем, що застосовувалися до молодих людей, головним 

чином юнаків, зокрема в справі призову їх у школи ФЗН для набуття 

відповідної кваліфікації. Про це яскраво свідчать документи й матеріали про 

призов молоді Закарпаття в школи ФЗН та направлення їх у вугільну 

промисловість тодішніх Сталінської та Ворошиловградської (нині Донецької та 

Луганської) областей [415, с. 110].  

ФЗН – це школи фабрично-заводського навчання. Створені в системі 

державних трудових резервів на виробничій базі промислових підприємств, 

будов з метою підготовки кадрів робітників для вугільної, гірничорудної, 

металургійної, нафтової, будівельної та інших галузей промисловості. Термін 

навчання в цих закладах складав 6 місяців [389, с. 155]. У школи ФЗН 

відбирали молодь віком 16-18 років, а для підземних робіт – з 18 років [389, 

с. 155]. У зв’язку з необхідністю підготовки більшої кількості кадрів у серпні 

1948 р. було зменшено курс навчання з 6 до 3 місяців [224, арк. 23]. 

Серед основних причин виселення закарпатської молоді для навчання в 

школах ФЗН було невдоволення процесом колективізації. Потрібно зауважити, 

що теоретичним заняттям у школах ФЗН було приділено лише 25% часу [389, 
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с. 156]. 75% часу молодь проводила на практичних заняттях, де виконувала 

роботу на безоплатно, оскільки це вважалося курсом навчання. 

Мобілізацію закарпатської молоді в ці заклади розпочали в першій 

половині 1948 р. Постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У відвела того 

року Закарпатській області квоту 8 тисяч юнаків: у школи ФЗН планувалося 

призвати 7000 юнаків, 1000 – через закарпатський облвійськомат [227, арк. 1]. 

Молоді не подобалося використання силових методів під час набору в згадані 

школи й навчання в них, до того ж далеко від рідних місць. Деякі юнаки 

відкрито відмовлялися брати повістки. Хоча в перший призов до шкіл ФЗН 

план було навіть перевиконано. Голова виконавчого комітету Закарпатської 

обласної ради трудящих Юрій Ляшенко рапортував у Київ, що Закарпатська 

область відправила в школи ФЗН всього 7037, у тому числі через облвійськомат 

1007 юнаків [227, арк. 1]. 

Серед тих, хто відмовився брати повістки в школи ФЗН, яскраво 

виділяються юнаки з м. Рахів. Так, на 10 березня 1948 р. до Рахова викликали 

171 особу, з’явилося 66, відібрали 53, а відправили тільки 23, бо решта втекли. 

Тікали юнаки й із самих шкіл ФЗН. Так, у листі секретаря Мукачівського 

окружкому партії вказувалося, що лише з Нової Горлівки (Донбас) зі школи 

ФЗН втекло 16 хлопців, уродженців Мукачівщини.  

Радянське керівництво шукало винуватців у поверненні призовників із 

ФЗН. Указувалося на ряд недоліків у їх роботі, серед яких – неправильне 

заповнення документів призовників, відправлення тих, хто за станом здоров’я 

не міг працювати на важких роботах. Також були звинувачення в недостатності 

масово-роз’яснювальної роботи, тому що призовники тікали з поїздів під час 

переїзду в школи ФЗН [227, арк. 2]. 

31 травня 1948 р. голові виконкому облради депутатів трудящих Івану 

Туряниці  було направлено лист із указівкою грубих порушень у відправці 

закарпатської молоді в школи ФЗН. Так, у лютому-березні 1948 р. у 

Виноградівському районі уповноважений окружкому КП(б)У щодо призову в 

школи ФЗН Дідковський затримав батьків 12 юнаків, які ухилялися від 

призову, і направив їх у відділення МВС як заручників [220, арк. 57]. 
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Іванові Туряниці докоряли в тому, що направлені в Донбас не були 

зняті з військового обліку. У Закарпатській області таких призовників було 14, 

закарпатське керівництво мало навести лад із їхніми документами [220, 

арк. 135]. Це далеко не поодинокі випадки недбальства і прорахунків вищого 

партійного керівництва Закарпатської області щодо відправлення призовників у 

школи ФЗН. 

Згідно з наказом від 4 серпня 1948 р. №2932-12060, із Закарпаття на 

підприємства чорної металургії у Ворошиловоградську область (зараз 

Луганська) необхідно було відправити 500 осіб [224, арк. 22]. Термін виконання 

наказу – до 1 лютого 1949 р. У зв’язку з цим у містах і районних центрах 

області почали створювати призивні комісії  в школи ФЗН [224, арк. 23] та 

медичні комісії [224, арк. 24], які мали ретельно перевіряти молодь на 

придатність працювати у важких умовах. 

30 жовтня 1949 р. Рада Міністрів УРСР прийняла постанову «Про 

черговий призов (мобілізацію) молоді в школи фабрично-заводського навчання 

Міністерства трудових ресурсів». Відповідно до постанови з 10 листопада по 15 

грудня із Закарпаття повинні були відправити 1000 осіб у Сталінську область. 

План було перевиконано на 23 особи [389, с. 158]. 

У зв’язку з тим, що в області була велика кількість дезертирів із 

промисловості і шкіл ФЗН Донбасу, їх почали розшукувати, а знайдених 

відправляли туди, звідки вони втекли. При цьому часто використовувалися 

силові прийоми. Хто не повертався, того судили. Так на 25 років таборів було 

засуджено юнаків з с. Верхнє Солотвино Ужгородського району, із с. Квасово 

Берегівського району та ін.  

Окремі втікачі зі шкіл ФЗН залучалися до антирадянських молодіжних 

організацій. Зокрема Юрій Рубіш і Василь Лелик з с. Великих Лучок 

Мукачівського району за участь в антирадянській молодіжній організації 

«Воля» 27-28 березня 1950 р. були засуджені на 25 років таборів [176, арк. 313-

316]. Юрій Рубіш був направлений Мукачівським виконкомом 25 жовтня 

1949 р. в школу ФЗН №52 в Донбас [175, арк. 36, 63, 105-115]. Проте вже в 

грудні 1949 р. Юрій Рубіш утік додому та почав писати антирадянські листівки, 
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які прагнув відправити школярам у школи ФЗН в травні 1949 р. [175, арк. 53-

57, 62-63]. 

Були й такі факти, коли наказом військкомату Свалявського району в 

жовтні 1948 р. всі юнаки 1928-29 р.н., здатні до військової служби, повинні 

були з’явитися на збірний пункт м. Свалява. Усі прибули, але замість того, щоб 

відправити в армію, їх направили у Ворошиловградську та Сталінську області в 

школи ФЗН [415, с. 113]. Найскладніша ситуація склалася у селах Середнє 

Водяне, Біла Церква, Солотвино, де домінувало румунське населення. Звідти 

викликали майже 100 осіб, але жоден із них на збірні пункти не з’явився. Коли 

представники окружного комітету пройшли хатами призовників, то не знайшли 

нікого. 

У ніч із 14 на 15 березня 1948 р. міліціонери у с. Середньому Водяному 

Свалявського району провели раптовий рейд. 25 затриманих розмістили у 

кімнаті сільської ради, але п’ятьом удалося втекти відразу через розбите скло. 

Вранці прибула вантажівка з двома міліціонерами. Через декілька хвилин 

зійшлося майже все село, оточили автомобіль. Користуючися моментом, юнаки 

зламали двері сільради і зникли [402, с. 291].  

Протягом перших трьох років (1947-1950) із Закарпаття в Донбас 

відправили 12 тис. призовників. При кожній зручній нагоді голова обласного 

виконавчого комітету Іван Туряниця просив центральну владу послабити 

мобілізацію, бо її важко виконати у повних обсягах. Проте ця примусово-

репресивна кампанія протривала ще кілька років. 

 

3.2. Переслідування за антирадянську та антиколгоспну агітацію 

Починаючи з приєднання Закарпатської України до складу Радянської 

України, радянська влада розпочала швидкими темпами зміни як у 

політичному, так і в економічному житті населення. Одні з головних аспектів 

змін радянське партійне керівництво вбачало в аграрному секторі – створенні 

колгоспів, розкуркуленні населення та переселенні значної кількості сімей 

колгоспників та одноосібних селян у колгоспи і радгоспи південних областей 
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Української РСР. На пригнічення населення була спрямована політика 

радянського уряду щодо закарпатців. 

Ще з 1944-1945 рр. Народна Рада Закарпатської України звертала 

посилену увагу на посилення апарату народних комітетів кваліфікованими 

кадрами, а у 1946 році радянські органи почали формувати міцний 

адміністративний апарат. Оскільки фахівців на Закарпатті не вистачало, то їх 

направляли зі східних областей України. Так, до 1 серпня 1946 року для роботи 

в різних галузях державного й господарського будівництва з Києва прибуло 

2725 працівників, з яких 1134 – на керівні посади [415, с. 116]. Вони тут же 

розгорнули широкі репресивні заходи щодо всіх так званих антирадянських, 

антикомуністичних і антиколгоспних, куркульських елементів Закарпаття. 

Першу згадку про колективне господарювання зустрічаємо в протоколі 

1945 р., де зазначено, що артіль для спільного обробітку, вирощування й збуту 

городніх культур зареєстровано в земельному відділі Народного комітету 

м. Мукачева за №17495/1945. У протоколі зборів артілі від 27 січня 1947 р. 

йдеться про прийняття статуту, усуспільнення майна трьох громадян [391, 

с. 118]. Проте С. Міщенко у своєму дослідженні стверджує, що у березні 

1946 р. 17 бідняцьких господарств с. Яворова Ужгородського округу 

об’єдналися в перший колгосп Закарпатської області [390, с. 219].  

Вивчення архівних матеріалів, аналіз праць сучасних дослідників дають 

підставу зробити висновок, що проведення колективізації на Закарпатті 

зустріло значний опір у селян. Одним із перших проявів цього супротиву був 

опір щодо натуральних поставок державі своєї продукції. Наступним кроком 

стали так звані «бабські бунти». Часом ексцеси закінчувалися трагічно для 

організаторів колгоспу на місцях. Так, 4 серпня 1948 р. в с. Діброва Тячівського 

округу о 10 годині натовп односельчан убив голову новоствореного колгоспу І. 

Черничко. До «бунтівного» села одразу ж прибули співробітники держбезпеки, 

які заарештували 12 осіб [378, с. 4]. Але потрібно зауважити, що в працях 

радянського періоду вступ населення до колгоспів описували як масове 

волевиявлення на добровільних засадах, однак цю думку спростовують архівні 

справи засуджених закарпатців за антиколгоспну агітацію. 
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Так, радянські керівники відзначали, що жителі с. Вишково 

Хустського району у 1946 р. звернулися до них за допомогою у зв’язку з тим, 

що не хочуть більше працювати на куркулів, а прагнуть працювати колективно 

на своїх землях. Селяни часто читали в газетах про створення колгоспів як про 

єдиний спосіб вийти з куркульської неволі [390, с. 219].  

Тих, хто виступав проти створення в їхніх селах колгоспів, радянське 

партійне керівництво відкрито називало ворогами трудового селянства – 

куркулями та українськими буржуазними націоналістами. Можна навести 

чимало прикладів репресивних заходів радянської влади щодо закарпатських 

селян за так звану антиколгоспну агітацію.  

Наприклад, у с. Великі Лучки Мукачівського району були засуджені за 

відкриті виступи проти колгоспів Іван Попович, Іван Балога, Дмитро Левдар 

[415, с. 118]. На цих зборах жінок, які виступили проти колгоспного устрою, 

підтримали і Іван Попович та Іван Балога [138, арк. 31, 33, 35], справа яких 

об’єднана в одну, та Дмитро Левдар [164, арк. 28, 31], вони закликали людей не 

вступати до колгоспу. У постанові на арешт Івана Поповича відзначалося, що 

він вороже налаштований щодо радянської влади [341, с. 4]. 

На допитах арештовані підтвердили, що вони висловлювалися проти 

колгоспу. А в залі суду 16 травня 1947 р. Іван Попович заявив, що визнав свою 

вину частково і підписав протокол допиту у зв’язку з тим, що йому слідчі 

погрожували розправою [138, арк. 123 зворот]. Закарпатський обласний суд 16 

травня 1947 р. засудив Івана  Поповича на 7 років та Івана Балогу на 4 роки 

таборів [138, арк. 131-132]. Цього ж дня відбувся і суд над Дмитром Левдарем, 

якого засудили на 5 років ВТТ [164, арк. 96]. 

Прокурор Закарпатської області Іван Андрашко у квітні 1947 р. 

доповідав генеральному прокурору СРСР про події у Великих Лучках, що в ніч 

з 27 на 28 березня невідомі підпалили обійстя заступника голови колгоспу 

І. Луци.  

Схожі події відбувалися і в м. Свалява в 1947 р., де було затримано 

Івана Лявинця, який наполягав на тому, щоб колгосп «Нове життя» припинив 

руйнацію земель Свалявщини. У червні 1948 р. він агітував членів колгоспу не 
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підписувати статут сільськогосподарської артілі, який і сам не підписав [40, 

арк. 26, 29, 31]. Іван Лявинець як прихильник греко-католицької віри ще у 

грудні 1947 р. відкрито виступав проти передачі церкви від уніатів до 

православних [40, арк. 27, 32-33]. За антиколгоспну агітацію Закарпатський 

обласний суд 13 грудня 1948 р. засудив Івана Лявинця до 10 років таборів [40, 

арк. 154].  

За захист своїх прав на землю репресовано й 13 мешканців села Угля 

Тячівського району, серед них 10 жінок. 15 жовтня 1948 р. затримали 9 жінок, а 

до 27 жовтня інших учасників. Жінки, зокрема Олена Голубка, частково 

визнавали, що сідали в борозну і не давали тракторам орати і вигукували, що їм 

не треба колгоспу [55, арк. 210, 217-219]. Тракторист Михайло Куцин, який 

повинен був орати поле, також свідчив проти жінок, зокрема проти Гафії 

Дьордей, яку звинувачував у тому, що вона 9 і 10 жовтня 1948 р. лягала в 

борозну під трактор та кидала камінням у нього [57, арк. 62].  

Ще одну із затриманих жінок – Гафію Голубко – звинувачували в тому, 

що 10 жовтня вона дзвонила в церковні дзвони, щоб закликати населення брати 

участь у виступі проти орання земель і проти колгоспу [55, арк. 194; 56, 

арк. 109, 187-189]. Серед заарештованих у с. Угля в жовтні 1948 р. потрібно 

відзначити засудженого Петра Волоса, якого слідство звинувачувало у 

проведенні 26 вересня 1948 р. таємних зборів серед населення, які були 

спрямовані проти колгоспного устрою [56, арк. 114-146, 301].  

Потрібно зауважити, що зі справи не можна визначити точної кількості 

учасників «заворушення». Тут названі цифри 150, 300, 500, 700 і навіть тисяча, 

а старший лейтенант Ігнатьєв – 700-800. За іншими даними, близько 4 тисяч. 29 

листопада – 2 грудня 1948 року відбулося судове засідання Закарпатського 

обласного суду під головуванням В. Русина. Засуджено на 25 років згідно зі 

статтями 54-10 та 56-16 КК УРСР Петра Волоса («Ступінець»), Гафію Голубку, 

Петра Волоса («Дякунова»); на 10 років таборів – Гафію Волос, Гафію Голубку, 

Марію Степанівну Дьордей, Івана Голубку, Марію Михайлівну Дьордей, Гафію 

Дьордей; на 8 років таборів – Ганну Волос, на 5 років – Ільяну Дьордей та 

Ганну Роман [57, арк. 298-303 зворот]. 
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23 лютого 1949 р. Верховний суд УРСР скасував рішення обласного 

суду і повернув справу на новий розгляд зі стадії попереднього слідства. На 

суді Анна Роман запевняла, що лягала під трактор і кидала камінням через те, 

що в неї на полі ще не був зібраний урожай картоплі та кукурудзи. А 

тракторист і партійне керівництво, яке було з ним, на це не зважали й хотіли 

переорати весь урожай [57, арк. 516 зворот].  

Партійно-державна машина всіма можливими методами здійснювала 

політику ліквідації «куркульства» як класу: моральним тиском, податками, а 

коли й це не допомагало – конфіскацією майна, арештами, виселенням до 

Сибіру. Визначення куркуля мало відбуватися на основі двох головних 

критеріїв: економіко-соціального і політичного [236, с. 136-137]. Наприклад, в 

одній з архівних справ знаходяться 142 характеристики на тячівських куркулів, 

підписані заступником голови окрвиконкому Федорчуком і першим секретарем 

окружкому Бринзеєм [372, с. 2]. Спочатку куркулями називали власників понад 

10 га землі, пізніше – 8 га, потім – ще менше. На позначення тих, хто мав зовсім 

мало землі, але виступав проти колгоспу, придумали термін «підкуркульник». 

Тобто практично будь-який селянин міг бути засуджений. 

Жіночий бунт у с. Велика Добронь Ужгородського округу був 

найрадикальніший. Масовий безлад з участю півтисячі осіб супроводжувався 

погромами, його придушив прикордонний загін [404, с. 320]. У матеріалах 

кримінальної справи щодо бунту у Великій Доброні записано, що селяни 

вимагали дозволу збирати колгоспний урожай індивідуально у своє 

користування, а коли представник окружного КП(б)У відмовив їм, вони почали 

кидати в нього камінням та закликали до бунту інших громадян. Унаслідок 

цього в селі розпочався масовий безлад, погроми, у яких узяли участь понад 

500 осіб. Виступ був припинений після втручання прикордонного загону [415, 

с. 121]. Такі масові заворушення відбулися і в с. Ірлява Ужгородського району, 

за що були засуджені жінки Марія  Гурела, Марія Петах та Олена Сирохман на 

10 і 8 років таборів.  

На зборах селян щодо організації колгоспу в с. Заобуч Перечинського 

району 5 грудня 1948 р. Василь Кречко виступив із заявою про неможливість 
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створення колгоспу, оскільки в результаті цього люди будуть голодувати 

[183, арк. 49, 61]. Також заарештований закликав селян не здавати до колгоспу 

свою худобу [183, арк. 59, 73]. 13 травня 1949 р. Закарпатський обласний суд 

засудив Василя Кречка до 10 років таборів [183, арк. 117].  

 За схожі дії були репресовані Микола Караман із с. Стричава 

Великоберезнянського району, Юрій Коган із с. Блажієво Берегівського району 

[232, с. 135-136] та багато інших. Так, у справі Миколи Карамана було 

допитано свідка Григорія Киреєва, який заявляв, що підсудний запевняв усіх 

жителів села, що колгосп довго існувати в них не буде і що життя в 

колгоспному ладі погане і важке, а не багате й хороше, як обіцяють радянські 

керівники [208, арк. 80-83]. Закарпатський обласний суд 20 травня 1950 р. виніс 

Миколі Караману вирок – 10 років таборів [208, арк. 172]. 

За вирубування молодого колгоспного саду «Радянське Закарпаття» в 

ніч із 28 на 29 квітня 1949 р. (вирубано 146 дерев) був затриманий житель 

с. Завадка Виноградівського району Михайло Левдар [60, арк. 27, 50-53, 55-58, 

60-61]. Як виявилося, поля, засаджені садом, раніше належали йому. Вирок у 10 

років ув’язнення Михайлові Левдару був винесений 8 вересня 1949 р. [60, 

арк. 107].  

Виступи проти колгоспів на колгоспних зборах стали майже стихійним 

явищем. За такий виступ 23 березня 1949 р. проти колгоспного устрою 

«Ленінської іскри» був затриманий Михайло Жичко з с. Брестово 

Мукачівського району [61, арк. 102]. 26 грудня 1950 р. його було засуджено на 

25 років [61, арк. 175].  

Звичайно, не всі наважувалися відкрито виступати на зборах з 

антиколгоспними закликами, тому деякі противники нового устрою діяли 

іншими методами. Так, Іван Боднар з с. Ключарки Мукачівського району свою 

антиколгоспну політику проводив у написанні листів погрожувального 

характеру представникам парторганізації колгоспу. Учень 10 класу 

Мукачівської вечірньої середньої школи Іван Боднар написав п’ять листів 

антирадянського та антиколгоспного змісту. Два листи були спрямовані на 

адресу секретаря парторганізації колгоспу «Закарпатська правда» Івана 
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Геревича, ще три – для інших жителів [89, арк. 23]. 31 липня 1953 р. 

Закарпатський обласний суд засудив Івана Боднаря до 10 років [89, 

арк. 129-130] таборів, однак 18 жовтня 1954 р. його справа була переглянута і 

термін ув’язнення зменшений до 5 років [89, арк. 145].  

Суцільна колективізація проводилася адміністративними, примусовими 

методами. Це спричинило низьку продуктивність праці, нерентабельність і 

збитковість колективних господарств. Тенденцію росту колгоспів бачимо з 

Додатку З, де бачимо що епопея створення колгоспів припадає на 1950 р. Як не 

дивно, у 1950 р. керівники партійних і державних органів Закарпаття 

спробували переконати столицю в недоцільності та економічній неефективності 

суцільної колективізації в смузі гірських поселень [404, с. 320]. Але з цього 

нічого не вийшло. Так, можна відзначити звернення представників 

Великоберезнянського району у 1948 р., які просили замінити їм культури 

посіву в колгоспах, тому що надані їм культури льон, конопля, люцерна не 

родили ні в 1946 р., ні в 1947 р. [217, арк. 21]. 

Політика сільських голів також часто була не на стороні колгоспного 

устрою. Наприклад, до голови закарпатського облвиконкому І. Туряниці 

надійшла скарга на голову сільської ради с. Дзвенкове Берегівського району  

Йосифа Бароні, який на зборах села постійно наголошував, що й він проти 

колгоспу, що і його примусили туди вступити, а в колгоспі, мабуть, потрібно 

буде помирати [221, арк. 151]. 20 вересня 1949 р. Йосиф Баторі на зборах 

говорив, що правильно роблять люди, котрі не ходять на роботу в колгосп, бо 

так він швидше розпадеться [221, арк. 152]. 

Схожою була справа, порушена Перечинською окружною радою 

робітничих депутатів проти голови сільської ради с. Тур’я Бистра Василя 

Диянича. За анонімним доносом його було звинувачено в організації у своїй 

квартирі антирадянських і антиколгоспних зборів [222, арк. 15]. На цих зборах 

було також складено лист Сталіну, де вождя просили не створювати колгосп у 

селі [222, арк. 15].  

До партійного керівництва потрапляла велика кількість скарг щодо 

устрою колгоспів та їх недоліків. Так, працівники колгоспу «Сталінської 
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Конституції» Рахівського району вказували на те, що в них не проводяться 

загальні збори, трудові книжки працівникам не були видані. З 62 осіб, які мали 

працювати на полі, працювали тільки 42, тому що голова колгоспу своїх 

родичів не призначав на обробіток землі. Також було вказано, що голова 

колгоспу – угорець за національністю – давав удобрювати лише ті землі, де 

працювали колгоспники-угорці, а де українці – ні [218, арк. 61-62]. 

Скарга секретарю обкому КП(б)У Закарпатської області Компанцю від 

жителя с. Ворочево Перечинського району Михайла Петричка заслуговує 

окремого розгляду. Адже 20 березня 1949 р. його дружина Марія отримала 

виклик із сільської ради з вимогою терміново з’явитися на збори. Прийшовши 

туди, вона дізналася, що йдеться про вступ у колгосп. М. Петричко відмовилася 

вступити добровільно – і її закрили в приміщенні; партійне керівництво 

колгоспу не зважало навіть на те, що на жінку вдома чекала 6-місячна дитина, 

яку вона мала годувати [218, арк. 8-10]. Жінку відпустили лише тоді, коли за 

нею прийшов її чоловік, Михайло Петричко. Такі факти доводять повну 

абсурдність дій керівництва колгоспу і спростовують інформацію про 

добровільний вступ у колгосп. 

Працівники колгоспу «Жовтнева революція» в с. Жнятино  

Мукачівського району зверталися по допомогу в область у зв’язку з тим, що з 

них по два рази збирали посівний матеріал для колгоспу [218, арк. 11]. 

Працівники стверджували, що в них було забрано майже все, що вони мали на 

зиму. 

За 1949 р. вище партійне керівництво у м. Ужгород (зокрема, 

І. Туряниця) отримало 83 скарги. До травня 1950 р. – ще 34 [218, арк. 14-16]. 

Найбільше скаржилися на невиплату компенсацій у зв’язку з колективізацією 

землі, на заборону голів колгоспів випасати худобу на загальних пасовиськах, 

які стали колгоспною власністю. Також предметом скарг було неправомірне 

включення населення до списків куркулів. Наприклад, до такого списку був 

зарахований Степан Сабов із с. Іза Хустського району в 1949 р. Його сім’я, яка 

складалася з 6 членів, використовувала 7 га землі, мала 1 порося й 1 корову 

[218, арк. 47].  
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Про куркульські прояви в колгоспах яскраво свідчать дані з 

Берегівського та Рахівського районів, де часто звітували про ліквідацію 

куркульства як класу. Так, 26 липня 1947 р. лише в одному колгоспі ім. Леніна 

в с. Великі Береги Берегівського району було 13 осіб, яких зараховували до 

класу куркулів [217, арк. 12, 13-14]. А вже 1 жовтня 1947 р. Берегівський район 

звітував про ліквідацію в колгоспах куркульських господарств [217, арк. 15]. 

У Рахівському районі були значні проблеми із земельними громадами та 

їх реєстрацією. На 1949 р. земельних громад було зареєстровано 26, а насправді 

їх існувало лише 10 [226, арк. 25]. Крім того, земля, що належала земельним 

громадам юридично, не була їхньою фактично, адже нею користуються селяни-

одноосібники [226, арк. 28]. 

Більшість скарг стосувалися гірських місцевостей Закарпаття. Якщо на 

рівнині легше було і управляти, і вирощувати в умовах колгоспного устрою, то 

в горах політика радянського керівництва щодо колективізації земель 

провалилася. 

Доходило навіть до обговорення в колгоспах Закарпатської області 

написання листа вождю Сталіну. Для того, щоб відправити цього листа, 

потрібно було в усіх колгоспах скликати спеціальні збори й обговорити його 

текст. На 21 вересня 1947 р. обговорення пройшло в 33 колгоспах, у ньому 

взяли участь 2813 чоловіки, 1200 жінок. На обговореннях виступили 52 особи 

[217, арк. 22].  

Потрібно згадати, що активно підтримували селян у їхніх виступах 

проти колективізації відділи УПА. Вони не відмовлялися від терору проти 

радянського-партійного активу, але все-таки поставили своїм головним 

завданням ведення антирадянської пропаганди серед населення, особливо серед 

молоді, – для того, щоб підняти національну самосвідомість [388, с. 44]. 

Важливим аспектом політики радянської влади щодо населення 

Закарпаття були переселенські заходи. Відповідно до постанови Ради міністрів 

УРСР і ЦК КП(б)У №2285 від 12 серпня 1949 р., із Закарпаття у південні 

області УРСР (Миколаївську і Сталінську (Донецьку) мали переселити 3600 

колгоспників та одноосібників [223, арк. 2]. Їх відправляли партіями і вони 



 103 

користувалися певними пільгами: звільнення від усіх податків на два роки, 

списання заборгованості, безкоштовний проїзд, грошова допомога.  

Не всі переселенці із Закарпаття були задоволені такими матеріальними 

заохоченнями. До травня 1950 року повернулося 57 сімей (147 осіб). Серед 

причин повернення називали родинні проблеми, погані екологічні та соціально-

побутові умови в місцях переселення. У міліції так званим дезертирам 

дохідливо пояснювали, що якщо вони не повернуться назад, то будуть 

притягнуті до судової відповідальності. Таке було зафіксовано в Іршаві та 

Волівському окрузі (Міжгірському районі) [402, с. 292].  

Так, станом на 25 лютого 1950 р. з Ізмаїльської області на Закарпаття 

лише з Великоберезнянського району повернулися 94 особи, зокрема з 

с. Гусний – 11, Стара Стужиця – 12,  Ужок – 14, Тихий – 18, Завосино – 3, 

Забродь – 7, Волосянка – 3 та Лубне – 26 осіб [223, арк. 16-19]. Голова окружної 

ради Великоберезнянського району стверджував, що всі повернулися без 

поважних на те причин і вони змушені поїхати назад. Хоча, звичайно ж, жоден 

із переселенців не прагнув повернення в Ізмаїльську область. 

Така ж ситуація була і в сусідньому Перечинському районі. Голова 

виконкому Мілавець звітував заступнику голови обласної ради депутатів 

трудящих Куцу щодо переселенців, яких нараховувалося 52 особи. Серед 

основних причин повернення переселенці наголошували на поганій питній воді 

та повітрі, через яке почалися масові захворювання [223, арк. 20]. Анна 

Стегура, одна з переселенок, наголошувала, що в неї там померла одна дитина 

через воду, а інших трьох вона труїти не збирається [223, арк. 20].  

Дещо інакшою ситуація з переселенцями була в Хустському районі, де 

повернулося лише 7 осіб. Основною причиною вказували також погане 

самопочуття або сімейні обставини [223, арк. 13-14]. Стільки ж осіб 

повернулися й у Воловецький район, як звітував Оленич. Хоча він запевнив 

вище партійне керівництво, що всі вони дали підписку про повернення на місця 

переселення [223, арк. 31]. 

В Іршавський район повернулося 11 осіб, причиною в усіх була 

захворюваність. Тут були проведені масово-роз’яснювальні роботи 26-27 
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лютого 1950 р., на яких наголошувалося, що переселенці або повертаються 

назад в Ізмаїльську область, або будуть притягнуті до судової відповідальності 

[223, арк. 24]. Потрібно відзначити, що ніяких підстав їх засуджувати не було, 

на чому наголошував і Іван Андрашко на засіданні 5 квітня 1950 р. [223, 

арк. 37]. Тому, як бачимо, ішла політика залякування закарпатського населення. 

Начальник управління при Раді Міністрів УРСР у справах евакуації 

І. Русецький 28 березня 1950 р. наказав І. Туряниці розібратися з тими, що 

повертаються на попереднє місце проживання, бо вони гальмують подальше 

переселення. Термін виконання було встановлено до 5 квітня [223, арк. 33]. 

Тому 5 квітня 1950 року відбулося засідання обласного комітету КП(б)У. На 

ньому вирішили повернути всіх утікачів.  

Станом на 1951 р. І. Туряниця звітував вищому партійному керівництву 

про можливість переселити 300 сімей, зокрема 200 – в Запорізьку та 100 – в 

Полтавську області [223, арк. 42]. Виконуючи постанову Ради міністрів УРСР і 

ЦК КП(б)У від 5 лютого 1951 р. «Про переселення колгоспників та іншого 

населення за межі Закарпатської області», у Сталінську (Донецьку) область 

відправили 178 сімей (312 осіб), Харківську – 15 сімей (72 особи) [402, с. 292]. 

Закарпатська область виконала планові показники на 107%. Тому радянська 

влада вже на 1952 р. збільшила кількість переселенців, але змогли набрати 

77,4% від очікуваних. Дедалі менша кількість жителів Закарпаття спокушалися 

переселенською політикою СРСР.  

Через велику кількість повернень переселенців було вирішено забирати 

від них довідки про право на виїзд із тих областей, куди вони переїхали. 

Насамперед це стосувалося переселенців в Ізмаїльську, Сталінську та 

Миколаївську області [223, арк. 39, 40]. Почали також шукати винних у тому, 

що у південні райони УРСР переселяють хворих людей, які стають для 

колгоспів тягарем, а не робочою силою. Так, заступник начальника управління 

при Раді міністрів УРСР у справах евакуації І. Білай у відправленні в колгоспи 

хворих звинувачував закарпатське керівництво й наполягав на тому, щоб 

притягувати до відповідальності лікарів, які оглядали людей перед 

переселенням [223, арк. 43].  
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Легко створити колгоспи на Закарпатті радянській владі не вдалося. 

Причин можна назвати кілька: по-перше, сильні приватницькі традиції; по-

друге, гірська специфіка краю; по-третє, відсутність потрібної кількості 

виконавців на місцях [387, с. 54]. Вагомим чинником прискорення 

колективізації стали потужні інструменти партійно-державної агітації та 

пропаганди. Насамперед – через радіо і пресу. Не шкодуючи коштів, до 

найвіддаленіших закутків щедро поширювали так звану «колгоспну і радгоспну 

літературу», кінохроніку про переваги соціалізму. Селянам наполегливо 

нав’язували морально-психологічну установку про те, що «вибитися в люди» 

можна тільки через колгосп. Але, незважаючи на це, під час проведення 

суцільної колективізації населення Закарпаття рішуче тримало спротив щодо 

намагань радянської влади «загнати» його в колгосп. Це проявлялося 

насамперед у «бабських бунтах» та масових антиколгоспних виступах і 

заворушеннях.  

Серед тих, хто був засуджений за антирадянську агітацію, опинилися й 

25 делегатів першого з’їзду народних комітетів Закарпатської України, які 

віддали свої голоси за Маніфест про возз’єднання. Їх судили на різні строки 

таборів особливі наради при МДБ СРСР, військові трибунали, спеціальний суд і 

обласний суд Закарпатської області. 

Голову народного комітету м. Рахова Миколу Бендака 26 квітня 1946 р. 

заарештували. У постанові на арешт було відзначено, що він працював у Рахові 

старшим поліцейським. 15 липня 1946 р. військовий трибунал прикордонних 

військ МВС Закарпатського округу засудив його на 10 років позбавлення волі і 

відправив у Карагандинський табір.  

Наприкінці 1944 р. органи СМЕРШу 4-го Українського фронту 

заарештували закарпатського журналіста Йосифа Бойчука. Звинуватили його в 

тому, що працював у профашистській газеті «Уй Мараморош». У кримінальній 

справі є лише два примірники цієї газети з двома статями Йосифа Бойчука – 

«Сьогодні відчинилися шкільні ворота» та «Східна небезпека відбита». У 

другій публікації є критика СРСР та країн антигітлерівської коаліції [344, с. 9]. 

На основі цієї одної статті Йосифа Бойчука 14 вересня 1945 р. спеціальний суд 



 106 

Закарпатської України засудив на 8 років ВТТ. У кримінальній справі не 

вказано ні табору, куди його направили, ні часу звільнення чи смерті.  

За антирадянську пропаганду 21 жовтня 1948 р., напередодні 

проведення колективізації сільського господарства, був арештований Дмитро 

Бонкало. 28 грудня того ж року Закарпатський обласний суд засудив його на 10 

років таборів. Звільнений із ув’язнення 19 березня 1955 р. [344, с. 9]. Засуджені 

були й Петро Вакаров із с. Іза Хустського району [344, с. 11], Петро Візичканич 

із Колодного, Іван Немеш із Вонігова та Михайло Орос із Буштина Тячівського 

району [231, с. 78-79], Антон Оситовський із м. Берегова, закарпатський 

журналіст Василь Федака та Іван Цмур [230, с. 61-62] з Перечина. 

За ст. 54-1 «а» – «антирадянська агітація і пропаганда» – було 

засуджено чимало жителів Закарпаття. Василя Ігнася із с. Новоселиця 

Міжгірського району було заарештовано за зберігання антирадянської 

літератури й 29 червня 1949 р. винесено «стандартний» вирок «трійки» – 25 

років. Але, як згадував Василь Ігнась, 1 квітня 1949 року увечері до його дому 

прийшли два енкаведисти і зробили обшук. Перекинули все, особливо в його 

невеличкій бібліотеці, але не знайшли нічого, тому слідство затяглося на два 

місяці. Під час повторного обшуку в заарештованого знайшли антирадянську 

літературу, листівки [262, с. 237-238]. Отже, з цих спогадів бачимо, як 

радянські органи фабрикували справи проти громадян і засуджували їх.  

Про фабриковані справи енкаведистів та перебування ув’язнених у 

таборах дізнаємося також зі спогадів Івана Сегеди [265, с. 246-251], Михайла 

Шимоні [271, с. 257], Василя Гурдзана [270, с. 264-270], Георгіни Мейсарош 

[263, с. 293-300] та Дмитра Васька [269, с. 300-301]. 

Доходимо і до того, що радянські органи засуджували людей за відмову 

давати неправдиві свідчення проти когось. Так, жителя смт. Великий Березний 

Василя Рогача 1 червня 1948 р. було заарештовано для того, щоб він дав 

неправдиві свідчення. На допиті Василь Рогач побачив своїх друзів – Василя 

Цугу і Василя Тибоята, справу на яких фальсифікували. Їх звинуватили за 

відмову дати неправдиві свідчення проти братів Олачів, які нібито 

переправляли з маслозаводу в Галичину масло українським повстанцям.  
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Василь Рогач відмовився надавати неправдиві свідчення, його було 

засуджено на 10 років ВТТ. Засуджено було й братів Олачів: молодшого 

Дмитра – на 10 років, старшого Андрія – на 25 років [408, с. 5]. Василь Рогач 

відбував покарання у радянських таборах протягом 8 років: із 1 червня 1948 

року до 1 липня 1956 р. [310, с. 4-5]. 

Добре відомо, що тоталітарний режим карав людей навіть за розповіді 

анекдотів. Були такі випадки й на Закарпатті: М. Ревта з Ужгорода, О. Бейли із 

с. Велика Бігань Берегівського району, Л. Ернеста з Берегова, Й. Павлюка з 

Великого Бичкова Рахівського району, Т. Годора з с. Яворова Ужгородського 

району. Усіх їх було засуджено до різних строків позбавлення волі у 

1948-1957 рр. згідно зі статтею 54-10 ч. 1 КК УРСР [423, с. 12]. Таких справ 

було більше, але й ці п’ять дають досить повне уявлення про побутування 

політичних анекдотів серед населення краю і про боротьбу репресивних органів 

із цим явищем народної сміхової культури.  

Засуджені, звичайно, були не лише делегати першого з’їзду народних 

депутатів НРЗУ, а й прості робітники, які були не згодні з методами 

нововведень радянської влади на Закарпатті. Чимала кількість населення 

продовжувала зазнавати переслідувань через свою діяльність у часи угорської 

та чехословацької окупації. 

Так було засуджено жителів с. Великі Береги Берегівського району 

Валентин Волкоці, Бейло Фізеші та Бейло Нодь. Усі троє засуджених були 

членами профашистської партії «Угорське життя» та збирали у своєму селі 

продукти харчування для угорської армії під час війни [58, арк. 34, 35]. Усіх 

трьох звинувачували також у відправці у квітні 1944 р. закарпатських євреїв у 

гетто [58, арк. 21, 22, 36]. З часу вступу радянських військ на Закарпаття 

Валентин Волкоці, Бейло Фізеші та Бейло Нодь проводили антирадянську 

політику серед односельчан. Закарпатський обласний суд 28 квітня 1949 р. 

оголосив усім трьом вирок: Валентин Волкоці – 25 років, Бейло Нодь та Бейло 

Фізеші – по 10 років таборів [58, арк. 224-225 зворот].  

Схожим було і затримання в 1949 р. жителя с. Забродь 

Великоберезнянського району Івана Цуги. Його батько був старостою села, у 
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часи угорської окупації видавав карточки на продукти населенню, а син Іван 

Цуга допомагав йому в цьому. Основні звинувачення слідчих полягали в тому, 

що батько й син Цуги навмисно не видавали ці карточки під будь-якими 

приводами комуністам і їх сім’ям [203, арк. 55, 70, 71]. Про антирадянські 

висловлювання Івана Цуги засвідчили і Іван Гамулич [203, арк. 75-79], Василь 

Капроль [58, арк. 65-68], Іван Ципарь [58, арк. 105-107] та багато інших. 7 

лютого 1950 р. судова колегія в кримінальних справах Закарпатського 

обласного суду винесла вирок Іванові Цузі – 10 років таборів [203, арк. 158].  

Окремого розгляду потребують справи жителів с. Нове Село 

Берегівського району Стефана Машіка та Василя Гайсака, а також жителя 

м. Мукачева Василя Іванюка. Усі троє були засуджені за антирадянську 

пропаганду в стані алкогольного сп’яніння на кілька років таборів. Стефан 

Машіко та Василь Гайсак були затримані при вимаганні продати їм вина від 

Ірми Дердь 27 листопада 1948 р.: вони були в нетверезому стані й після відмови 

в продажу спиртного взяли гвинтівку й почали стріляти в повітря [11, арк. 11, 

13,  19-21]. 31 грудня 1948 р. народний суд Ужгородської І дільниці 

Закарпатської області засудив обох до 2 років таборів [11, арк. 157-157 зворот].  

Якщо можна так сказати, то їм із вироком суду ще пощастило, бо 

Василя Іванюка було засуджено 4 вересня 1953 р. до 10 років виправно-

трудових таборів [85, арк. 127-128]. 13 липня 1953 р. на станції Ужгород у стані 

алкогольного сп’яніння він кричав услід радянським офіцерам, що почнеться 

війна проти гадів-комуністів. Людей на станції вдень було багато, тому й 

свідчень проти Василя Іванюка було вдосталь. Свідчення дали і двоє офіцерів 

Микола Святов [85, арк. 38-41] та Олександр Жуковський [85, арк. 43-46], услід 

яким і кричав засуджений. 

Серед засуджених за антирадянську агітацію був і колишній греко-

католицький священик, житель с. Худлево Ужгородського району Микола 

Желтвай. Звинувачення проти нього базувалися на свідченні його колишніх 

прихожан. Так, Михайло Шляхта стверджував, що 8 вересня 1947 р. Микола 

Желтвай у розмові з ним сказав, що радянська влада рухається в такому 

напрямку, що зі священиків він буде змушений піти в ліс і рубати дрова [193, 
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арк. 76]. Це він і зробив невдовзі – пішов працювати у лісництво в с. Люта 

Великоберезнянського району. 

Ще один свідок – Федір Мойег – стверджував, що навесні 1944 р. 

священик Микола Желтвай на своїх проповідях говорив, що в сторону 

Закарпаття рухається страшний ворог у вигляді більшовицьких військ, закликав 

людей не дати захопити їм свої землі [193, арк. 88]. 17 травня 1950 р. 

Закарпатський обласний суд засудив Миколу Желтвая на 25 років таборів [193, 

арк. 149-150].  

Житель м. Виноградово Василь Севереняк зазнав переслідування з боку 

радянських слідчих за те, що був у роки чехословацької окупації членом 

антикомуністичної партії «Соціал-демократична партія» [194, арк. 14, 27, 58, 

59]. За роки війни був в угорській армії дешифрувальником і розсекречував 

російські радіограми [194, арк. 19, 31, 48, 67]. За сукупністю всіх злочинів 

Василь Севереняк 19 лютого 1951 р. був засуджений судовою колегією у 

кримінальних справах Закарпатського обласного суду на 25 років таборів [194, 

арк. 150-151 зворот]. Щоправда, як свідчив Василь Севереняк, у партіях та 

організаціях вони більше займалися культурною програмою, аніж політичною.  

За свою неприязнь до вождя всіх народів чи комуністичного устрою 

були засуджені і жителі с. Солотвино Рахівського району Юлія Старонська та 

Євген Якобіні, с. Кострино Великоберезнянського району Степан Богнар, 

м. Ужгород Бертолай Ракоці. 

Юлію Старонську було звинувачено у тому, що вона висловлювалася 

погано про радянську партію і державу та руську мову в присутності 

завідувачки магазину Гелени Зай та штатного пропагандиста Рахівського 

окружкому партії Ігната Герича [86, арк. 54, 58, 64, 82, 83]. 23 березня 1953 р. 

лінійний суд Львівської залізниці засудив Юлію Старонську на 8 років [86, 

арк. 182-183].  

Степана Богнара було звинувачено в антирадянській агітації за те, що 

висловлював своє бачення життя в Радянському Союзі. Під час важкої хвороби 

вождя народів Йосипа Сталіна Степан Богнар висловлювався про нього 

негативно в присутності Івана Мартона [124, арк.63 зворот, 98] та Василя 
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Пінцака [124, арк. 69 зворот, 104]. 5 червня 1953 р. йому було винесено 

вирок у 10 років ВТТ [124, арк. 172-172 зворот]. 

Через висловлення негативних думок про вождя народів був 

засуджений і Бертолай Ракоці, який у траурні дні по смерті вождя наважився 

сказати своїм друзям, що вважає носіння траурних стрічок радянським народом 

за вождем повною нісенітницею [45, арк. 50, 51, 56, 66, 78 зворот, 115]. 

Засуджено його було, як і вищезгаданих, за антирадянську агітацію 12 травня 

1953 р. на 10 років ВТТ [45, арк. 144-144 зворот]. 

Типовим для радянських слідчих було засудження Євгена Якобіні. Він 

мав необережність, як і Бертолай Ракоці, негативно висловитися про смерть 

Сталіна та вихваляти при свідках життя в капіталістичних країнах. Проти нього 

дали свідчення Емеріх Шабані [84, арк. 63-69], Олександр Назарович [84, 

арк. 70-72] та інші. Також Євген Якобіні запевняв, що після смерті вождя 

розпочнеться переворот, у результаті якого комуністів буде усунуто від влади 

[84, арк. 65-66, 116-117]. 11 серпня 1953 р. Євгена Якобіні було засуджено до 8 

років таборів [84, арк. 196-197 зворот].  

Звичайно, на Закарпатті були й більш виражені способи боротьби з 

радянською владою. Серед них – написання антирадянських листівок. За це 

взялися й жителі с. Нижнє Селище Хустського району Іван Андрійцьо, 

с. Доманинці Ужгородського району Іван Когутка, м. Ужгород Зінаїда 

Фуфлянська, с. Верхня Ремета Берегівського району Аладар Гаджега та 

Володими Гаджега.  

Івана Когутку заарештували за те, що він написав два листи 

антирадянського змісту угорською мовою 26 листопада 1955 р. та 13 січня 

1956 р. й відіслав їх поштою за кордон – для радіопередачі «Вільна Європа» 

[145, арк. 20-41, 108-112]. У цих листах містилися дані, спрямовані на викриття 

радянської дійсності й проти комуністичної партії [145, арк. 28-30, 33, 37-39]. 7 

вересня 1956 р. Івана Когутку було засуджено на 5 років таборів [145, 

арк. 177-178]. 

Іван Андрійцьо виготовив три листівки антирадянського характеру – 

спрямовані проти комуністів та їх влади на Закарпатті. Усі листівки були 
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поширені у вересні 1956 р. в селі та приклеєні до воріт членів КПРС [155, 

арк. 58-60]. Щоб довести вину Івана Андрійця, слідчі провели графологічну 

[155, арк. 121-122] та криміналістичну [155, арк. 125-125 зворот] експертизу 

почерка затриманого й анонімних листів. Ці експертизи підтвердили вину Івана 

Андрійця й справа одразу ж була передана в суд. Закарпатський обласний суд 

розглянув справу 6 грудня 1957 р. та засудив Івана Андрійця на 3 роки 

виправно-трудових таборів  [155, арк. 158-159].  

Наступна засуджена – Зінаїда Фуфлянська – 29 жовтня 1957 р. написала 

пісню «Марсельєза» та розіслала її в трьох екземплярах у вищі навчальні 

заклади міст Суми, Харків і Полтава [41, арк. 214-219]. У своїй пісні вона 

закликала народ повстати та розбити кайдани комунізму. Звинувачувала 

радянське керівництво у створенні колгоспів, які розоряють країну, у 

невиконанні обіцянок про гарне життя, через що доводиться жити в бідноті [41, 

арк. 206]. Радянські слідчі направили Зінаїду Фуфлянську на судово-

психіатричну експертизу, яка визнала її неосудною та винесла страшний вирок 

– примусове лікування [41, арк. 280-281]. 9 квітня 1958 р. судова колегія з 

кримінальних справ Закарпатського обласного суду присудила Зінаїді 

Фуфлянській примусове лікування до повного одужання [41, арк. 285-286]. 

Проводячи експертизи, радянські слідчі, можливо, змінили методику 

засудження. Вони прагнули визнати якнайбільше людей неосудними, а не 

закривати в табори, – для того, щоб відвести підозри, що закарпатців 

засуджують як політичних в’язнів.  

Ряд антирадянських листівок виготовили й інші засуджені. У вересні 

1951 р. на станції Хмельник дві листівки приклеїли на вагонах Аладар Гаджега 

та Володимир Маргітич. Зміст цих листівок промовистий: «Хай живе мудра 

політика Трумена! Смерть комунізму» [192, арк. 134] та «Скоро загориться 

вогонь! Боріться, боріться за політику батька нашого Трумена» [192, арк. 135].  

5 листопада 1951 р. Володимир Маргітич та Аладар Гаджега виготовили 

5 антирадянських листівок під назвою «До братів-каторжників». У них вони 

закликали «карпатську бідноту» повставати на боротьбу з колгоспом: кров хоч і 

буде литися, але краще втопити в ній і ворогів, а не лише себе [192, пакет 2 - 
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арк. 166, 167, 168, 169, 170]. Написання листівок підтвердив Володимир 

Маргітич [191, арк. 177-178, 191-192, 223-224]. Під час обшуку у Володимира 

Маргітича було знайдено листівку антирадянського змісту, підписану 

іноземним «Національним трудовим союзом»; цю листівку знайшов Аладар 

Гаджега й передав йому на зберігання [191, арк. 154; 192, арк. 172]. 

У листопаді 1957 р. Аладар Гаджега виготовив листівку, яку відправив в 

американське посольство в м. Москву, однак її було перехоплено. У ній було 

написано, що розтоптаний комуністичними катами і людожерами 

закарпатський народ уже не має сил нести на своїх плечах іржаве комуністичне 

ярмо і просить американський уряд стати на захист цього молодого 

скривдженого радянськими порядками народу [191, арк. 31, 41, 58; 192, 

арк. 143-пакет]. За ці злочини Закарпатський обласний суд 8 квітня 1958 р. 

засудив Аладара Гаджегу до 10 років, а Володимира Маргітича до 8 років 

таборів [192, арк. 295-296]. 

Відновити всю правду про репресованих за антирадянські настрої 

закарпатців та повернути чесне ім’я кожній із невинних жертв тоталітарної 

системи – невідкладне завдання. Архівні документи неспростовно довели, що 

всіх репресованих було засуджено з політичних мотивів. Отже, реабілітація цієї 

групи закарпатців давно назріла, і Верховна Рада України має всі підстави її 

вирішити. 

Переслідували, арештували й засуджували і юнаків, мобілізованих у 

ряди радянської армії. При цьому каральні органи абсолютно не враховували, 

що населення краю, зокрема й призовники, у перші повоєнні роки опинились у 

принципово нових умовах радянської дійсності. Мало хто з них знав радянське 

законодавство, запроваджене у повному обсязі лише з початку 1946 року, коли 

було створено Закарпатську область. Про це свідчать матеріали слідства, 

протоколи допитів і виступи арештованих солдатів на судових процесах 

військових трибуналів. 

Одним із перших був репресований Василь Поп із с. Вільхівці 

Тячівського району. Він був арештований службою "СМЕРШ" ще 21 лютого 

1946 року нібито за зв'язок з бандою УПА і 24 квітня 1946 року військовим 
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трибуналом 38 армії був засуджений на 20 років таборів. Його звільнили 

лише у 1957 році, а 1992 року реабілітували [415, с. 114] . 

6 листопада 1948 року управління контррозвідки МДБ Московського 

військового округу арештувало Е. Комлошія з с. Голубине Свалявського 

району та І. Мигальницького з с. Оріховиця Ужгородського району, які 

служили в армії протягом 1947-1948 років. Слідством було встановлено, що 

Е. Комлошій та І. Мигальницький були вороже настроєними проти СРСР і під 

час служби в радянській армії в 1947 – 1948 роках проводили антирадянську 

агітацію, поширювали інформацію про те, що начебто в найближчий час має 

відбутися війна Америки й Англії з Радянським Союзом. 7 березня 1949 року 

військовий трибунал Московського гарнізону за ст. 58-10 ч. 1 карного кодексу 

РРФСР засудив солдатів на 8 років ВТТ. 

Засуджено було й рядового М. Леднея з с. Руське Поле Тячівського 

району, К. Малила з с. Кольчино Мукачівського району, солдата М. Дзямулича 

з с. Дубриничі Перечинського району, Федора Лукиту з селища Королево 

Виноградівського району, В. Маслея з м. Хуст та М. Смоляра з с. Тур'я-Ремета 

Перечинського району. 

За схожим сценарієм проходило й засудження військовослужбовця 

Радянської армії 178 окремого будівельного батальйону з с. Нанково 

Хустського району Мефодія Лемеша. За словами слідчих, Мефодій Лемеш за 

часи служби в армії продовжував свою антирадянську агітацію. Хоча потрібно 

відзначити, що серед його товаришів по службі ніхто проти нього свідчення не 

давав. Військовий трибунал північного військового округу 27 квітня 1953 р. 

засудив Мефодія Лемеша на 25 років таборів [135, арк. 169-170 зворот]. 

Не менше загадковою і незрозумілою є справа ще одного закарпатця з 

с. Колочава Міжгірського району Василя Дербака, який проходив військову 

службу в с. Кутаїсі Грузинської РСР військової частини №77958. Звинувачено 

його було в проведенні антирадянської агітації в армії та закликах 

співслуживців Андрія Копи та Федора Могорита до втечі з армії [34, арк. 25]. 

При цих свідках він говорив на польових навчаннях, що добре б було 
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повернути міномет у сторону офіцерів радянської армії і вбити їх, тоді 

служити всім було б краще [34, арк. 236]. 

 Слідство тоді не звернуло увагу на причини невдоволення та 

агресивної поведінки Василя Дербака щодо радянських офіцерів. Як виявилося 

пізніше, Василь Дербак знаходився з 2 по 11 квітня 1953 р. на гауптвахті через 

порушення дисципліни. Щоправда, згодом слідство з’ясувало, що дисципліни 

Василь Дербак не порушував, а на гауптвахті був через особисту неприязнь 

начальника особливого відділу МВС майора Сабліна до нього. Скориставшися 

своїм службовим становищем, Саблін наказав командиру дивізії посадити 

Василя Дербака на гауптвахту, де той і провів 10 днів [34, арк. 297]. 

Слідчі призначили Василеві Дербаку судово-психіатричну експертизу, 

яка визнала його 7 липня 1953 р. неосудним і не придатним для проходження 

військової служби [34, арк. 278-278 зворот]. 23 жовтня 1953 р. військовий 

прокурор Закавказького військового округу А. Цумарев припинив кримінальне 

переслідування Василя Дербака, а його самого було направлено на примусове 

лікування в психіатричну лікарню [34, арк. 307-308]. 

Ці випадки засуджень за політичними мотивами не набули надто 

масового характеру. Проте вони показують, що радянський режим не залишав 

поза увагою і армію, його репресивні органи поламали немало доль молодих 

людей, які й без того в повоєнні роки зазнали багато прикрощів. Однак через 

реабілітацію повернуті імена багатьох українських патріотів, які пропагували 

свої ідеї і в радянській армії. У радянський час їх називали дезертирами та 

зрадниками Радянського Союзу, хоча вони боролися проти тодішнього 

фашистського комуністичного режиму, за це вони були засуджені в табори 

ГУЛАГу.  

 

3.3. Ліквідація Греко-католицької церкви 

 

Запровадження нової «релігії» – фанатичної віри в комунізм як 

ідеологічної суспільної формації – спонукало радянський уряд до 

антирелігійного терору. Комуністична партія та уряд Радянського Союзу 
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цілеспрямовано усували церкву з усіх суспільних сфер. Передусім масово 

закривали культові споруди, переслідували духовенство, проводили атеїстичну 

пропаганду. Цей терор спрямовували проти всіх конфесій. 

У другій половині 1940-х років у радянізованій Західній Україні греко-

католицька церква зазнала трагічного насильства від радянського тоталітарного 

режиму. Ще з часів Народної Ради Закарпатської України діяльність її місцевих 

органів була підпорядкована політичним інтересам СРСР. Відбувалося відкрите 

втручання в життя церкви. Православним громадянам надавалася перевага, а 

щодо греко-католицької церкви проводився відкритий курс на її обмеження, а 

потім, у 1949 р., і ліквідацію [415, с. 97]. 

Ще в роки війни, зокрема в 1943 році, на зацікавлення Йосипа Сталіна 

російською православною церквою начальник відділу НКВС СРСР, що 

займався питаннями релігій, полковник Г. Карпов запропонував створити при 

Раднаркомі СРСР раду у справах російської православної церкви, щоб держава 

через неї могла контролювати діяльність і політику духовенства. І така рада 

була створена 14 вересня 1943 року на чолі з Г. Карповим, а постановою РНК 

СРСР від 7 жовтня 1943 р. було затверджено «Положення» про її діяльність. 

Згідно з ним, в областях призначалися уповноважені ради в справах руської 

православної церкви. Вони підпорядковувалися і працювали під безпосереднім 

керівництвом ради у справах руської православної церкви при раді міністрів 

СРСР. Уповноважений ради в області стежив за правильним і своєчасним 

утіленням у життя на території регіону законів і постанов уряду СРСР з питань 

руської православної церкви. Вів також загальний облік церков, молитовних 

будинків і монастирів, реєстрував служителів культу православної церкви та 

інше [349, с. 8].  

29 травня 1944 р. було затверджено і «Положення про раду у справах 

релігійних культів при Раді Міністрів СРСР», яка займалася питаннями, що 

вимагали вирішення на всіх рівнях греко-католицького, лютеранського, 

кальвіністського (реформатського), іудейського та інших віросповідань і 

сектантських організацій [340, с. 136]. Стосовно Греко-католицької (уніатської) 

церкви було визначено чіткий курс на її ліквідацію.  
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Одна з перших відомих і офіційних зустрічей керівництва 

Мукачівської греко-католицької єпархії з «визволителями» відбулася в стінах 

ужгородського кінотеатру ім. Ракоці, де 7 листопада 1944 р. пройшло перше на 

Підкарпатті урочисте святкування чергової річниці Великої Жовтневої 

соціалістичної революції [439, с. 9].  

За свідченням Г. Карпова, делегація православного духовенства 

Закарпатської України 8 грудня 1944 р., яка прибула в Москву, передала 

петицію про клопотання перед синодом Сербської православної церкви 

оформити канонічним шляхом перехід Мукачівсько-Пряшівської єпархії в 

юрисдикцію Московської патріархії. 

У петиції вони улесливо писали: «Виражаючи велику радість і глибоку 

вдячність з приводу визволення великому вождеві і визволителю всього 

славенства і Європи товаришу Маршалу Сталіну і Червоній Армії, ми просимо 

прийняти Карпатську Русь до складу Радянського Союзу» [296, с. 72]. На думку 

деяких сучасних дослідників, саме після повернення делегації додому почався 

цілеспрямований наступ влади проти греко-католицької церкви на Закарпатті. 

Переслідування Греко-католицької церкви розпочалося через небажання 

великої кількості греко-католицьких священиків підтримати і підписати 

«Маніфест про Возз’єднання» Закарпаття з Радянською Україною. Створений 

18 грудня 1944 р. Спеціальний суд Народної Ради Закарпатської України 

займався «боротьбою з ворогами нашого народу», тобто противниками 

комунізму, до яких було віднесено і греко-католицьких священиків. 

2 лютого 1945 р. було заарештовано рахівського пароха церкви 

Пресвятої Богородиці о. Петра Дем’яновича, якого звинувачували у шпигунстві 

і зрадницькій діяльності проти свого народу.  Із протоколу допиту від 8 лютого 

1945 року Петра Дем’яновича дізнаємося, що в березні 1939 р. угорським 

розвідником Айклером була створена організація «Собот чопотош», у яку 

ввійшов і сам підсудний [233, с. 60]. За це його Спеціальний суд Закарпатської 

України засудив до розстрілу. Вирок було виконано прямо в ліжку 

ужгородської лікарні на Великодну п’ятницю 23 квітня 1945 року.  
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Завдяки втручанню єпископа Теодора Ромжі кількох заарештованих 

тоді священиків (серед них і о. Євгена Пасулька з с. Ділового, титулярного 

декана Івана Егреші з с. Богдан, о. Дмитра Поповича з Хуста, хустського пароха 

Миколу Русинка та пароха о. Степана Данієловича) було звільнено [302, 

с. 394-395]. 

У березні 1945 р. державним органам передали всі записи актів 

громадського стану: народження, одруження, смерть. Від монастирів забрали 

зайві землі, залишивши наділи з розрахунку пів гектара на одного монаха. 

Серед важливих законодавчих актів Народної Ради був декрет «Про родину і 

одруження». Визнавався законним тільки цивільний шлюб. Це уможливило 

одруження без релігійного обряду. Вінчання дозволялося тільки після офіційної 

реєстрації шлюбу [403, с. 330-331]. 

Ще раніше (5 грудня 1944 р.) була проведена масштабна секуляризація, 

тобто відокремлення церкви від держави, відповідно – школу від церкви. У 

1944-1945 навчальному році уроки Слова Божого у школах із двох годин на 

тиждень скоротили до однієї, згодом взагалі заборонили [286, с. 71]. Також зі 

школи були звільнені всі дяко-вчителі та жінки священиків. Єпископ Теодор 

Ромжа виступив проти цього та наказав священикам організовувати таємні 

гуртки, де дітей виховували у релігійному дусі [409, с. 152]. 

Інструкція від 15 березня 1945 р., яку підготував Г. Карпов, 

продовжувала курс на ліквідацію Греко-католицької церкви, а сам «великий 

вождь» наклав  резолюцію: «Товаришу Карпову. Згоден. Й. Сталін» [374, с. 93]. 

А пропозиція була така: Греко-католицьку церкву приєднати до православної. 

 Голова ради у справах релігійних культів при РНК СРСР І. Полянський 

звітував  10 травня 1945 р., що Греко-католицька церква стала на шлях  

боротьби з радянською владою, активно підтримуючи антирадянський 

націоналістичний рух. Тому проводяться заходи, спрямовані на ліквідацію 

впливу уніатського духівництва і на перехід вірників у православ’я [336, 

с. 123].  

Декрет «Про вільну зміну релігії» від 24 березня 1945 р., прийнятий 

Народною Радою, оголошував Греко-католицьку церкву «ворогом №1» [426, 
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с. 331]. Постанова фактично відкрито закликала вірників Закарпаття до 

переходу в православ’я. Почалась активна фальсифікація підписів осіб, а 

згодом і цілих громад, які нібито заявляли про бажання змінити віросповідання. 

Проти Греко-католицької церкви також були спрямовані декрети НРЗУ 

«Про користування церковним майном», «Про реформу освіти Закарпатської 

України» від 29 квітня 1945 року. Згідно з першим декретом, усе рухоме і 

нерухоме майно, що належало до того часу церквам як юридичним особам, 

перейшло до  розпорядку общин віруючих дотичної церкви, незалежно від того, 

хто і як цим майном користувався [290, с. 111-112].  

У той же час від середини березня до середини квітня 1945 р. єпископ 

Теодор Ромжа відвідав Хуст, Буштино, Данилово, Золотарьово, Драгово та інші 

населені пункти Закарпаття, щоб підтримати греко-католиків, які на цей момент 

вже втратили свої церкви, та підтримати їх своїми проповідями [409, с. 152].  

У 1945 р. «масового переходу» до православної віри на Закарпатті так і 

не відбулося. Лише з тиском місцевої влади від греко-католицьких громад 

«відійшли» до православних 73 церкви [439, с. 25]. Бачачи абсурдність своїх 

ідей щодо знищення уніатської церкви через православ’я, радянська влада 

обирає інший шлях, який веде до масових арештів священиків та їхнього 

засудження у виправно-трудові табори ГУЛАГу. 

Працівники «СМЕРШу» 31 березня 1945 р. заарештували в Будапешті 

доктора – професора богослов’я Стефана Фенцика та ієромонаха ЧСВВ 

Теофана (Івана) Скібу, яких звинуватили в зрадницькій діяльності проти свого 

народу, а точніше комунізму в роки угорської окупації [439, с. 16]. Перший був 

засуджений до розстрілу в 1946 році, а другий – на 10 років ВТТ. 

Для того, щоб отримати хоч якусь інформацію про антирадянську 

діяльність священиків, радянські слідчі йшли на такі кроки, як порушення 

територіальної цілісності сусідніх держав. Так, у Будапешті в 1945 році було 

заарештовано каноніка-прелата о. Олександра Ільницького. Збиралася 

інформація щодо діяльності священика Віктора Хоми. На допиті від 2 червня 

1945 р. Олександр Ільницький стверджував, що Віктор Хома неодноразово 

виступав проти комунізму, наголошував що в Радянському Союзі релігія 
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переслідується урядом [204, арк. 110]. Проти самого ж Олександра 

Ільницького в радянських органів безпеки не було ніякого компромату, крім 

призначення в листопаді 1939 року Міклошем Горті його головним радником 

регентського комісара [337, с. 49]. Потрібно зауважити, що канонік Олександр 

Ільницький загинув за загадкових обставин у 1947 р. в Томську. 

13 листопада 1945 р. було затримано берегівського пароха о. Миколу 

Монді. На допиті Микола Монді визнав себе винним за ст. 54-13 і 54-10 ч.11 КК 

УРСР і заявляв, що боровся проти чехословацької влади й прагнув приєднання 

Закарпатської України до Угорщини [234, с. 82]. 

Також потрібно згадати про своєрідний арешт-попередження каноніка 

Олександра Хіри у серпні 1946 р., на якому працівники «СМЕРШу» цікавилися, 

які зв’язки підтримує єпископ із Ватиканом, розпитували про окремих 

священиків. Вербували його у свої лави та змушували стати їх агентом, але 

Олександр Хіра відмовився. Ця зустріч закінчилася нічим, а під час приходу на 

наступний призначений йому допит 10 серпня у штаб-квартирі нікого не було.  

Єпископ Теодор Ромжа, знаючи, яке велике лихо спричинила в 

Галичині ініціативна група, намагався підтримувати своїх священиків. Тим 

священикам, які були під пильним наглядом органів «СМЕРШу», він радив 

тікати за кордон або покинути душпастирську роботу. Таким чином, на кінець 

1945 р. в Мукачівській греко-католицькій єпархії залишилося всього 297 

священиків.  

Після відбирання церков радянська влада взялася за закриття греко-

католицької духовної семінарії та ліквідації монастирів у Закарпатській 

Україні. Так, улітку 1945 року приміщення греко-католицької духовної 

семінарії були передані для тимчасового користування військовій частині. А 29 

листопада 1946 р. Закарпатський облвиконком прийняв рішення № 0422 про 

повне закриття греко-католицької семінарії. Православним громадам радянське 

керівництво віддало монастирі греко-католиків у Мукачеві й Ужгороді, а також 

у селах Бороняво Хустського, Імстичево Іршавського та Малий Березний 

Великоберезнянського районів.  
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Щоб вплинути на єпископа Ромжу, проти окремих священиків 

зібрано об’ємну «обвинувальну документацію» і в другій половині 1946 р. 

заарештовано й засуджено до різних строків ув’язнення 8 священиків (оо. Азаря 

Андрія, Дурневича Теодора, Миня Івана, Микулу Михаїла, Монді Миколу, 

Поповича Івана, д-ра Уйгелі Стефана і Феделеша Кирила) [286, с. 72]. Але всі ці 

намагання влади скомпрометувати Греко-католицьку церкву в очах вірників не 

дали результатів. 

Варто звернути увагу на засудження греко-католицького священика 

Івана Миня, якого судили за одні й ті ж злочини три рази. У період угорської 

окупації Іван Миня був священиком та старостою села Пацканьово 

Мукачівського району. Найбільшим доказом його підданості угорському 

режиму були свідчення комуністів Василя Ковача, Михайла Свиди, Івана 

Сливканича та інших, які нібито були затримані за вказівкою Івана Миня 

угорською жандармерією на 2 тижні та піддавалися побиттю [12, арк. 27, 28, 29, 

31, 38]. 

Також проти нього були висунуті обвинувачення в упередженому 

ставленні до радянської влади. Так, у 1944 р. він закликав закарпатське 

населення виступати проти радянських партизан, викривати їх та доповідати 

органам жандармерії про їх місце перебування [12, арк. 43-44, 61-62, 94]. Також 

у справі є фальсифікації, які підтверджували й свідки зі сторони Івана Миня. 

Під час обшуку в його будинку було вилучено дві книги, які назвали 

антирадянськими – А. Денікіна «Російська смута» та С. Зензини «Державний 

переворот адмірала Колчака», що підтверджує і понятий Іван Сірко, який був 

при їх вилученні [12, арк. 207-210]. Дещо пізніше в матеріалах слідства 

з’являється ще одна книга автора І. Солоневича «Росія в концлагері». 

Пояснити, звідки з’являється ця книга, ніхто не міг, але Іван Сірко запевнив, що 

під час обшуку слідчий дав йому підписати пустий бланк обшуку, запевняючи 

це необхідністю [13, арк. 69 зворот].  

Щодо становища самої греко-католицької єпархії на Закарпатті у 1947 

р., то вона мала ще немалий вплив на вірників, оскільки в області 

нараховувалося 231 греко-католицькі церкви (до возз’єднання Закарпаття з 
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УРСР – 447, у 1946 р. – 396), у яких було 380 тисяч парафіян і 224 

священики [349, с. 17]. Але тиск на вище греко-католицьке духівництво 

Закарпаття, зокрема єпископа Ромжу, не припинявся.  

Радянський уряд у 1944-1946 рр. не зміг закарпатське населення 

залишити без духовності, тому, щоб насадити остаточний «комунізм», він у 

1947-50-х роках удається до більш жорстоких дій щодо служителів культу. У 

Радянському Союзі атеїзм став офіційною доктриною. У 1954 р. запровадили 

навіть спеціальний термін «науковий атеїзм». Важливою формою атеїстичного 

виховання в радянських школах була індивідуальна робота з учнями з родин, 

які мали тверді релігійні переконання. На уроках учителі мусили викривати 

церкву, що, начебто, завжди виступала проти прогресу і науки. 

 Боротьба за ліквідацію Греко-католицької церкви тривала і в 

1947-1948 рр. Уповноважені ради у справах релігійних культів висували різні 

пропозиції з питань ліквідації унії. Уже в 1947 р. були розроблені конкретні 

офіційні плани ліквідації Греко-католицької церкви та її возз’єднання з руською 

православною церквою. Про це свідчать такі документи, як «Доповідна записка 

про уніатську і православну церкву Закарпатської області Української РСР», 

«Заходи по зміцненню православної церкви і возз’єднання уніатської церкви з 

православною в Закарпатській області УРСР» та «План заходів по 

возз’єднанню греко-католицької (уніатської) церкви Закарпатської області 

УРСР з руською православною церквою».  

В «Доповідній записці про уніатську і православну церкву 

Закарпатської області Української РСР» за 1947 р. наголошувалося, що велика 

кількість уніатського духовенства прагне перейти до православ’я, однак боїться 

єпископа Теодора Ромжі [246, с. 88-91]. На зустрічі єпископа з представниками 

ради у справах руської православної церкви Соколовим та Івановим в Ужгороді 

єпископ просив поставити Греко-католицьку церкву у рамки закону, відповідно 

до якого вона може існувати, але мета Руської Православної церкви була одна – 

повна ліквідація ГКЦ на Закарпаттті. 

Щодо заходів про приєднання Греко-католицької церкви до 

православної, то було вирішено передати кафедральний греко-католицький 
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собор і резиденцію єпископа в Ужгороді в користування Ужгородсько-

Мукачівської єпархії Православної церкви. Другою вимогою було створення 

місіонерського братства, яке навертало б греко-католиків до віри православної 

[247, с. 93]. Категорично заборонялося римо-католицьким і греко-католицьким 

служителям культу взаємне обслуговування своїх церков.  

Ці плани заходів партійні та державні органи Закарпатської області 

втілювали в життя, а також представляли керівників Греко-католицької церкви 

та її парафіяльних священиків у негативному світлі. Так, уповноважений у 

справах РПЦ І. Ромер у своєму звіті 1947 р. писав, що єпископ Теодор Ромжа і 

його заступник Олександр Хіра виховують греко-католицьке духовенство і 

віруючих уніатів у ворожому радянській владі дусі. У своїх виступах 

дозволяють собі провокаційні натяки і прямі наклепи на неї, тому потрібно 

негайно єпископа та його заступника усунути, щоб вони не займалися 

антирадянською, антипатріотичною справою [284, с. 5].  

Натомість про причетність влади до вбивства єпископа Ромжі свідчить 

власноручне зізнання генерал-лейтенанта підрозділу «ДР» (диверсія і терор) 

МДБ СРСР Павла Судоплатова в його заяві до ЧЧІІІ з’їзду компартії. У своїй 

книзі він писав: «Одержана нами у 1947 році інформація з-за кордону про те, 

що Ватикан шукає підтримки американських і англійських властей для подання 

допомоги уніатській церкві… була передана не лише Сталіну і Молотову, але й 

Хрущову…» [273, с. 273]. Боячись хоч якогось контакту єпископа Ромжі з 

Ватиканом, йому було заборонено виїзд без спеціального дозволу, навіть за 

межі Ужгорода. Тому відразу здивувало те, що уповноважений у справах 

культів С. Лямін-Агафонов без зволікань дозволив йому освятити оновлений 

храм у с. Лавки (Мукачівський район) 26 жовтня 1947 р.  Відслуживши літургії 

у сусідніх селах Лавки та Лохово, єпископ був попереджений про небезпеку, 

тому під охороною добровольців Ромжа заночував на фарі у Лохові, щоб 

вирушити в дорогу наступного дня [405, с. 335]. 

27 жовтня 1947 року поблизу села Іванівці єпископа та його супутників 

наздогнав військовий автомобіль «Студебекер», який спеціально налетів на 

бричку, розбивши її на тріски. Про дальші події тієї трагедії нам повідомляє 



 123 

священик М. Маслей: «Побачивши, що ми живі, кинулись залізяччям бити 

нас куди попало, але більше всього – по голові. Бандити певно добили б нас, 

якби не щасливий випадок: саме в цей момент з боку Іванівців надійшов 

поштовий автомобіль, а з села Лавки бігли вірники» [272, с. 242].  

Отож, після аварії всі попутники лишилися живими. Пораненим надали 

кваліфіковану медичну допомогу у Мукачівській міській лікарні. У своїх 

спогадах Судоплатов пише, що напад на Ромжу було підготовлено погано: в 

результаті автомобільної аварії, організованої Савченком і його людьми, Ромжа 

був лише поранений [273, с. 273]. Виправити помилку Савченка було доручено 

саме йому – Судоплатову, який повинен був звести начальника токсикологічної 

лабораторії Майрановського з агентом місцевих органів безпеки (це була 

медсестра в лікарні) та передати їй ампулу з отрутою кураре [273, с. 273]. Те, 

що єпископ помер, свідчить про виконання медсестрою свого доручення.  

Але існує й інша версія його смерті, тому що, зі слів о. Бачинського, він 

бачив, як «Була тут дівчина і сунула владиці щось під ніс». Доктор Фединець 

припускав, що отрута могла потрапити в організм Ромжі через ніс, тим більше, 

що покійний став синіти від носа [424, с. 5]. Проводжали владику в останню 

путь близько 20 тис. вірників.  

 Після смерті єпископа Ромжі капітулярним вікарієм єпархіального 

управління Греко-католицької церкви став Микола Мурані, і наступ на 

ліквідацію церкви набув ще ширшого розмаху. Якщо доти зрідка можна було 

чути про арешти служителів культу [287, с. 136], то після цього почався 

неймовірний шантаж і тиск на невинних слуг Божих, а особливо на тих, які 

залишилися вірними Риму, Ватикану і Папі Римському. 

 Так, упродовж 1947 р. 8 греко-католицьких священиків були ув’язнені 

до різних строків (парох с. Колочава о. М. Бобик, викладач Ужгородської 

богословської семінарії д-р о. Ю. Гаджега, парох с. Негровець о. В. Іванчо, 

парох с. Люта о. Ю. Іванчо, парох с. Княгиня о. І. Кешеля, помічник священика 

у с. Люта о. І. Лелекач,   парох с. Діброва о. С. Попп) [289, с. 301]. 

 Прийнятий на службу священиком у с. Княгиня Великоберезнянського 

району Іван Кешеля в 1946-1947 рр. не покидав своєї антирадянської політики. 
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Він відкрито виступав проти заходів, які провадило радянське керівництво 

по селах, був проти приєднання Закарпаття до УРСР та наполягав на 

неминучості війни капіталістичних країн Англії і Америки з соціалістичним 

Радянським Союзом [6, арк. 56-62, 65-67, 74-77]. Закарпатський обласний суд 

на закритому судовому засіданні 28 липня 1947 р. засудив Івана Кешелю на 5 

років ВТТ [6, арк. 123]. 

30 березня 1948 р. було затверджено «Календарний план проведення 

заходів, щодо ліквідації Греко-католицької уніатської церкви в Закарпатській 

області». Упродовж 1948 р. ще 12 священиків було репресовано [439, с. 69].  

Цікавою, з точки зору фабрикації слідчих органів, є справа священика 

с. Верхнє Водяне Рахівського району Федора Ференчика. Звинувачення його 

полягали в зберіганні антирадянських циркулярів, отриманих від єпископа 

Стойки [38, арк. 9, 22-25]. Але, за свідченням самого священика, він циркуляри, 

які критикували радянський режим і які були антирадянського змісту, не 

зачитував [38, арк. 16]. Свідок Олексій Лепяк звинувачував Федора Ференчика 

у побитті його в мадярській жандармерії за те, що він був комуністом, за 

словами священика [38, арк. 26-32]. У залі суду Федір Ференчик наголошував, 

що Олексія Лепяка затримали за те, що крав церковний ліс, який знаходився під 

охороною держави [38, арк. 77]. Закарпатський обласний суд засудив 8 вересня 

1948 р. Федора Ференчика на 10 років ВТТ [38, арк. 81 зворот].  

26 січня 1949 р. голова Мукачівського міськвиконкому Григор’єв 

викликав до себе пароха Успенського Собору о. Євмена Дулішковича разом із 

кураторами і запропонував їм підписати розпорядження, підготовлене 

облвиконкомом ще 25 серпня 1945 р., про передачу Мукачівського Собору 

православним. Отець Дулішкович заявив про протест і відмовився підписувати 

таке розпорядження й брати участь в передачі собору, а також категорично 

відхилив пропозицію возз’єднатися з руським православ’ям, у результаті чого 

був заарештований [285, с. 3]. 9 липня 1949 р. Закарпатський обласний суд 

засудив Євмена Дулішковича на 25 років ВТТ згідно зі ст. 54-4 та 54-10 ч. 2 КК 

УРСР. Помер під час повстання в таборі 26 липня 1954 р. 
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Наступними жертвами стали Берегівський парох о. Йосиф Кампов 

[288, с. 108], хустський парох о. Микола Русинко [289, с. 209] та гімназійний 

професор із Хуста о. Дмитро Попович [416, с. 508-511]. Уже 10 лютого 1949 р. 

був арештований Олександр Хіра. Звинувачували Олександра Хіру в зберіганні 

антирадянських газет «Руська земля» та журналів «Душпастир», «Віра і 

родина» [54, арк. 95-98, 103]. Хоча, як стверджував сам священик, був 

зобов’язаний їх мати, тому що це офіційні видання Греко-католицької церкви 

[54, арк. 96-97]. 

6 серпня 1949 р. особливою нарадою при МДБ СРСР згідно зі ст. 54-4 і 

54-10 ч. 2 КК УРСР за антирадянську агітацію і пропаганду Олександр Хіра був 

засуджений на 25 років позбавлення волі [54, арк. 179].  Було також прийнято 

постанову направити його для відбування покарання в особливий табір МВС 

СРСР Озерний, потім він відбував покарання в інших таборах [433, с. 57]. 

У 1956 р. – амністія, за якою повертається у рідне село Вільхівці, 

продовжує душпастирську роботу в умовах підпілля. За це невдовзі знов був 

засуджений до тюремного ув’язнення терміном на 5 років із забороною 

повернення додому. Тоді о. Хіра потрапив у табір поблизу Караганди 

(Казахстан). Тут продовжує в умовах підпілля душпастирську діяльність, 

переважно серед вірників німецької національності [418, с. 141]. 

Отже, все йшло до того, щоб Греко-католицька церква перестала 

існувати. 16 лютого представники міської влади разом із працівниками МДБ 

увірвалися в єпископську палату і силою примусили капітулярного вікарія 

Миколу Муранія підписати укладене ними звернення до греко-католицького 

духовенства. Зміст його був банальним: кафедральний собор в Ужгороді 

передається православній церкві, а греко-католицька єпархія 18 лютого 1949 р. 

припиняє своє існування  [349, с. 31].  

Деякі історики вважають саме цю подію як «саморозпуск» Греко-

католицької церкви. 18 лютого 1949 р. це звернення було розіслано всім греко-

католицьким священикам, що мало мати, на думку влади, сильний 

пропагандистський ефект.  
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Уже 24 травня 1949 р. облвиконком надіслав окружним і міським 

радам листа, у якому йшлося, що не всі священики греко-католицької віри 

бажають приєднатися до православ’я і цю проблему потрібно негайно 

вирішувати [225, арк. 106]. Тому у травні було арештовано Віктора 

Дулішковича та Стефана Бендаса. Звинувачували Віктора Дулішковича, як і 

всіх, у тому, що в період мадярської окупації виступав у церкві з 

профашистськими проповідями, у яких робив наклеп на Радянський Союз і 

закликав населення подавати допомогу німецько-угорській армії у війні проти 

СРСР [415, с. 410]. Засуджено 9 липня 1949 р. на 25 років ВТТ, де й у 1954 р. 

помер. 

Щодо Стефана Бендаса, то його звинувачували в тому, що він як 

священик використовував церковний амвон для виголошування 

антирадянських проповідей з наклепами на Радянський Союз [117, арк. 73]. 

Також йому закидали прихильність до мадярської окупації, підтверджуючи це 

тим, що він одним із перших вивісив у селі мадярський прапор і нібито йому 

присвоїли звання майор за заслуги перед мадярами [117, арк. 82]. Стефана 

Бендаса було засуджено 18 липня 1949 р. на 25 років ВТТ [117, арк. 153]. 

24 червня 1949 р. був заарештований колишній вікарій о. Микола 

Мураній. Хоч його і змусили підписати звернення до греко-католиків про 

саморозпуск унії, та не залишили вікарія в спокої. Оскільки він був секретарем 

єпископа  Мукачівської єпархії, він, за наказом єпископа, створював послання 

антирадянського змісту [52, арк. 33-35], брав участь у виданні циркулярів [52, 

арк. 142], вів боротьбу проти православ’я [52, арк. 132-134] та виступав проти 

возз’єднання Закарпаття з УРСР [52, арк. 24].  

Засуджено Миколу Муранія  було  6 вересня 1950 р. на 10 років. 26 

квітня 1989 р. Миколу Муранія реабілітували., а у висновку прокуратури 

зазначалося, що дії священика пов’язані з виконанням релігійних обов’язків, а 

не спрямовані на підрив і послаблення радянської влади [416, с. 493-494]. 

Схожої долі у 1949 р. зазнав і Юлій Іванчо, священик села Королево 

Виноградівського району, якого звинувачували в частому згадувані під час 

богослужінь папи Римського Пія ХІІ, який завжди різко висловлювався проти 
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Радянського Союзу. Проти Юлія Іванча виступили свідки Михайло Зеленяк 

та Василь Кочиш, які запевняли слідство, що священик проводив 

антирадянську агітацію, говорив, що спокій в світі буде лише коли переможемо 

комунізм [59, арк. 63], називав комунізм «чорною хмарою» [59, арк. 59, 64]. 22 

жовтня 1949 р. Закарпатський обласний суд виніс вирок Юлію Іванчу на термін 

10 років ВТТ [59, арк. 129]. Звільнений 30 вересня 1954 р. через інвалідність, як 

і більшість священиків. 

24 вересня 1949 року на ім’я Йосифа Сталіна надійшов таємний лист від 

голови Ради у справах РПЦ при РМ СРСР Г. Карпова, у якому йшлося про 

успішну ліквідацію Греко-католицької церкви [439, с. 86-87]. Таким чином, 

1949 р. став вирішальним в історичній долі ГКЦ на Закарпатті. Розпочався він 

із адміністративного розпуску управління Мукачівської греко-католицької 

єпархії в лютому, що, з точки зору радянського законодавства, означає 

припинення діяльності церкви як юридичної особи. 

Однак повністю ліквідувати греко-католицьку конфесію на Закарпатті 

не вдалося. Адже, незважаючи на терор, у краї залишилося чимало 

прихильників уніатської церкви. Тож, хоча конфесія була заборонена, її 

громади продовжували діяти у підпіллі. Почався «катакомбний» період в історії 

греко-католицької церкви Закарпаття, який тривав до листопада 1989 р. [411, 

с. 59]. У 1950 р. 36 священиків за відмову добровільно оправославитися було 

заарештовано [286, с. 79]. 

Серед них можна назвати таку постать, як Іван Чейпеш, який для того, 

щоб не переходити на православ’я вирішив перейти на іншу роботу, 

влаштувався вантажником Ставнянського лісгоспу (с. Луг) Волосянського 

лісопункту Великоберезнянського району. Та, незважаючи на те, що працював 

робітником, 14 серпня 1950 р. органи КДБ його заарештували. 25 жовтня 1950 

р. Закарпатський обласний суд засудив Івана Чейпеша на 25 років. Покарання 

відбував у таборі м. Воркута Комі АРСР, працюючи у Воркутинському таборі 

на вугільній шахті № 29. Через нелюдські умови праці й утримання, в’язні 

цього табору повстали. Але тогочасні володарі дармової робочої сили вчинили 
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криваву розправу, розстрілявши 40 і поранивши 134 в’язнів. Серед 

розстріляних був також і Іван Чейпеш [288, с. 4].  

Незважаючи на репресії, на початку 1951 року на Закарпатті все ще 

продовжували підпільну діяльність 50-52 греко-католицьких священики. 5 

березня 1951 року влада заарештувала о. Івана Маргітича та о. Івана Романа, як 

одних із найбільш активних серед підпільних греко-католицьких священиків. 

Ці священики якраз мали вінчати вночі одну пару, та наречений був 

завербований органами КДБ для того, щоб викривати священиків, які підпільно 

продовжують свою душпастирську діяльність [416, с. 476]. На допитах Іван 

Маргітич не заперечував, що проводив богослужіння за греко-католицьким 

обрядом протягом 1949-1950 рр. [186, арк. 27-28]. 

22 червня 1951 р. судова колегія з кримінальних справ Закарпатського 

обласного суду на підставі статей 54-10 ч. 2 КК УРСР засудила Івана Маргітича 

на 25 років [186, арк. 189 зворот]. Не за релігійну, як було насправді, а за 

антирадянську пропаганду [354, с. 14]. 6 вересня 1955 року Іван Маргітич був 

звільнений з табору і повернувся додому, але підпільну душпастирську 

діяльність не припиняв [437, с. 29]. Ще раніше – 8 червня 1951 р. – 

Закарпатський обласний суд засудив Івана Романа на 25 років ВТТ [186, 

арк. 151]. 

Крім них, того ж року були заарештовані ієромонах о. Діонісій (Дмитро) 

Дребітко і колишній викладач Ужгородської вчительської семінарії о. Віктор 

Хома. Проти нього давали свої свідчення  Олександр Ільницький у 1945 р., 

Степан Фенцик та Іван Попович у 1946 р. Йшла мова про те, що Віктор Хома 

говорив, що в Радянському Союзі релігія переслідується урядом [204, арк. 110, 

112] і про те, що він поширював газети, які вміщували антирадянські статті 

[204, арк. 111]. 22-24 грудня 1951 р. Закарпатський обласний суд розглянув 

його справу та засудив на 25 років виправно-трудових таборів [204, арк. 

154-155]. 

У 1952 р. підпільну діяльність продовжували вести 46-48 греко-

католицьких священиків. Репресії та вбивства священиків греко-католиків і 

надалі тривали. Наприклад, о. Петра Ороса вперше арештували на початку 
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1953 р. у с. Білки в родині Станкових, але відпустили через два тижні. Під 

час допитів офіцери КДБ пробували глузувати з нього, просячи навчити їх 

молитися [289, с. 165]. У середині літа 1953 р. на о. Петра було вчинено замах. 

У нього стріляли, але не влучили. Про його мученицьку смерть свідчать 

спогади його брата о. Івана Ороса та о. Павла Мадяра, які стверджували, що 

поблизу села Заріччя міліціонер Повшик з с. Богаревиця вистрілив двічі в 

священика [397, с. 19]. Тіло вбитого відвезли в Іршаву до трупарні. Вірники 

хотіли його поховати, та відповідь начальства була одною: «Собаці собача 

смерть… ви хочете ходити на його могилу і молитися як до святого, але ми 

йому зробили свої похорони» [268, с. 241]. Відвезли його в Кам’янське і там на 

полі, як собаку, закопали [417, с. 5]. Пастухи знайшли його могилу але 

міліціонери відкопали і переховали тіло.  

Таким чином, із загальної кількості священиків, які служили в єпархії 

перед початком репресій (315 осіб), 140 священиків перейшли на православ’я, 

але з часом більше половини з них покаялися і повернулися в лоно ГКЦ; 175 – 

залишилося вірними присязі, даній Ватикану, і свідомо піддалися репресіям, що 

означало ув’язнення на 25 років з висиланням на примусові роботи в табори 

Сибіру, Казахстану та ін. Засуджених звинувачували за статтями 54-4 та 54-10 

ч. 2, що явно не були релігійного, а політичного характеру. Репресованих греко-

католиків у 1944-52 роках було 127 [245, с. 230-231]. 

У 1956 році оголошено амністію під час якої на волю повертається 

чимало засуджених, в тому числі і священики. Тенденцію реабілітації 

засуджених ми можемо спостерігати на Додатку К. 93 священики померли у 

тюрмах і таборах, а 19 залишилося на засланні. Але переслідування церкви 

тривало й після цього. На Закарпатті жоден монах чи монахиня василіани не 

перейшли до православ’я: з 85 ченців і черниць 8 отримали по 25 років 

концтаборів. 

Особливою активністю в проведенні підпільних Богослужінь, за даними 

правоохоронних органів, відзначалися звільнені із таборів священики 

С. Бендас, Є. Вереш, В. Желтвай, Р. Кабацій, І. Попович. Авторитет 

православних отців серед недавніх греко-католицьких вірників був не 
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найкращий. Так, православний священик із с. Імстичеве Іршавського району 

повідомляв: «В церкву входять всі, але за рік жодної людини я не поховав, 

жодної дитини не христив, жодної пари не вінчав, а ж були похорони, весілля і 

народження. Всі ці треби таємно виконує Сотмарі» (колишній ігумен греко-

католицького монастиря) [411, с. 59].  

Радянський репресивний режим діяв підло і жорстоко щодо 

представників релігійного культу. Усі засуджені були не винні в пред’явлених 

їм звинуваченнях. По-перше, до возз’єднання Закарпаття з УРСР усі засуджені 

до різних строків ув’язнення були громадянами інших держав і на них не 

поширювалося радянське законодавство. По-друге, злочини, які були 

інкриміновані священикам і монахам, були необґрунтовані, фальсифіковані. 

Тому можна сказати, що радянська влада прагнула атеїзувати населення і 

зробити людей маріонетками у своїх руках. 

Оцінюючи події і наслідки репресій ГКЦ державною владою на 

Закарпатті, варто зробити такі висновки: 

- ГКЦ виявилася не бажаною для радянського керівництва, тому воно 

робило все, щоб греко-католицькі громади не реєструвалися; її священиків 

репресували, різними методами намагалися припинити її діяльність; 

-  державна влада при ліквідації ГКЦ на Закарпатті зустріла рішучий 

опір не так із боку духовенства, як із боку вірників; 

- ліквідацію ГКЦ на Закарпатті тоталітарна державна влада не змогла 

здійснити згідно з наміченим планом, а тільки з запізненням що найменше на 

2-3 роки.  

 

3.4. Профілактичні та карні санкції у зв’язку з Угорською революцією 

1956 р. 

Революція 1956 р. в Угорщині стала початком краху тоталітарних 

режимів у Європі. В атмосфері суспільного вибуху, що назрівав, і під впливом 

польських подій у Будапешті 23 жовтня 1956 р. відбулася 200-тисячна 

демонстрація, у якій узяли участь представники майже всіх верств населення. 

Вона розпочалася під гаслами національної незалежності, демократизації, 
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цілковитого виправлення помилок керівництва Ракоці, притягнення до 

відповідальності винних за репресії [414, с. 70]. 

Уведення радянських військ у Будапешт у ніч на 24 жовтня додало 

повстанню чітко вираженого національного характеру. Новий прем’єр Імре 

Надь пішов на зближення з повстанцями і визнав законність вимог про 

виведення радянських військ з території країни [370, с. 14].  

4 листопада 1956 р. радіостанція м. Сольнок (100 км від Будапешта) 

передала текст звернення Угорського революційного робітничо-селянського 

уряду до свого народу. У зверненні говорилося, що угорське керівництво 

звернулося до командування радянських військ із проханням допомогти 

«розбити чорні сили реакції і контрреволюції й відродити народний 

соціалістичний устрій, відновити порядок і спокій в країні» [414, с. 74]. Того ж 

дня радянські війська взяли Будапешт. Але бойові дії з участю 17 радянських 

дивізій продовжувалися до 11 листопада 1956 р. 

Під час Угорської революції загинуло близько 3 тис. осіб – майже 2400 

угорців і 600 військовослужбовців радянської армії. Понад 190 тис. угорців 

емігрували. Імре Надь і деякі міністри з його уряду були арештовані, засуджені 

й страчені в 1958 р. Про перебіг повстання та військові дії йдеться у спогадах 

радянського солдата Петра Зана. Він походив з села Ком᾿яти Виноградівського 

району, а у листопаді 1956 р. служив у місті Ясберінь (Угорщина). Зокрема, 

Петро Зан пригадав епізоди, пов’язані з мародерством радянських військових: 

«Лиха доля спіткала командира взводу ст[аршого] лейтенанта Чугунова. Наш 

командир став щоразу приносити різні речі, поцуплені з угорських магазинів. 

Та одного разу ледве дійшов, бо мав прострелені груди. І власне так і не 

дійшов, бо на вулиці впав мертвим. Нам сказали потім іншу версію 

(заготовлену на майбутнє) – начебто він ішов на переговори з угорцями і 

підступно був убитий. Але справжню історію знав кожен рядовий» [357, с. 14]. 

Як бачимо, СРСР залучив серйозний пропагандистський арсенал для 

висвітлення Угорської революції у бажаному для себе інформаційному руслі. 

Проте правдиві відомості про події кінця жовтня – початку листопада 1956 р. 

стали таємницею для учасників акцій протесту, що пройшли тоді в Закарпатті. 
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Власне, тому співробітники КДБ склали списки закарпатських угорців, які 

відкрито або приховано виявили симпатію до народного повстання в Угорщині. 

Чимало з них отримали судові вироки, зокрема й за поширення революційних й 

антирадянських листівок [250, с. 255]. 

Проти репресивних військових дій СРСР активно й організовано 

виступили представники як угорської, так й української молоді Закарпаття. 

Вони створювали мобільні групи, що розклеювали листівки проти введення 

радянських військ в Угорщину. У Закарпатті існували чотири такі 

угорськомовні групи: Виноградівська, Галоцька, Косинська, Ужгородська. 

Також зафіксовані спроби індивідуальної антитоталітарної «війни».  

Викриття молодіжного угрупування розпочалося з великої кількості 

антирадянських листівок, які багато людей знаходили на вулицях, біля своїх 

будинків, квартир. З квітня по 20 листопада  1955 р. мешканці Ужгорода 

знаходили листівки антирадянського характеру, тому було вирішено порушити 

кримінальну справу, що й було доручено підполковнику Ершову. 

Підозрюваними в написанні листівок стали словак Нандор Беняк, 

житель м. Ужгорода, та українець Вінцент Орловський, житель с. Тур’я Ремета 

Перечинського району Закарпатської області. Проведена графологічна 

експертиза 18 листівок антирадянського характеру була своєрідним початком 

присуду для Нандора Беняка [152, арк.176-179]. 

На початку весни 1955 р. в Ужгороді створилося невелике угрупування. 

Його членами були: Нандор Беняк, Вінцент Орловський і Янош-Тіберій 

Кулчар. Керівником угрупування був Нандор Беняк, учень 10 класу школи ім. 

Дойко Габора [248, с. 15]. Ця організація, яка згодом була названа 

Ужгородською, проти радянської молодіжної організації мала і план виконання 

своїх обов’язків, у які входило прийняття клятви, час проведення зборів групи 

(яку самі члени називали комітетом. – Авт.) та саме виготовлення 

антирадянських листівок [151, арк. 32]. 

У серпні 1955 р. до цього угрупування, за вмовляннями Нандора Беняка 

та Вінцента Орловського, приєднався Янош-Тібор Кулчар. Основною 

причиною свого вступу вважав твердження керівника групи про те, що люди на 
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їхньому прикладі побачать спроби боротьби з радянською владою і також 

приєднаються до них [151, арк. 201].  

Нандор Беняк зізнався, що більшість листівок писав власноручно. Так, 

листівка, яка зазначена в матеріалах справи №1 проголошувала: «Під словом 

мир комуністи хочуть зробити нас, віруючих в Бога, своїми рабами! 

Американці хочуть дати нам волю і свободу! передавайте далі» [153, №1 

(додатки)]. Нандор Беняк зізнався, що таких листівок, як №1, він і Вінцент 

Орловський написали близько 15. Також він зізнався, що писав на листочках 

паперу два слова «Смерть комуністам». Серед інших листівок варто звернути 

увагу на таку: «Смерть комуністам!!! Хай живе Американський уряд» [153, 

арк. 13 (Додатки. Пакет №4)]. У листівках, які писала Ужгородська група, 

зверталися до молоді, робітників, селян, інтелігенції із закликом боротися 

проти комуністів, вступати молоді до лав «нової визвольної армії», виступали 

проти колгоспів [151, арк. 49].  

Закарпатський обласний суд на чолі з Савченком 20 березня 1956 р. 

виніс вирок, за яким Нандора Беняка,  Вінцента Орловського засудили на 6 

років та Яноша-Тіберія Кулчара на 4 роки ВТТ [152, арк. 301]. Весь термін 

ніхто з них так і не відбув, тому що у 1958 р. засуджені були звільнені за 

амністією. 

Ще одна підпільна група була створена у 1955 р. учнями 

Виноградівської ЗОШ №3 на засадах сепаратизму – «повернення» Закарпаття 

до складу Угорщини. Усі вони користувалися псевдонімами. Створення групи 

ініціював учень 10 класу Ласло Бузані (псевдонім Фіца), який того ж року 

переселився з матір’ю в Угорщину. Відтак групу очолив його однокласник 

Йожеф Ілейш. У групу входили учні 9-10 класів Янош Варга, Шандор Мілован, 

Стефан Дудаш, а також Золтан Ковач, який до того часу закінчив школу й ніде 

не працював [249, с. 73]. Останній пізніше в одному з інтерв’ю зазначив, що 

учасники групи поширювали листівки в школі та у місті [249, с. 98]. Листівки 

спонукали угорське населення до непокори й відкритих виступів проти 

радянської влади. Окремий наголос робився на сепаратистських ідеях 

приєднання Закарпаття до Угорщини. Також у листівках містилися вимоги 
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щодо негайного виведення радянських окупаційних військ з Угорщини та 

запровадження демократичного ладу [248, с. 98]. 

Восени 1956 р. до угрупування приєдналися Ласло Дудаш, Шандор 

Мілован, Золтан Ковач [248, с. 24]. Активізувало роботу групи, за словами 

Йожефа Ілейша, просування російських танків у Виноградові 23-24 жовтня 

1956 р. [249, с.73]. Про ці події Шандор Мілован зазначив, що конвой танків 

молодики з Берегівського району закидали пляшками з чорнилом [249, с. 98].  

З постанов на арешт Йожефа Ілейша та Мілована Шандора випливає, 

що учні угорськомовної школи в період контрреволюційного заколоту в 

Угорщині виготовляли антирадянські угорські націоналістичні листівки [156, 

арк. 12; 157, арк.78]. На допитах Йожеф Ілейш завжди називав події 1956 р. в 

Угорщині народною революцією [156, арк. 22]. 10-13 березня 1957 р. Шандор 

Мілован разом зі своїми друзями Йожефом Ілейшем, Стефаном Дудашем і 

Золтаном Ковачем розділили ролі у виготовленні листівок, у яких був заклик до 

угорського населення проводити боротьбу проти росіян і вимагати для угорців 

автономію і землю [157, арк.78]. 

Закарпатський обласний суд 26-27 серпня 1957 р. на чолі з Токарем 

розглянув на закритому засіданні в Ужгороді справу про обвинувачення 

Йожефа Ілейша, жителя с. Заболотне Виноградівського району, Яноша Варгу, 

жителя с. Чорнотисово Виноградівського району, Золтана Ковача та Стефана 

Дудаша, жителів м. Виноградово, у злочинах, передбачених ст. 54-10 ч.ІІ (у 

воєнний час) і 54-11 КК УРСР [158, арк. 191]. 

Учня 9 класу, угорця Мілована Шандора (1941 р. н.) обвинувачено в 

злочинах, передбачених не лише тими двома статтями, а й статтею 196 КК 

УРСР, яка передбачала засудження за виготовлення, зберігання, збут, купівлю 

вибухових речовин або снарядів, вогнепальної зброї без належного дозволу, 

кинджалів та іншої холодної зброї без дозволу Наркомвнусправ (Народний 

комітет внутрішніх справ. – Авт.) [243, c. 84]. Як дізнаємося зі слів самого 

Шандора Мілована, у нього був меч і несправний пістолет. Але це не вплинуло 

на слідчих, тому що в справі було написано: незаконне володіння зброєю [249, 

с. 100]. 
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Закарпатський обласний суд засудив Йожефа Ілейша до позбавлення 

волі на 6 років, Яноша Варгу на 5 років, Золтана Ковача та Шандора Мілована 

на 4 роки, Стефана Дудаша на 3 роки  ВТТ [158, арк. 193-194]. У цій справі 

була утверджена ще одна ухвала Судової колегії в кримінальних справах 

Закарпатського обласного суду, яка встановила, що у Виноградівській 

угорській середній школі №3 політико-виховна робота з учнями цієї школи не 

проводиться [158, арк. 195]. Тобто пропаганда комуністичних ідей, яку 

називали політико-виховною роботою з учнями, мала проводитися постійно, і 

вчителі мали вести виховні заходи з учнями не лише в школі, а і в гуртожитку. 

Реабілітовано було всіх 1991 р., згідно з Законом Української РСР «Про 

реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» від 17 квітня 1991 р. [416, 

с. 142-145]. 

Під час викриття  Виноградівського угрупування,  органам КДБ стало 

відомо, що схоже угрупування діяло і в селі Косино Берегівського району, 

членам якого інкримінували розповсюдження та виготовлення антирадянських 

листівок [249, с. 52]. Але чи насправді це було угрупування, яке виготовило 

одну листівку антирадянського характеру: члени групи відразу були викриті 

органами КДБ. До так званої Косинської групи слідчі віднесли вчителя 

Попівської семирічної школи Берегівського району Шандора Сейчі, його 

колегу та двоюрідну сестру Марію Ормош та тимчасово безробітного, як 

зазначали служби КДБ (працював на пункті з прийому винограду) [160, 

арк. 189], її рідного брата Стефана Ормоша.  

Стефан Ормош під час допиту стверджував, що угорські громадяни 

підходили до кордону СРСР, вигукували в бік Закарпаття, щоб його населення 

повстало проти комуністів [160, арк. 190]. Щодо Шандора Сейчі, то на допиті 

31 жовтня 1957 р. в м. Ужгороді він зазначив, що коли в Угорщині розпочався 

контрреволюційний виступ, з м. Мішкольц учасники революції організували 

радіопередачі, де називали себе борцями за вільну Угорщину [160, арк. 31-32]. 

Склавши всю цю ситуацію в одну картину, він вирішив якимось чином 

боротися з цим.  
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Боротися з несправедливістю вони вирішили написанням листівки, 

яка була названа «Заклик!!!», зацитуємо деякі фрагменти з неї: «Вся Угорщина 

стоїть у полум'ї. Героїчний угорський народ, ризикуючи своїм життям, став на 

полі бою в інтересах повалення деспотичного ярма Радянської Росії. Ми теж за 

цими ярмом стогнемо... Не вірте комуністам» [161, арк. 56]. Потрібно 

зазначити, що листівка була написана угорською мовою.  

24 січня 1958 р. Закарпатський обласний суд виніс рішення у їхніх 

справах. Першочергово було засуджено Шандора Сейчі за ст. 54-10 ч.ІІ і 54-11 

на 6 років, Стефана та Марію Ормош на 4 роки кожного. Термін свій Стефан 

відбував у Мордовії, а Марія – за Москвою в келирівському жіночому 

політичному таборі [249, с. 53]. 

Тож можемо зробити висновок, що засуджено їх було за угрупування, 

яке вони створили, хоча насправді воно не існувало, та за написання одної 

антирадянської листівки. Що цікаво, вони отримали такий же термін, як члени 

Ужгородської групи, яка діяла набагато активніше.  

Восени 1957 р. в с. Галоч Ужгородського району із молоді шкільного 

віку учень 9 класу Ужгородської вечірньої школи №2 Іштван Пастеляк 

організував антирадянську групу, метою якої була озброєна боротьба з 

Радянською владою у випадку виникнення війни з СРСР та західних держав або 

у випадку виникнення інших ускладнень чи напружень міжнародної 

обстановки. До неї ввійшли Тиберій Пердук, Ласло Молнар, Янош Сани та 

Ференц Деяк. У цей час керівником та іншими членами групи було складено та 

прийнято клятву на вірність у боротьбі з радянською владою [122, арк. 294]. 

Також вони мали свою касу (здали по 2 рублі при створенні організації) для 

купівлі зброї. У клятві, яку вони приймали, йшлося про те, що члени групи 

будуть захищати один одного і за свободу Угорщини готові померти [120, арк. 

118]. 

Збирання зброї підтверджується і свідченнями самого Іштвана Пастеляка. 

Восени 1957 р. члени Галоцької групи ходили по полях і лісах, на яких раніше 

відбувалися військові битви, у пошуках залишків зброї, патронів, мін [120, арк. 

93]. При обшуці у них були вилучені гранати, порох, револьвери, багнети та 
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інше. Але потрібно зауважити, що при проведенні експертизи зброї значна 

кількість виявилася не придатна для використання. 

При обшуці в Тиберія Пердука органи КДБ звернули увагу на брошуру 

«Це Угорщина», де автор в основному вихваляє склад угорського уряду під час 

фашистської влади Адольфа Гітлера, дякує йому за «звільнення» Закарпатської 

України [120, арк. 185]. До справи були долучені й написані Іштваном 

Пастеляком антирадянські листівки на угорській мові [120, арк. 46]. У листівці 

він закликав населення Закарпаття починати боротьбу проти радянської влади, 

проти комуністичної партії і проти радянського уряду [452, с. 168].  

 Під час допиту 27 листопада 1958 р. у справі Іштвана Пастеляка 

з’являється нове ім’я – Ендре Гече. Керівник групи стверджував, що часто 

відвідував квартиру протестантського священика Ендре Гече, який йому та 

Яношу Сані давав читати книги [120, арк.120]. Це підтверджував на допитах і 

Янош Сані і додавав, що Ендре Гече говорив їм, що до приходу радянської 

влади в нього був будинок і багато землі, яку комуністи відразу забрали [120, 

арк. 319].  

Повертаючи книги Ендре Гече, вони розмовляли про історію Угорщини, 

про причини подій 1956 року та інші питання. Так, про події 1956 р. Ендре Гече 

розповідав Іштванові Пастеляку, що вони були справедливі, тому що угорське 

населення прагнуло свободи і незалежності від Радянського Союзу [120, 

арк. 124]. Тому слідство почало підозрювати реформатського священика Ендре 

Гече 1907 року народження. Він підтвердив слова Іштвана Пастеляка та Яноша 

Сани, але стверджував, що література, яку він давав читати молодикам, була 

художня, а не антирадянська [121, арк. 86]. Велику увагу слідчих під час 

обшуку серед журналів, книг і документів викликав циркуляр, у якому 

священик отримував вказівки  про виховання вірників у дусі угорського 

буржуазного націоналізму й ненависті до радянської влади [121, арк. 113]. Але 

Ендре Гече категорично відкидав усі розмови з Іштваном Пастеляком на тему 

історії Угорської революції 1956 р. [121, арк. 143-144]. 

Єлизавета Гортвай, жінка священика, згадує про арешт свого чоловіка з 

жахом, адже 2 грудня 1958 р. Ендре Гече в Хусті заарештували, перевезли в 
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Ужгород у в’язницю КДБ, де під час допиту випадково на смерть забили. На 

її думку, він не хотів співпрацювати з людьми, які проводили допит, тобто 

визнавати, що він у 1956-1958 рр. в Галочі в угорському націоналістичному 

дусі проводив антирадянську пропаганду і закликав молодь до збройного 

повстання [453, с. 9]. Анна Гече, сестра священика, згадує так: «В прокуратурі 

єдиним доказом була книга Гітлера «Mein Kampf», у якій записано ім’я Андрія. 

Але він ненавидів, якщо хтось записував його ім’я в книгах» [453, с. 9]. 

Також нав’язували йому й зв'язок з Америкою, який полягав у тому, що 

він від хустської громади отримав плащ, який виготовили із матеріалу, який 

вони отримали з Америки [249, с. 56]. Але потрібно звернути увагу на те, що у 

кримінальній справі при обшуку не було вилучено книгу Адольфа Гітлера 

«Mein Kampf», і плаща знайдено не було. 4 січня 1959 р. Ендре Гече помер у 

стінах Ужгороської тюрми, згідно з висновком судової експертизи, його смерть 

спричинив інфаркт на основі кардіосклерозу та гіпертонії [121, арк. 271]. 

Кримінальну справу щодо нього було припинено. 

Слідчі КДБ не змогли сконструювати політичні справи із Ендре Гече та 

молодиків із Галоча. Тільки двох людей засудили за цією справою – Іштвана 

Пастеляка та Тиберія Пердука, а інші виступали як свідки. 30-31 січня 1959 р. у 

закритому судовому засіданні в м. Ужгород засуджені за статтею 54-1 «а», 

54-11, 54-10 ч.1 та 196 КК УРСР Іштван Пастеляк до позбавлення волі у 

дитячих виправно-трудових колоніях на 6 років та Тиберій Пердук на 2 роки 

[122, арк. 265]. Молнар Ласло, якого не засудили, бо на той час йому ледве 

виповнилося 13 років, мав протягом року з’являтися на селищну раду для 

бесіди під керівництвом чергового офіцера КДБ [249, с. 58]. 

Існували не лише групи, які боролися з антирадянською владою, бо 

були випадки індивідуальної боротьби проти свавілля комуністів. Серед таких 

варті уваги Петро Марченко, якого звинувачували в тому, що він 31 жовтня 

1956 р. у приміщенні буфету №18, який розташований в м. Ужгороді, в 

присутності громадян висловлював свої антирадянські погляди, спрямовані 

проти Радянського Союзу і його керівників, супроводжуючи всі ці 

висловлювання нецензурними словами на адресу КПРС [205, арк. 3].  



 139 

Проти нього дав свідчення Іван Завізіон, відвідувач буфету, який 

стверджував про правильність повстання угорців проти Радянського Союзу 

[206, арк. 40]. Свідок Йосиф Питяковяк заявив, що Петро Марченко,  

переконавшись, що він член КПРС, також висловився нецензурно в його 

адресу, як члена Комуністичної партії [205, арк. 53]. На основі цих свідчень 11 і 

13 лютого Петра Марченка суд визнав винним за ст.54-10 ч.І КК УРСР і 

засудив на 3 роки [205, арк. 158]. Реабілітований він у 1992 р.  

Були й інші особи, які виступали проти радянської влади, такі як Ілона 

Белла – вчителька, яка у 1956 р. писала й поширювала антирадянські листівки, 

її було покарано на 3 роки. Допити вчительки тривали півтора року. Під час 

допитів слідчі вдавалися до жорстоких тортур – робили ін’єкції та гасили 

сигарети на її тілі, що призвело до депресії [248, с. 61]. Засуджено було за 

антирадянську агітацію в 1956 р. ужгородського студента Володимира 

Маргітича на 4 роки [248, с. 63]. По 6 років отримали Янош Дорі та Євген 

Мельник за те, що у 1956 р. поширювали й виготовляли листівки 

антирадянського характеру. Дорі Янош відбував своє покарання у таборі 

Воркута Мордовської республіки, де під час бунту серед ув’язнених був 

поранений в ногу, яку пізніше ампутували [248, с. 63]. Доля ж Євгена Мельника 

після відбування його покарання в Сибіру невідома.  

Події 1956 р. в Угорщині спричинили й ряд дезертирств угорського 

населення з радянської армії, через небажання воювати проти своїх братів-

угорців. За період сталінізму чоловіків угорської та німецької національностей, 

які народжувалися між 1927-1930 рр., заборонялося зараховувати в ряди 

радянської армії, тому що їх вважали ненадійними. Але після смерті «великого 

вождя» ситуація змінилася. З’явилася велика кількість угорців, які служили в 

радянській армії, але вони не хотіли брати участь у придушенні революції, і 

тому ставали дезертирами. Серед них можемо назвати Матяша Лукача, 

рядового, який дезертирував із радянської армії, за що отримав 4 роки Сибіру. 

Але 23 грудня 1957 р. був за амністією звільнений [248, с. 66]. Засуджено на 

смерть за дезертирство у 1956 р. було Йожефа Бучелло, але після розстрілу він 
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залишився живим, тому покарання його було замінено на 35 років ВТТ у 7 

таборі Мордовської АР. 

Як видно, від кінця 1956 р. до 1959 р. тривали масові репресії приблизно 

проти 35 тис. людей було порушено міліцейсько-прокурорські перевірки, з 

підозрою у політичних злочинах. Засідання Закарпатського суду йшло за 

сценарієм, що було розроблено КДБ в Угорщині, щоб залякувати і щоб 

знищити й покалічити політично-суспільний стан, який хотів протистояти 

пролетарській диктатурі і радянській владі [250, с. 255]. 

Значення Угорської революції 1956 р., за оцінкою одного з перших 

відомих радянських дисидентів періоду хрущовської відлиги А. Любіщева, 

полягає в тому, що це був перший страшний удар по сталінізму в 

міжнародному масштабі, нанесений не капіталістами, а робітниками і 

прогресивною молоддю [370, с. 9]. 

Точна кількість репресованих, які виступали з різкою критикою проти 

СРСР, його діячів, органів та мали негативне ставлення до воєнних діій проти 

революціонерів в Угорщині 1956 р., і досі є невідомою. Сотні тисяч угорських 

патріотів стали жертвами Угорської революції. На жаль, радянське керівництво 

не зробило належних висновків із угорських подій 1956 р., про що засвідчили 

подальші події в Чехословаччині, Прибалтиці, Молдові, Нагорному Карабасі, 

Чечні та інших регіонах. Воєнна інтервенція СРСР в Угорщині змусила 

володарів провідних країн світу внести відповідні корективи до їх 

зовнішньополітичних стратегічних концепцій, посилила політику «холодної 

війни», значно послабила авторитет Радянського Союзу на міжнародній арені, 

загострила суперечності між країнами ОВД (Організація Варшавського 

Договору) і НАТО. 

* * * 

Репресивно-каральну політику комуністичного режиму на Закарпатті 

1946-1950-х рр. характеризують такі моменти: 

1. Села післявоєнного Закарпаття пережили радикальні перевороти 

традиційного способу життя, котрі радянська влада втілила через проведення 

аграрної реформи й суцільної колективізації. Найменший супротив населення 
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Закарпаття, наприклад у вигляді антиколгоспних заворушень чи «бабських 

бунтів», викликав жорсткі репресивні акції. 

2. У цей час адепти тоталітаризму вдалися до масованого 

антирелігійного терору й атеїстичної пропаганди. Церкву усували з усіх 

суспільних сфер. Стосовно священнослужителів, особливо греко-католиків, 

необґрунтовано запровадили дискримінаційні обмеження. Десяткам священиків 

інкримінували фальсифіковані злочини. 

3. Молодь була однією з найбільш неблагонадійних категорій 

населення Закарпаття, що критично сприймала радянську владу. Водночас 

каральні органи інспірували провокаційне створення антирадянських 

молодіжних організацій, що зазвичай у своїх діях не виходили за межі фіксації 

прізвищ незадоволених і розповсюдження антирадянських листівок. Цими 

репресіями впроваджувався тотальний контроль за молодіжним середовищем. 

4. Трудові мобілізації працездатної молоді в індустріальні регіони, 

ініційовані радянським урядом, подавалися як масовий добровільний рух. 

Закарпатська молодь противилася цій мобілізаційній кампанії шляхом бойкоту, 

втеч, переходу на нелегальне становище. Це призвело до окремої хвилі арештів 

і покарань. Серед причин спротиву – нестерпні умови перебування у школах 

фабрично-заводського навчання Донбасу, що у післявоєнний час відрізнявся 

низькою якістю життя і вкрай складною криміногенною обстановкою. 

5. Угорська революція 1956 р. та її придушення СРСР сколихнула 

населення Закарпаття, спостерігається піднесення опозиційних настроїв. Проти 

інакодумців тоталітарна держава застосувала вже не масовий, а індивідуальний 

терор. 
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РОЗДІЛ 4 

 МЕХАНІЗМ, ФОРМИ І МЕТОДИ РЕПРЕСІЙ У 

ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ В 1960-1991 РОКАХ 

                              4.1. Релігійне дисидентство 

Аналіз сучасних концепцій комуністичних режимів дозволяє 

констатувати, що радянський соціалізм за своєю природою був тоталітарним не 

лише до ХХ з’їзду КПРС (1956 р.), але й після нього. Тоталітарна система 

всіляко намагається встановити свій контроль над суспільством. Це неминуче 

тягне за собою спробу знищити свободу особистості й суспільства, – 

релігійного, культурного, політичного чи економічного вона змісту. Тому 

атеїстичні комуністичні держави приймали жорсткі заходи проти свободи 

віросповідання. Найкраще цю форму атеїстичної держави втілив уряд в Албанії 

за часів диктатури Енвера Ходжі, де у вересні 1967 р. було оголошено, що всі 

2169 церков, мечетей і костелів закриваються [438, с. 124]. Цього прагнули й 

радянські керівники. Репресії продовжувалися проти релігійних громад: греко-

католиків, православних та протестантів, зокрема єговістів, адвентистів-

п’ятидесятників та інших.  

Потрібно також згадати про внесення змін до КК УРСР у червні 1961 р. 

Сумнозвісна ст. 209, де йшлося про «посягання на особу і права громадян під 

приводом виконання релігійних обрядів» [400, с. 342]. Це дало підставу 

застосовувати репресії за довільним вибором. Жертвами цієї статті стали 

євангельські християни-баптисти сіл Великий Раковець і Заріччя, адвентисти 

сьомого дня села Ільниця (Іршавський район).  

Після приєднання Закарпаття до УРСР у 1944 р. перед радянськими 

керівними структурами постало питання: як здійснювати контроль над 

численними сектантськими релігійними громадами в Закарпатській області? 

Відсутність знань про історію Закарпаття не сприяла вільному орієнтуванню 

Уповноваженого ради у справах релігійних культів при Раді Міністрів СРСР по 

Закарпатській області С. Ляміна-Агафонова у тогочасному релігійному русі 

краю. Тому вивчали й збирали якомога ширші відомості про релігійні общини 

євангельських християн-баптистів та їх пресвітерів. Радянським партійним і 
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силовим органам пропонувалося тримати в полі зору й общини Свідків Бога 

Єгови, адвентистів та реформаторів.  

У «Довідці про євангельських християн-баптистів 1946 року» Київське 

керівництво поінформувало місцеві радянські партійні органи про таке: «За 

нашими відомостями, в Закарпатті є 56 релігійних громад і груп баптистів з 

1600 членами і 25 релігійних громад  так званих «вільних християн» з 700 

членами» [379, с. 107]. Свідки бога Єгови, як зазначалося у документі, є 

найбільш ворожі до радянської влади: «Це реакційні «мракобіси» й треба 

допомогти відповідним органам вскрити їх дислокацію, викрити їх керівників» 

[299, с. 270]. Тому вирішено було об’єднати всі общини «вільних християн» 

Закарпаття до Союзу євангельських християн-баптистів СРСР, з баптистськими 

общинами краю в одне братство, що й було підписано на Мукачівській 

конференції 27 лютого 1946 року.  

Слід віддати належне досить конкретній позиції Москви в цьому 

питанні, яке виходило за рамки суто внутрішніх і змушувало враховувати ряд 

важливих чинників міжнародного характеру. Так, відповідаючи на 

неодноразові запити, що надходили до Києва, голова РСРК А. Пузін у листі від 

8 травня 1959 р. повідомляв: «Рада вважає, що ліквідація єпископату 

реформатської церкви в Закарпатській області поки що передчасна. Крім цього, 

ця церква головним чином об’єднує віруючих угорської національності, 

вважається національною церквою й ліквідація єпископату може викликати за 

кордоном, зокрема в Угорщині, неправильне тлумачення» [302, с. 660]. Тому 

можна зробити висновок, що реформатській церкві пощастило через те, що 

радянська влада змушена була враховувати ряд важливих чинників 

міжнародного характеру. 

 Але це не забороняло переслідувати вірників різних релігійних 

конфесій. Переважна кількість протестантів  принципово не погоджувалися з 

офіційною лінією, за якою свобода совісті залишалася тільки декларативною. 

Тому їхню діяльність оголосили протизаконною [400, с. 342]. Чи не найбільш 

войовничими і динамічними віросповіданнями в Україні, зокрема на Закарпатті, 

в 1950-60-х роках були баптистська та інші протестантські церкви — 
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п’ятидесятники, адвентисти, свідки Єгови. Вони відправляли свої релігійні 

потреби в автономних конгрегаціях, навчали дітей, як цього вимагає їхня віра, 

нерідко відмовлялися реєструватися в органах влади, що ускладнювало 

контролювати їх. У ті роки вони складали непропорційно велику частку 

«в'язнів совісті» в СРСР. 

Однією з найбільш організованих і поширених у багатьох регіонах, 

зокрема і в Закарпатті, є секта єговістів (товариство свідків Єгови). Переважно 

їх переслідували за відмову служити в армії. Певний час єговісти 

поширювалися таємно, згодом стали відправляти молитовні та інші обряди. За 

це каральні органи переслідували їх. Вони змушені були перейти з відкритих 

молитовних зборів до переховування на квартирах вірників, які жили в окремих 

будинках. Так, єговісти, які проживали в селах Рахівського району, з 1951 р. 

збиралися в таких будинках [349, с. 65].  

Варто згадати, що в 1953 р. в м. Берні (Швейцарія) відбувся світовий 

конгрес єговістів. На ньому було прийнято рішення, у якому зазначалося, що 

єговісти поважають конституційні закони держави, які створені у дусі поваги 

до Бога. Згідно з новими вказівками, єговістам дозволялося ставати на 

військовий облік, отримувати паспорт і працювати в колгоспі, але аналіз 

кримінальних справ показує, що кількість арештованих єговістів у 1953 р. 

порівняно з попередніми періодами зросла.  

Привертають особливу увагу матеріали кримінальної справи 

арештованих 17 лютого 1953 р. єговістів Шандора Бара та Ласла Дана. Перший 

проживав у с. Ракошино Мукачівського району, а другий у с. Верхнє Водяне 

Рахівського району. У матеріалах слідства зазначалося, що Шандор Бара 

неодноразово зустрічався з керівником так званого «Крайового бюро» 

Миколою Цибою [73, арк. 81], від якого отримував вказівки щодо проведення 

ворожої діяльності проти радянської влади.  

Керівник «стрефи» №19 україномовної групи єговістів Шандор Бара 

подає чітку структуру єговістської організації на Закарпатті [73, арк. 99, 

113,138]. Так, на території Закарпатської області існували дві групи єговістів: 

українськомовна та угорськомовна. Вони, у свою чергу, поділялися на три 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%E2%80%99%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8
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єговістські групи, а ті – на «килки» [73, арк.139]. В обов’язки керівника 

«стрефи» входило збирання матеріалу щодо засуджених єговістів [73, арк. 237], 

постачання антирадянської єговістської літератури [73, арк. 82].  

У кримінальній справі Ласла Дана зазначалося, що він з 1943 по 1950 

рік був рядовим учасником антирадянського єговістського підпілля, а потім 

«слугою стрефи» [74, арк. 50]. Він неодноразово виїжджав у Станіславську 

(нині Івано-Франківська) область на організаційні зустрічі з Цибою і 

Веретельник, де передавав їм звіти про антирадянську діяльність єговістського 

підпілля на Закарпатті. 

Ця справа є цікавою тим, що після їх засудження пройшла хвиля нових 

арештів на Закарпатті, адже як керівник «стрефи» він знав і більшість 

керівників груп та «килок» [73, арк. 117, 124]. Так арештовують у 1953 р. 

Василя Боже, Івана Костика, Дмитра Лендела та керівника угорської групи 

Олену Олах. 16 червня 1953 р. військовим трибуналом Міністерства внутрішніх 

справ Київського військового округу на підставі ст. 51-1 «а» КК УРСР Шандора 

Бара і Ласла Дана було засуджено на 25 років ВТТ [75, арк. 265-268].  

Наступною «великою справою» для радянських слідчих органів було 

розкриття угорськомовної  групи на Виноградівщині. Як не дивно, але на чолі 

угорськомовної групи № 167 була за національністю українка, жителька 

с. Вилок, Виноградівського округу Олена Олах. Під своїм керівництвом вона 

об’єднала села Вилок, Фанчиково, Перехресне, Пушкиново, Чорний Поток, 

Вербовець, Теково та інших Виноградівського району.  

Заступник Олени Олах – угорка Марія Сілади розробила чітку систему 

здавання звітності щодо пропагування єговізму серед населення, відмови брати 

участь у суспільно-політичному устрої села Вилок [62, арк. 118, 129-130; 64, 

арк. 25, 26, 27]. Також вона займалася постачанням єговістської літератури в усі 

«килки», об’єднані її керівником, яку пізніше назвуть не релігійною, а 

антирадянською [62, арк.116, 117-119; 64, арк. 26, 27, 38, 42-43].  

Керівниками «килків» Олена Олах призначила: Павла Геруша – в 

с. Теково [62, арк.166-169, 173-177], Стефана Колька – в с. Пушкино [62, 

арк. 202, 207] та Євгенія Йокоба – десятого «килка» [62, арк.22-23, 30-33]. 
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Значну частину активних учасників єговістської організації було 

заарештовано за відмову служити в радянській армії – Карела Фабіана [63, арк. 

139-145, 147-155], Михайла Плиску [63, арк. 98, 99, 111] та Семена Плиску [63, 

арк. 241-243; 64, арк. 89]. Згідно з віруванням свідків Єгови, їм заборонено 

брати до рук зброю, з огляду на це допризовники цієї віри відмовлялися 

служити в армії. 

У цій справі проходили й житель м. Берегово проповідник Степан 

Турані [63, арк. 17, 18], активна учасниця єговістської організації Розалія 

Фабіан [63, арк. 49-54; 65, арк. 15] та житель с. Перехресне Юлій Фабіан [63, 

арк. 220-221], який навертав до віри жителів сусідніх сіл. Закарпатський 

обласний суд 9-10 січня 1953 р. всіх 12 осіб, які проходили у цій справі, засудив 

на чималі терміни. Так, Олену Олах, Марію Сілади, Павло Геруша, Стефана 

Колька, Євгенія Йокоба, Степана Турані, Розалію Фабіан, Михайла Плиску, 

Семена Плиску, Юлію Фабиан, Карла Фабіана і Миколу Плиску за ст.54-10 ч.2 

та 54-11 засуджено на 25 років ВТТ [65, арк. 350-357].  

Тісно переплітається з вищезгаданими справами й наступна, яку ми 

розглянемо. Адже ми дізнаємося ще про одну постать, яка допомагала в 

управлінні «стрефою» Мукачівського району на Закарпатті – Михайла Гайнаса. 

Він, житель с. Великі Лучки Мукачівського району, очолював український 

відділ з 1949 р. за призначенням Шандора Бара [66, арк. 30-34]. За часи свого 

правління він призначив керівниками «килок» №170  у селах Зняцево-Драгиня, 

Червеньово, Мале Ракошино – Івана Костика [66, арк. 146, 149-150, 154-157] та 

№171 у селах Руське, Чопивці, Медведівці, Микуловці-Ростоватовці – Дмитра 

Лендєла [66, арк. 207-209].  

Звинувачені в антирадянській діяльності були й Олександр Шимон, 

Юрій Паулич, Іван Козмо та Андрій Барта, які активно діяли в Мукачівському 

районі. Закарпатський обласний суд 22 квітня 1953 р. Михайла Гайнаса, Івана 

Костика, Дмитра Лендєла, Івана Козмо засудив на 25 років, а Юрія Паулича, 

Олександра Шимона та Андрія Барта – на 10 років ВТТ [67, арк. 109-112].  

У 1953 р. були  засуджені активні діячі єговістської віри Василь Боже, 

Нуцу Бокоч, Михайло Шелевер, Василь Філіп та Василь Опріш. Проповідник с. 
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Діброва Тячівського району Василь Боже був засуджений неодноразово за 

свої релігійні переконання. Так, у 1947 році вперше був засуджений, але 

звільнившись у 1950 р. продовжував відмовлятися від радянських документів, 

не погоджувався ставати на військову службу [44, арк. 80-81, 100-101], на своїй 

квартирі проводив молитовні збори [44, арк. 40-42, 99-100]. Засуджений на 10 

років ВТТ Закарпатським обласним судом 29 квітня 1953 р. [44, арк. 171-172]. 

За подібні «злочини» на 25 і на 10 років ВТТ судили й інших єговістів із 

с. Діброва, що на Тячівщині. Серед них Михайло Шелевер, Василь Філіп та 

Василь Опріш, – їх усіх було звинувачено в антирадянській і 

контрреволюційній діяльності [101, арк. 228-230]. 

За відмову служити в радянській армії через релігійні переконання був 

засуджений житель с. Біла Церква Рахівського району Нуцу Бокоч 31 березня 

1953 р. до 10 років ВТТ [101, арк. 102-103]. Івана Костика було засуджено двічі 

в 1951 та 1954 рр.; Степана Бімбу у 1955 р. та ін. Жителя с. Рафайлово 

Берегівського району Степана Бімбу  ще у 1955 р. було засуджено на 3 роки і 6 

місяців через те, що, одержавши повістку для проходження військової служби, 

він не з’явився у райвійськкоматі, бо з релігійних переконань не міг служити у 

війську [196, арк. 195]. А вже згодом, у 1958 р., був засуджений за самі 

релігійні переконання та антирадянську літературу, яка у нього була вилучена, 

строком на 4 роки ВТТ [196, арк. 235-236]. 

Так само був засуджений і Костик Іван. Уперше він був засуджений за 

відмову прийняти повістку й служити в Радянській Армії 14 листопада 1951 р. 

терміном на 5 років [131, арк. 236]. А вдруге вже у жовтні 1954 р. з цієї ж 

причини ще на 5 років [131, арк. 237]. У 1962 р. він уже проходив у справі 

створення організації свідків Єгови Костянтином Поташовим. 

За пропаганду забороненої віри було засуджено чимало населення 

Закарпаття, переважно жителів Мукачівського, Берегівського, 

Виноградівського, Тячівського, Рахівського та Міжгірського районів [349, 

с. 66]. Засуджений Ян Попша стверджував, що організація свідків Єгови є 

підпільною, бо існує без дозволу органів радянської влади [167, арк. 5].  
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Ян Попша наголошував на допитах, що всі закони радянської влади 

він визнавати не може через свої релігійні переконання. Наприклад, він 

признавав закон про податки і реєстрації шлюбів і новонароджених, але 

виступав проти обов’язкового проходження військової служби в радянській 

армії та відвідування різних культурних заходів [166, арк. 48]. Михайло Бокоч, 

який проходив по одній справі з Нуцу Бокоч та Яном Попшею, також говорив, 

що участь у виборах він не брав, як і інші віруючі єговісти, бо це заборонено 

їхньою релігією [166, арк. 139]. Усі вони були раніше засуджені за цими ж 

звинуваченнями (ст. 54-10 ч. ІІ): Нуцу Бокоч  у 1953 р. на 10 р.[168, арк. 170-

171], Михайло Бокоч у 1952 р. на 5 р. [168, арк. 175-176].  

У всіх засуджених жителів с. Біла Церква Рахівського району, було 

проведено обшук, де було вилучено велику кількість антирадянської 

літератури. Найчастіше це була Біблія, різні випуски журналу «Башня стражи». 

9 липня 1958 р. Закарпатський обласний суд на підставі ст. 54-10 ч.ІІ, 54-11 

засудив Нуцу Бокоч  на 10 р., Михайла Бокоча – на 8 р., Яна Попшу – на 5 р. 

ВТТ [168, арк. 255-257]. Але згодом їхній вирок був замінений до 5 років 

кожному. 12 грудня 1991 р. всі були реабілітовані. 

Іншу велику організацію, що діяла на Закарпатті, членів якої називали 

учасники нелегальної секти єговістів, затримали в 1962 р. На чолі цієї 

організації був Константин Поташов з Іркутської області. Після відбуття свого 

першого покарання в 1955-1958 рр. [133, арк. 28-31] він разом із братами Марич 

та Іваном Сідуном у 1959 р. створив нелегальну друкарню, де видавали 

літературу для пропаганди віри свідків Єгови [132, арк. 52]. 

Лише в Західному відділі було поширено 3091 книгу, 2343 брошури і 

1626 – «Башни стражи», 305157 год. проведено проповідництвом, 1000 

публічних виступів, 1753 особи прийнято в свідки Єгови та багато ін. [130, 

арк. 216-219]. У кримінальних справах єговістська література трактувалася як 

антирадянська, контрреволюційна. У більшості випадків приймалися рішення 

про спалення. Таке знищення релігійної літератури не можна вважати 

виправданим [349, с. 70]. 
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Майже всі, хто проходив у цій справі (а це 9 осіб), були засуджені й 

раніше за свої релігійні уподобання. Наприклад, Василь Дюгованець у 1956 р. 

після звільнення з тюрми, де відбував покарання за антирадянську діяльність. 

Іван Костик, який відмовився прийняти повістку й служити в радянській армії, 

був засуджений у 1951 р. на 5 років [131, арк. 232], повторно за цей же 

«злочин» у 1954 р. на такий же термін [131, арк. 237]. 

З приводу розгляду їхньої справи було допитано 145 свідків, ще 

потрібно було допитати 45 станом на 13 жовтня 1962 р. [133, арк. 14]. 21 грудня 

1962 р. Закарпатський обласний суд розглянув справу в м. Ужгороді, за ст. 62 

ч.ІІ засудили Константина Поташова  – на 8 р.; Андрія Курура – на 7 р.; Василя 

Дюгованця, Івана Костика  – на 5 р., Івана Сідуна, Михайла Марича  – на 4 

роки, Федора Марича, Анастасію Марич – на 3 р. та Ельвіру Крайнер на 2 роки 

умовно [134, арк. 271-272]. 

Їх було засуджено за антирадянську агітацію, але виконання релігійних 

обрядів секти єговістів і єдиний факт належності до цієї секти не містить сам по 

собі складу контрреволюційного злочину. Тому звинувачення їх у створенні 

контрреволюційної організації є несправедливим, так як і саме засудження.   

Для активнішої боротьби проти різних релігійних сект Закарпатський 

обком партії в постанові від 27 березня 1959 р. «Про недоліки науково-

атеїстичної пропаганди в Закарпатській області та заходи її поліпшення» 

зобов’язав комуністів проводити не лише масове атеїстичне виховання, а 

зосередити свою увагу на індивідуальній роботі з віруючими [291, с. 64].  

Досить близькою до єговістів за віровченням є секта суботників. У 

кримінальних справах їх названо «суботниками-п’ятидесятниками». Сама назва 

походить від того, що вони вважають святковим днем суботу. Їх засуджували 

також за проведення агітації проти колективізації сільського господарства, 

відмову від взяття на військовий облік, виховання дітей в антирадянському 

дусі. Окремих суботників звинувачували в тому, що при виконанні своїх 

релігійних обрядів вони впроваджували фізичні й виснажливі форми моління, 

вигуки незрозумілих для самих віруючих слів, займалися пророцтвом. 
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П’ятидесятники виступали проти злиття їх з християнами-баптистами, яке у 

1944 р. відбулося під тиском радянської влади [419, с. 209].  

Так, Юрія Шебу, жителя с. Люта Великоберезнянського району, було 

звинувачено в організації нелегальної секти «суботники-пятидесятники». На 

допиті він визнав, що в листопаді 1958 р. звільнився з роботи, розпродав усе 

своє майно та почав молитися богу [172, арк. 179]. Також він стверджував, що в 

січні 1959 р. створив із жителями с. Люта групу, яка щоденно збиралася на 

молитовні збори, де читаючи Біблію і зробили висновок, що радянська влада 

суперечить написаному в Біблії, тому закони радянської влади не визнавали 

[172, арк. 180-181]. Засуджено його 4 січня 1960 р. на три роки ВТТ [172, арк. 

280-282].  

Також у 1953 р. було засуджено керівника секти п’ятидесятників с. Люта 

Великоберезнянського району Миклоша Боринського та його заступника Юрія 

Суслу. Вони своїм однодумцям забороняли читати політичну та художню 

літературу, відвідувати заходи, влаштовані радянськими партійними 

організаціями, не вступати у лави радянської армії, не брати до рук зброю, 

оскільки це суперечить їхнім релігійним віруванням [165, арк. 30-31, 61-62]. 

Засуджено Миклоша Боринського і Юрія Суслу 12 січня 1954 р. Закарпатським 

обласним судом на підставі ст.54-10 ч.2 на 10 років ВТТ [165, арк. 186-187]. 

Переплітається з вищезгаданою кримінальною справою і засудження 

керівника нелегальної секти п’ятидесятників с. Тур’я Бистра Перечинського 

району Василя Ключковича. Він створив цю секту ще в 1951 р. і проводив 

велику кількість молитовних зборів на Перечинщині [162, арк. 48-50, 61-65]. 

Також було затримано активного проповідника вчення п’ятидесятників 

с. Поляна Свялявського району, який із числа віруючих баптистів навертав у 

віру суботників у селах Великоберезнянщини [162, арк.72-73]. 

  Ця справа об’єднує заарештованих керівників, заступників, 

проповідників та активних учасників сект Перечинського, Свалявського та 

Іршавського районів. Так було заарештовано керівника нелегальної секти 

п’ятидесятників с. Керецьки на Свалявщині Дмитра Григу та його заступника 

Івана Василенка.  
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Як керівник Дмитро Грига часто робив виїзні проповіді, на яких 

наголошував про судний Божий день, що радянськими органами трактувався як 

«залякування населення» [162, арк. 102-104, 108-109].   Цього ж шляху 

притримувався і його заступник Іван Василенко [162, арк. 154-156; 163, 

арк. 20]. Ще одного жителя села – Миколу Нитку, який забороняв батькам 

пускати своїх дітей до школи в суботу, було арештовано як ревного 

проповідника п’ятидесятницької віри [162 арк. 176-179; 163, арк. 32]. 

Викрито було нелегальну діяльність п’ятидесятників і в с. Кушниця 

Іршавського району. Активних проповідників релігійного вчення Юрія 

Кострабу та Андрія Ровканича було звинувачено в антирадянській пропаганді 

серед місцевого населення через те, що вони назвали радянську владу «властью 

сатани» [162, арк.204-207, 210-211; 163, арк. 76-79, 87-90, 97-101, 103-106]. 

Закарпатський обласний суд 8-9 квітня 1953 р., розглянувши справу щодо секті 

п’ятидесятників, засудив: Василя Ключковича, Дмитра Григу, Івана Василенка 

– на 25 років, Іллю Радя, Миколу Нитку, Юрія Кострабу, Андрія Ровканича, 

Георгія Цимболинця – на 10 років ВТТ кожного [163, арк. 354-356]. 

Значну роботу місцеві партійні органи проводили з віруючими- 

п’ятидесятниками, які подали заяви про виїзд із СРСР за релігійними мотивами. 

Це переважно жителі Хустського та Іршавського районів, міст Ужгорода та 

Мукачева [299, с. 366].  Потрібно також згадати про внесення змін до КК УРСР 

у червні 1961 р. – сумнозвісна ст.209, де йшлося про «посягання на особу і 

права громадян під приводом виконання релігійних обрядів» [400, с. 342]. Це 

дало підставу застосовувати репресії за довільним вибором.  

За антирадянську пропаганду засуджували й адвентистів-реформаторів 

сьомого дня. Вони також вважали священним днем суботу, тому закликали 

батьків не відпускати дітей не тільки до школи, а й гратися на вулиці [139, арк. 

16]. Було заарештовано жителя м. Мукачево Терентія Черкова. На допиті він 

описав і чітку сітку їхньої нелегальної групи, що охоплювала майже всю 

територію СРСР, які поділялися на поля [139, арк. 47]. Сюди входило 

Закарпатське поле, яке об’єднувало приблизно 10-11 общинних груп.  
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Терентій Черков раніше був засуджений за «активну антирадянську 

нелегальну діяльність сектантів реформаторів» у 1947 р. по ст.54-10 ч.ІІ до 8 р. 

ВТТ. За це ж він був засуджений 23 березня 1962 р. Закарпатським обласним 

судом на підставі ст.209 ч.І КК УРСР до позбавлення волі у виправно-трудових 

колоніях суворого режиму строком на 5 років [140, арк. 207].  

Але як радянське керівництво не намагалося знищити протестантські 

конфесії на Закарпатті, йому це не вдалося. Тому не можна не погодитися з 

думкою С. Михайлова [386], який у своїй статті наголошує, що внаслідок репресій 

кількість їх не зменшувалася, а в деяких районах Закарпаття і зростала. Також він 

подає досить точну кількість громад свідків Єгови, п’ятидесятників та адвентистів 

сьомого дня на території Закарпаття загалом і за районами. 

Але репресіям піддавалися не лише ці віри, адже радянська влада взяла 

курс на повну атеїзацію країни й не могла зупинитися. Ліквідацією Греко-

католицької церкви у 1949 р. винищення радянським партійним керівництвом 

священиків-уніатів не завершилося, адже греко-католицькі священики після 

ліквідації ГКЦ продовжували підпільно свою душпастирську роботу. 

Незважаючи на терор, у краї залишилося чимало прихильників греко-

католицької віри. Тож, хоча конфесія була заборонена, її громади 

продовжували діяти у підпіллі. Почався «катакомбний» період в історії ГКЦ на 

Закарпатті, який тривав до листопада 1989 р. 

 Так, у 1956 р. було звільнено велику кількість священиків-політв’язнів, 

що знаменувало в історії період «хрущовської відлиги». Хоча репресії та 

вбивства священиків-греко-католиків і надалі тривали. У 1953-1955 рр. 

підпільно продовжували обслуговувати вірників ще 42-44 священики. У ці ж 

роки під репресії потрапив і Дмитро Дребітко, який у 1951 р. був засуджений 

спочатку на 25, а згодом після протесту – на 10 р. ВТТ. Судили його за злочини 

часів угорської окупації території Закарпаття й за те, що проводив 

антирадянську політику [79, арк. 18]. Звільнившись у січні 1956 р. з ув’язнення, 

він не припинив  пропагувати свою віру, хоч вона й була заборонена владою. 

На допитах він підтвердив, що проводив богослужіння за уніатським обрядом і 

в молитвах прославляв Папу Римського, усе католицьке духовенство [77, 
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арк. 77, 78-90]. Також у нього під час обшуку було знайдено велику 

кількість літератури, яку експертиза визнала антирадянською [78, арк. 148-152]. 

Закарпатським обласним судом 28 травня 1957 р. він був засуджений на новий 

термін – 5 р. ВТТ [78, арк. 212-220]. 

Схожа доля спіткала й Івана Сокола та Антона Бачкая, які також були 

засуджені у 1957 р. за ст.54-10 ч.ІІ, що аж ніяк не стосувалася релігійної 

політики священиків. Іван Сокол був засуджений два рази: перший – у 1948 р. 

за допомогу угорським окупантам і проведення антирадянської агітації після 

возз’єднання Закарпаття з Радянською Україною [78, арк. 219-220]. 

Повернувшись у 1954 р. з табору, продовжив свою душпастирську діяльність, 

тобто проводив службу в православній церкві за обрядом греко-католицької 

[51, арк. 4]. За це його було визнано неосудним, суд ухвалив його помістити в 

спеціальну психіатричну лікарню для примусового лікування [51, арк. 264].  

Дещо інша ситуація була з Антоном Бачкаєм, оскільки він під час 

ліквідації ГКЦ на Закарпатті в 1949 р. перейшов у православ’я. Згідно з заявами 

громадян Семедія І., Федорчака В., Фединець Ю., Петрушко І., настоятель 

православної церкви в с. Мала Копаня Виноградівського району Антон Бачкай 

публічно відмовився від православ’я і повернувся в унію і почав відправляти 

служби за греко-католицьким обрядом [104, арк. 2]. У нього було вилучено й 

літературу, яку експертиза [104, арк. 283-289] одразу ж визнала 

антирадянською, але сам Антон Бачкай стверджував, що у себе вдома він 

зберігав не контрреволюційну, а релігійну літературу, яку комуністи визнали 

антирадянською [104, арк. 94]. Так його було засуджено 9-10 квітня 1957 р. на 7 

років ВТТ [104, арк. 340-341]. 

У 1956 р. також були звільнені священики Д. Гарайда, М. Греньо, 

П. Васков, С. Гафич, А. Грабар, М. Зомборі, які на волі продовжили свою 

душпастирську роботу. Д. Гарайда в м. Берегові організував місійну 

душпастирську роботу, проводив обряди хрещення, вінчання, похорону, 

займався катехизацією молоді [289, с. 54]. М. Зомборі в 1956-1980 рр., 

проживаючи з сім’єю в с. Фанчикове, працював у м. Виноградів у будівельній 

бригаді каменярем. Як у таборах ГУЛАГу, так і вдома не забував про своє 
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основне покликання священика. Повернувшися додому, він відразу почав 

займатися душпастирською роботою, обслуговуючи греко-католицьких 

вірників, які залишилися вірними Христовій Церкві [289, с. 94]. 

Не можна оминути досить суперечливу постать – священика Стефана 

Бендаса, який у 1949 р. був засуджений на 25 р на підставі ст.54-4, 54-10 ч.ІІ КК 

УРСР. У 1955 р. у зв’язку з інвалідністю був звільнений. Приїхавши в 

Мукачево, пробував влаштуватися на роботу, але районна влада не дозволила 

йому це зробити, хоч і були вільні місця. Із райкому партії повідомили, що він 

може одержати роботу, якщо перейде на православ’я і звернеться до єпископа з 

таким проханням [251, с. 15].  

У своїх спогадах про ув’язнення він писав досить різкі й незрозумілі 

висловлювання проти українців: «Моє перебування тут ускладнила в 

основному нестерпність більшості українців» [251, с. 178]. І деякі його вислови 

ніби виправдовували радянський уряд, його ув’язнення, що стає зовсім 

незрозумілим щодо його поглядів. Але, незважаючи на такі висловлювання, 

його теж було арештовано й засуджено, як і інших священнослужителів. У 

1956 р. йому ледве вдалося знайти роботу в Берегівському архіві. Але 

ненадовго. Один священик-товариш із тюрми таємно повідомив: необхідно 

негайно виїхати з Берегова, адже ЧК знову готується  до його арешту. Його 

вірники з Великої Копані тоді якраз організували  групу до Середньої Азії на 

підкорення цілини. Переховуючись між ними, він покинув Закарпаття. Потім у 

зручний момент відлучився від групи й попрямував до Караганди, центру його 

життя в ГУЛАГу. 

Там уже діяли місіонерами вигнані із Закарпаття вікарій Микола 

Мураній та єпископ Олександр Хіра. Але недовго йому довелося там 

перебувати, тому що 16 березня 1959 р. він був заарештований співробітниками 

місцевого КДБ і пізніше звільнений за умови, що покине територію Казахської 

РСР [289, с. 32]. Після повернення на Закарпаття його знову почали викликати 

до міліції на регулярні допити, проводили обшуки – це тривало аж до 1984 р. 

Він не дочекався реабілітації, оскільки помер 13 серпня, а 23 серпня 1991 р. 

його було реабілітовано. 
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Не менш захопливою є доля і Миколи Муранія та Олександра Хіри. 

Після звільнення у 1956 р. вони почали таємно висвячувати священиків і 

відновлювати ієрархічну структуру Мукачівської єпархії. Через інформаторів 

це стало відомо владі. Тож Олександра Хіру та Миколу Муранія арештували  і 

вислали за межі області. Олександр Хіра отримав додаткових 5 років, із 

подальшою забороною повернення в Закарпаття, був поселений у Караганду 

[411, с. 59]. Хоча у 60-70 рр. він кілька разів нелегально приїздив у Закарпаття, 

де з 1956 р. висвятив до 90 священиків. 

«У миру» священики здебільшого працювали робітниками чи 

колгоспниками, а Богослужіння здійснювали ввечері та вночі. Так, Іван 

Матейко обслуговував с. Королево та його околиці, С. Верей – В. Бичків, 

Солотвино, інші села. Мобільним був Іван Маргітич, котрий, попри роботу в 

колгоспі вдень, у вечірньо-нічний час та у вихідні здійснював поїздки для 

душпастирства населеними пунктами кількох районів Закарпаття [411, с. 60]. 

На боротьбу із ГКЦ була направлена і атеїстична пропаганда, масовими 

накладами видавалась «антиуніатська література». Однак «катакомбна» церква 

продовжувала діяти. Навесні 1988 р. владика Іван Маргітич виступив у Москві 

на таємній прес-конференції для закордонних журналістів про стан УГКЦ. 

Упродовж 1988-1989 рр. за легалізацію громад в органи влади було подано 

близько ста заяв, але їх відхиляли. 20 листопада 1989 р. керівництво СРСР, яке 

до того ж зазнавало тиску світової громадськості та міжнародного 

співтовариства, було змушене визнати Греко-католицьку церкву [411, с. 61]. 

Тож, як ми бачимо, священики Греко-католицької церкви недаремно 

боролися за свою віру. Таку рішучість і наполегливість ми бачимо не лише в 

представників цієї віри, оскільки попередні матеріали дають змогу зробити 

висновок, що всі конфесії Закарпаття прагнули існували легально. 

Коли здавалося, що вже всі релігійні конфесії, проти яких радянська 

влада боролася, були майже знищені, партійне керівництво взялося за 

ліквідацію останнього оплоту віри християн – Православної церкви, яка на 

початковому етапі навіть мала певні привілеї, бо допомагала боротися з греко-

католицькими вірниками та іншими релігіями. 
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Серед православних священиків керівництво КДБ Української РСР 

зацікавилося Михайлом Сідаком. Можна зробити припущення, що цьому 

сприяло його тривале перебування за кордоном у різних країнах. Тому 6 квітня 

1951 р. його арештували. Михайла Сідака звинувачували в тому, що зберігав у 

себе на квартирі контрреволюційну, антирадянського характеру літературу, 

зокрема й літературу, «побудовану на релігійних забобонах», котрою керувався 

при проведенні богослужіння як православний священик. Крім того, 

обвинувачення базувалося й на тому, що Михайло Сідак закликав інших 

православних священиків, поряд із боротьбою проти католицтва, вести активну 

боротьбу проти атеїзму. Цю боротьбу слідчі розцінювали як спрямовану на 

послаблення радянської влади через використання релігійних забобонів мас 

[426, с. 124].  

На допитах Михайло Сідак заявляв: для православних існують дві 

неприємні течії – католицизм і комунізм, або безбожжя. Він закликав 

священиків вести боротьбу проти цих течій. Закарпатський обласний суд 17-18 

липня 1951 р. засудив Михайла Сідака на 10 р. ВТТ [348, с. 10].  

31 липня 1951 р. органи КДБ заарештували ще одного православного 

священика – о. Іоанна Карбованця. У постанові на арешт йому висували 

звинувачення, що в роки угорської окупації території Закарпаття Іоанн 

Карбованець під час богослужінь у проповідях систематично робив наклеп на 

радянську дійсність, радянську армію, комуністичну партію [426, с. 137]. 

Щоб довести вину, до справи долучили 9 свідків, усі вони говорили про 

антирадянську пропаганду затриманого. Тобто радянські слідчі почали з 

ліквідації ГКЦ на Закарпатті, фабрикували справи проти греко-католицьких 

священиків, а далі взялися за православних. 

11 жовтня 1951 р. Закарпатський обласний суд виніс вирок, за яким 

Івана Карбованця засудили до ув’язнення в таборах строком на 25 років та 

конфіскацією належного йому майна [426, с. 137]. Після суду його направили в 

табір Хром-Тау Новоросійського району Актюбинської області Казахстану. У 

різні інстанції він направив 4 скарги, але Верховний суд УРСР не зважив на них 

і рішення обласного суду залишив у силі [332, с. 6].  
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За співпрацю з «антинародними бандами» на початку 50-х років ХХ 

ст. було заарештовано і притягнено до судової відповідальності представників 

православного чернецтва. Так, були арештовані за зв'язок і притягнуті до 

судової відповідальності священики Іван Гашпар, Василь Орос, Дмитро Бонь, 

які проходили за одною кримінальною справою. В обвинувальному висновку 

зазначалося, що практична злочинна діяльність кожного із звинувачених 

полягала в тому, що вони були вороже налаштовані проти радянського ладу і 

восени 1948 року встановили злочинний зв'язок із учасниками антирадянської 

терористичної банди Іваном Пилипцем, Петром Андрійцьом й іншими, яких 

підтримували до кінця 1949 і 1951 років [426, с. 81]. Далі підкреслювалося, що 

вони інформували бандитів про заходи радянської влади. 

25 липня 1952 р. військовий трибунал прикордонних військ МДБ 

Закарпатського округу засудив Івана Гашпара, Василя Ороса, Дмитра Боня на 

25 років таборів [426, с. 81]. Звільнені з ув’язнення: Іван Гашпар – 11 липня 

1955 р., Василь Орос – 29 липня 1955 р.; Дмитро Бонь – помер у місцях 

позбавлення волі. 

23 травня 1952 р. було заарештовано за зв'язок із бандитами в с. Дубове 

Тячівського району послушника Свято-Дмитрієвського скита Юрія Фарковця. 

За аналогічним звинуваченням 20 червня 1952 р. було заарештовано монахиню 

Копашнівського скита Іоанна Богослова Магдалину (Шелемба) з с. Широкий 

Луг Тячівського району [426, с. 143]. Заарештовані на допитах свідчили, що 

були змушені мовчати про зв’язки з бандитами під загрозою фізичної розправи. 

17 липня 1952 р. військовий трибунал прикордонних військ МДБ 

Закарпатського округу засудив Юрія Фарковця до 25 р., а монахиню Магдалину 

– до 10 р. таборів [322, с. 40]. У 1992 р. вони були реабілітовані. 

Православний священик Юрій Сідлар був арештований 11 січня 1956 р. 

Звинувачували його в написанні у  1954-1955 рр. листів антирадянського змісту 

з терористичними погрозами представникам радянської влади і комуністичної 

партії та у відправлянні їх на адреси партійних органів [426, с. 117]. 5 березня 

1956 р. Закарпатський обласний суд виніс вирок, щодо підсудного Юрія 

Сідларя й засудив за ст. 54-10 ч. 2 УК УРСР терміном на 6 років з конфіскацією 
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майна. Відбував покарання в Дубравтаборі МВС у Мордовській АРСР. 10 

лютого 1960 р. його звільнили з ув’язнення [426, с. 118]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що  робота радянської влади на 

Закарпатті була спрямована на атеїзацію населення. Основною причиною 

перемоги радянської влади над релігійними конфесіями сучасні історики 

вважають те, що керівники комуністичної партії не боролися одразу з усіма 

релігіями, а знищували їх по одній. Також вони використовували у своїй 

боротьбі неприязнь одної конфесії до іншої.  

Якщо проаналізувати кримінальні справи всіх засуджених за релігійні 

переконання, то бачимо, що переважно засуджували за певним стандартом: 

спочатку слідчі їх арештовували, а потім збирали компромат, чи, як у більшості 

випадків, просто фабрикували справу. Основним звинуваченням майже всіх 

священиків було зберігання антирадянської та контрреволюційної літератури, 

яка, до речі, під час реабілітації називалася вже релігійною. Також значну 

кількість священиків переслідували за лояльне ставлення до угорських 

окупантів Закарпаття, хоча в юрисдикцію радянських органів це не входило. 

Тому, проаналізувавши все вищесказане, можна зробити висновок, що 

радянські партійні органи прагнули повністю підкорити собі населення 

Закарпаття, ніякого супротиву вони не сприймали і реагували лише агресією 

(арешти і засудження священиків), повністю здеморалізоване населення мало 

сліпо коритися радянському керівництву.   

 

4.2. Придушення інакодумства внаслідок "Празької весни" 

 1968 р. 

В історії світового соціалізму "Празька весна" 1968 р. посідає особливе 

місце. У 1968 р. у Чехословаччині під час "Празької весни" йшлося насамперед 

про внутрішній громадський процес, котрий ставив собі за мету 

демократизацію режиму, свободу друку, економічні, передусім ринкові 

реформи та захист національної незалежності. Події, що відбувалися з 5 січня 

по 20 серпня 1968 р. в Чехословаччині, називають періодом політичної 
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лібералізації, яка закінчилася вводом у країну радянських військ та військ 

країн Організації Варшавського договору (крім Румунії). 

Рішучим діям обох сторін передували такі події. Чехословаччина, 

звільнена під час Другої світової війни радянськими військами від німецької 

окупації, прийняла соціалістичну політику СРСР.  

Потрібно відзначити, що на відміну від інших країн Центральної та 

Східної Європи, перехід влади до комуністичної партії в 1948 році стався в 

результаті справжньої революції. Однак керівники партії виступали проти будь-

якого послаблення партійного контролю над суспільством, і саме тому вони 

звернулися до радянського керівництва за допомогою, щоб усунути 

реформаторську партію від влади. Після приходу до влади Олександра Дубчека 

на чолі Комуністичної партії Чехословаччина почала дедалі більше проявляти 

свою незалежність від СРСР. 

Реформи Олександра Дубчека і його однодумців, які прагнули створити 

«соціалізм з людським обличчям», радянська влада розглядала як загрозу 

безпеки Радянського Союзу. У Чехословаччині була істотно послаблена 

цензура, всюди проходили вільні дискусії. Чехословаччина знаходилася в 

самому центрі оборонної лінії Варшавського блоку, і її можливий перехід, 

особливо в період холодної війни, на сторону противника був недопустимий. У 

зв’язку з цими подіями 23 березня 1968 р. на з’їзді комуністичних партій в 

Дрездені різко критикувалися політичні реформи, які проводилися в 

Чехословаччині. 

4 травня 1968 р. на зустрічі з Олександром Дубчеком  в Москві Леонід 

Брежнєв різко критикував ситуацію в Чехословаччині. Подальші події 

розгорталися за встановленим порядком у Радянському Союзі: написання 

відкритих листів комуністичних партій ЦК КПЧ, різка критика та введення 

радянських військ на територію Чехословаччини.   

Політика обмеженого державного суверенітету в соціалістичних країнах, 

де було одним із пунктів застосування військової сили називали на Заході 

«Доктрина Брежнєва». Це і було використано Радянським Союзом за часів 

Угорської революції 1956 р. та так званої «Празької весни» 1968 р. 18 серпня 
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1968 р. п’ять держав ОВД (СРСР, Польща, НДР, Угорщина, Болгарія) 

прийняли рішення про збройне втручання в Чехословаччину в ніч на 21 серпня 

на тій підставі, що нібито в Чехословаччині готується контрреволюційний 

заколот [444, с. 69].  

Під час вторгнення радянських військ в Чехословаччину загинуло 72, 

сотні поранені. У 1969 році на знак протесту проти радянської окупації у Празі 

студенти Ян Палах і Ян Заїц з інтервалом у місяць вчинили самоспалення. 

Упокорення неприйнятної для партійно-державного керівництва СРСР 

громадської думки стосовно подій у Чехословаччині здійснювалося 

різноманітними методами – від профілактичних бесід в управліннях КДБ, 

порушення кримінальних справ до засудження на тривалі терміни [323, с. 318]. 

   Пік протестних настроїв усередині українського суспільства припав на 

кінець серпня 1968 року. Від 21 серпня до 7 вересня республіканські органи 

КДБ зафіксували 1182 випадки негативної реакції жителів республіки на 

втручання СРСР до внутрішніх справ ЧССР. Надійшло 23 сигнали про 

розповсюдження в Україні листівок та прокламацій, у яких засуджувалася 

політика Кремля супроти маленького західного сусіда. 

Варто зазначити, що протести проти окупації ЧССР зафіксовані здебільшого в  

західних областях України, зокрема на Закарпатті [307, с. 8]. Акції протесту 

були і в Чернігові, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Донецькій, 

Одеській областях, на Волині, в Чернівцях тощо.  

В підтримку незалежності Чехословаччини в Москві на Червоній Площі 

відбулася демонстрація 25 серпня 1968 року. Демонстранти викрикували «Руки 

геть від ЧССР!», «Ганьба окупантам!» та інші. В такому ж дусі були написані і 

плакати, які демонстранти розгорнули. Демонстрація була зупинена, гасла були 

кваліфіковані як наклепницькі, демонстранти були засуджені. У самій 

Чехословаччині результатом стала велика хвиля еміграції (близько 300 000 осіб, 

переважно висококваліфіковані фахівці).  

Володимир Дмитрук, досліджуючи проблему політичних репресій, зумів 

виокремити приблизну кількість репресованих – 69 справ, пов’язаних з оцінкою 

подій 1968 року в Чехословаччині – та дати їм стислу характеристику [323, 
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с. 318-328]. Велику роль у придушенні «празької весни» 1968 р. надають 

першому секретарю ЦК КПУ Петрові Шелесту, який не лише різко і відкрито 

критикував політику комуністичної партії Чехословаччини, а й проводив 

пропагандистсько-роз’яснювальну роботу серед студентства щодо подій у 

сусідній країні [440, с. 147]. Петро Шелест згадував, що після розповіді на 

початку вересня 1968 р. студентам Київського університету ім. Т. Шевченка 

про справедливість та обґрунтованість акції країн Варшавського договору в 

Чехословаччині на наступний день отримав записку, де його виступ був 

оцінений студентами як брехливе висвітлення подій у Чехословаччині [440, 

с. 147]. 

Також, надаючи звіти радянському керівництву, перший секретар ЦК 

КПУ Петро Шелест наголошував, що  події в Празі коментуються у 

прикордонних із ЧССР областях республіки, де населення має можливість 

прослуховувати чехословацькі радіо- й телевізійні передачі і куди 

безпосередньо з ЧССР поштою та по каналами приватного в’їзду проникають 

різноманітні друковані матеріали, зокрема й видання, в окремих номерах яких 

опубліковані наклепницькі та антирадянські матеріали [280, с. 38]. 

Усвідомлюючи загрозу, вище політичне керівництво республіки прагнуло 

створити щільний заслін впливу демократичного руху у ЧССР на українське 

суспільство. З метою припинення шляхів проникнення в Україну об’єктивної 

інформації про політичні процеси у Чехословаччині (лише в Закарпатську 

область, за даними «Союздруку», на травень 1968 р. надходило 248 назв 

чехословацьких газет і журналів, загальним разовим тиражем 4455 

примірників) було заборонено надходження чехословацьких періодичних 

видань [280, с. 39]. 

Та як би радянський уряд не намагався приховати події в Чехословаччині 

в 1968 р., закарпатське населення одне з перших було ознайомлене, адже значна 

кількість жителів Закарпатської області – чехи і словаки, які спілкувалися зі 

своїми родичами. Настрої представників закарпатської молоді щодо подій у 

Чехословаччині відображені в архівній справі двадцятидвохрічного Романа 
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Гриня. Тут яскраво відображено реакцію владних і правоохоронних 

структур на інакодумців з приводу подій «Празької весни».  

Романа Гриня, який до арешту закінчив три курси Ужгородського 

державного університету, було заарештовано 12 вересня 1969 р. за підозрою в 

написанні антирадянських листівок на підтримку «Празької весни» 1968 р. 

[170, арк. 94-95]. І справді, на кордоні було затримано листівки, надіслані на 

радіо «Прага» та в журнал «Америка ілюструє». Отже, як бачимо, радянське 

керівництво не лише забороняло поширювати чехословацьку пресу в Україні, а 

й проводило особисту перевірку радянських підданих. 

У період введення військ ОВД житель с. Чертеж Ужгородського району 

Роман Гринь написав ці листівки 22 серпня 1968 р. й відіслав у ЧССР на адресу 

празького радіо від імені трудящих Закарпаття з видуманим підписом – 

«Начальник комітету по підтримці визвольного руху в Чехословаччині». Сам 

лист датовано 10 липня 1968 р., його автор чітко виражає невдоволення 

окупацією Чехословаччини радянськими військами й висловлює підтримку та 

захоплення чехословаками за підняття боротьби проти радянського режиму. 

Зацитуємо уривки з листа: «Мы полностью поддерживаем… священную борьбу 

за свободу против диктата московского Кремля…. Да здраствует независимая 

Чехословакия» [170, арк. 10].  Також тут містяться заклики до простого народу, 

щоб вони «били тиранів-комуністів», зневажали політиків, які «продалися як 

шлюхи Кремлю» і не підтримують свою країну [170, арк. 9-10]. 

Романові Гриню інкримінували написання ще трьох антирадянських 

листівок: 1) виготовлений 5 липня 1968 р. й відісланий 10 липня того ж року в 

США на адресу журналу «Америка ілюструє» анонімний лист за підписом 

«А.Н.» [170, арк. 12-14]; 2) написаний у серпні 1968 р., а 22 серпня 1968 р. та 

відправлений у ЧССР на адресу радіо «Прага» анонімний лист від імені 

«Експерта Д.»; 3) написаний того ж місяця й відісланий 22 серпня 1968 р. в 

редакцію газети «Закарпатська правда» третій анонімний лист від імені 

мешканця міста Ужгорода В. Довбенко [170, арк. 16-17]. 

В усіх трьох анонімних листах Роман Гринь висловлює своє бачення дій 

радянського керівництва щодо Чехословаччини та звинувачує керівників КПРС 
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та Політбюро ЦК КПРС в організації навмисної аварії Героїв Радянського 

Союзу Юрія Гагаріна та інженера Володимира Серьогіна. Так, Роман Гринь 

стверджував, що після смерті  Микити Хрущова космонавт Юрій Гагарін почав 

різко й відкрито критикувати перед своїми друзями політику ЦК КПРС. І 

спеціальне секретне зібрання Політбюро на чолі з Лаврентієм Берією вирішило 

ліквідувати Юрія Гагаріна [170, арк. 13 зворот]. Потрібно зауважити, що як під 

час досудового слідства, так і в залі суду Роман Гринь відкидав усі 

звинувачення в написанні та поширенні вищезгаданих листівок [170, арк. 109, 

151-152; 171, арк. 159-160]. 

Головними доказами проти Романа Гриня виступали ряд експертиз, які 

були проведені. Лінгвістична експертиза була своєрідним початком присуду 

арештованого, адже визнала, що всі чотири анонімні листіви написав сам Роман 

Гринь [171, арк. 60-66]. Також на прохання та й за свідченнями матері 

підсудного Іванни Петрівни було проведено судово-медичну експертизу на 

ознаку психічних захворювань. Та експертиза визнала Романа Гриня осудним 

[170, арк. 283-291]. 

Велику увагу слідчих привернула діяльність Романа Гриня, спрямована 

проти директора тубдиспансера с. Чертеж Ужгородського району Антона 

Хомардюка. Працюючи у вищезгаданому закладі, Роман Гринь неодноразово 

писав прокуратурі та вищим органам влади про постійні порушення законів з 

боку директора в той час: про роздачу земельних ділянок, спекуляцію з 

медикаментами та ін. [170, арк. 25-27, 28-29]. Роман Гринь також писав скарги 

на дружину Антона Хомардюка Ніну Прищепу. Надіслав він їй і виготовлене 

власноруч від імені прокурора Ужгородського району С. Масяка сповіщення. У 

ньому йшла мова про наклепи Ніни Прищепи на одну чесну людину, за що вона 

нібито вимушена була з’явитися 15 липня 1969 р. в Ужгородську прокуратуру і 

сплатити штраф у розмірі 200 рублів, а у випадку несплати її погрожували 

заарештувати [170, арк. 164]. Також Роман Гринь підробив штамп Прокуратури 

Ужгородського району, що підтверджує криміналістична експертиза, вміщена у 

матеріалах цієї справи [171, арк. 50-52]. 
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Закарпатський обласний суд, розглянувши справу Романа Гриня 23 

березня 1970 року, засудив його за статтями 62 ч.1 та 194 ч.1 на три роки без 

заслання [171, арк. 242-248]. Підсудний Роман Гринь визнав свою вину лише в 

написанні сповіщення Ніні Прищепі та підробці штампу прокурора 

Ужгородського району [171, арк. 193-194], а всі інші звинувачення відкидав і 

стверджував, що ніколи не писав листівок антирадянського змісту. Також 

наголошував, що експертизи проведені неправильно й тому не об’єктивні [171, 

арк. 193 зворот]. На суді мати Романа Іванна Петрівна визнала, що події 1968 

року в Чехословаччині вони оцінювали з сином негативно, навіть засуджували 

їх, адже жителі цієї країни жили в достатку [171, арк. 205 зворот]. Після 

відбуття ув’язнення терміном 3 роки й 1 місяць Романові Гриню було 

відмовлено в реабілітації. Реабілітували його лише 23 грудня 1991 р. [171, 

арк. 259-260]. 

Не можна сказати, що на основі його листівок на підтримку 

чехословацького населення в період «Празької весни» 1968 р. закарпатське 

населення сколихнулося чи почало якусь активну боротьбу проти радянської 

влади. Але на тлі всеукраїнського протесту проти інтервенції та введення 

радянських військ у Чехословаччину Роман Гринь додав і своє бачення 

багатьох злочинів і прорахунків вищого радянського керівництва. 

 

4.3. Індивідуальний опір і протидія тоталітарному режиму 

 

Суперечності у період хрущовської «відлиги», які дедалі більше 

тривожили населення сприяли розвитку нової духовної опозиції радянській 

владі під назвою дисидентство. Сформувавшись у 60-70-х роках, вони висували 

реальну альтернативу наростаючим кризовим явищам у духовному житті 

суспільства. Ідеологія дисидентства ставила під сумнів окремі ланки радянської 

системи і вимагала докорінних змін у ній.  

На території УРСР почав формуватися дисидентський рух, але потрібно 

зауважити, що на території Закарпаття його чіткого вираження ми не бачимо, 

простежуємо здебільшого індивідуальний опір, який здійснювали закарпатці 
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проти тоталітарного режиму комуністів. Їхня протидія переважно полягала 

в агітації, розповсюдженні листівок антирадянського характеру, зберіганні 

забороненої літератури, відправленні листівок антирадянського змісту за 

кордон. Так, ми можемо віднести до тих, хто індивідуально боровся з 

радянською владою Раїсу Бекдуалієву, Анатолія Сидорова, Василя Газдага, 

Романа Гриня, Константина Паташова та багато інших. Звичайно, ми не 

можемо оминути і Йосипа Терелю, Юрія Бадзя та Павла Кампова, які діяли 

протягом тривалого часу, хоч і не завжди на Закарпатті, та зазнали нелюдських 

страждань. 

Усіх, хто протидіяв радянській владі на Закарпатті, можна поділити на 

дві групи: 

1) тих, хто писав антирадянські листівки як до вищих органів СРСР чи 

УРСР, так і за кордон; 

2) тих, хто агітував і пропагував антирадянщину. 

Так, до першої групи віднесемо Василя Ляха, Анатолія Сидорова, Івана 

Лелика, Василя Газдага, Раїсу Бекдуалієву та інших. Період антирадянських 

листівок майже минув – і розпочалося написання листів до США, 

Великобританії з проханням допомогти населенню, яке, за висловом жительки 

м. Ужгород  (уродженка м. Красноярськ) Раїси Бекдуалієвої, залякане через те, 

що навкруги панує воєнна диктатура. Р. Бекдуалієва також просила 

капіталістичні держави ізолювати СРСР від усіх країн, бо комуністи і там 

можуть запровадити свій режим [169, арк. 36-37]. Не оминула Раїса Бекдуалієва 

й проблеми політв’язнів у своїх листах. Так, вона стверджувала, що комуністи в 

останні роки «порозумнішали» і в країні перестали бути політичні в’язні, а їх 

замінили душевно хворі або померлі внаслідок якихось катастроф [169, 

арк. 154-155]. За ці дії Раїса Бекдуалієва була засуджена 3 березня 1970 р. на 

три роки ВТТ [169, арк. 289]. 

За схожими звинуваченнями був засуджений і Іван Лелик, житель 

с. Великі Лучки Мукачівського району. Звинувачений у написанні листівок із 

погрозами на адресу голови колгоспу Юрія Рубіша та його заступника Івана 
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Шестака [144, арк. 22]. В обвинуваченні наголошувалося, що в листах 

вміщувався наклеп на колгоспний устрій і на радянську дійсність, а сам Іван 

Лелик вихваляє американський імперіалізм [144, арк. 140]. І через ці листи його 

звинуватили за ст. 54-10 ч.І КК УРСР та засудили до позбавлення волі у 

виправно-трудових колоніях строком на п’ять років у 1958 році [144, арк. 163].
 
 

Проти радянської влади виступав і був незадоволеним заходами, які 

здійснювали КПРС і радянський уряд із лютого 1972 по лютий 1973 р., писав 

листи в ЦК КПРС [173, арк. 2], Міністерство охорони здоров’я Української РСР 

[173, арк. 20], редакції газет «Закарпатська правда» [173, арк. 24], «Ленінська 

правда» [173, арк. 22] ще один закарпатець – Василь Лях. 27 липня 1973 р. його 

було засуджено Закарпатським обласним судом на підставі ст. 62 ч. І КК УРСР 

до позбавлення волі у виправно-трудових колоніях суворого режиму строком 

на 4 роки без заслання [173, арк. 228]. 

За такими ж звинуваченнями на 3 роки ВТТ посиленого режиму був 

засуджений і вчитель Ужгородської вечірньої школи №4 Василь Газдаг [43, 

арк. 260], але після подання касаційної скарги термін був змінений до 5 р. ВТТ 

загального режиму. Звинувачено його було у написанні двох листів 

антирадянського змісту та зберіганні знайденої при обшуці забороненої 

літератури. Так, у листопаді 1962 р. він відправив на ім’я голови ВЦРПС лист із 

підписом «Голос членів профсоюза», а в листопаді 1963 р. – у Москву на 

грудневий пленум ЦК КПРС лист із назвою «Воззвание» [43, пакет №2], у яких 

він, згідно з обвинуваченням, висловлював буржуазні українсько-

націоналістичні думки [43, арк. 232].  

За написання схожих листів 30-31 травня 1961 р. Закарпатським 

обласним судом було засуджено й жителя м. Мукачево Анатолія Сидорова на 4 

роки за ст. 62 ч. І. [210, арк. 241]. У своїх анонімних листах, він на допитах 

зізнавався, що писав  про колишніх керівників партії, ніби вони – «зловісні 

особистості» в комунізмі і вбивають духовні сили народу [209, арк. 27]. В 

іншому листі він критикує владу за недбалість у країні та звертає увагу на те, 

скільки людей живуть «нахлібниками». До них він відносить велику кількість 

армії та чиновників [209, арк. 121-124].  
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За зовсім незрозумілих звинувачень у 1960 р. було засуджено Василя 

Кушніра, студента історичного факультету Ужгородського національного 

університету. Під час пошуку Павла Кушніра, батька Василя, у них вдома при 

обшуці було знайдено щоденник сина, де він викладав свої думки, зокрема й 

антирадянські. Так, на одному з допитів він заявив, що писав у щоденнику, що 

Україна в теперішній час не є самостійною суверенною державою, а її культура, 

мова і розвиток народного господарства знаходяться в занепаді через гніт Росії 

[69, арк. 109].  

 Звісно, радянські слідчі вміли домогтися зізнання в більшості 

затриманих різними методами. І Василь Кушнір визнав себе винним у тому, що 

його ворожість була сформована через необізнаність дій радянської влади на 

Закарпатті [69, арк. 217]. 11 лютого 1960 р. Василя Кушніра було засуджено на 

5 р. [70, арк. 158], але у зв’язку з тим, що щоденник мав особистий характер, 

термін йому було зменшено до 6 місяців [70, арк. 190]. 

 Іншу групу складають особи, які постраждали від радянської влади 

через висловлювання проти радянської дійсності. До них ми можемо віднести 

Ференца Бака, Параску Паршеву, Яноша Серенчеша та інших. Так, жителя 

с. Тисянка Ужгородського району Ференца Бака за його вислови проти 

колгоспу було засуджено на різні терміни – від 15 діб до 2 років – 

неодноразово: у серпні 1950 р., листопаді 1956 р., червні та квітні 1957 р. [195, 

арк. 329-331, 332-335]. За такі вислови його було засуджено 24 грудня 1958 р. за 

ст.54-10 ч.І на 5 років ВТТ [195, арк. 377-378]. 

За такими ж звинуваченнями і на такий термін було засуджено і 

Параску  Паршеву, жительку м. Берегово Закарпатської області, у 1958 р. [154]. 

За такою ж статею засудили і Яноша Серенчеша, який виступав проти 

радянської влади в нетверезому стані. Так, у травні 1956 р. його було засуджено 

на 3 роки [149, арк. 310-312], а у вересні 1958 р. – на 10 р. [150, арк. 260-261] за 

антирадянську агітацію.  

Звичайно, окремо потрібно в цьому розділі розглянути три особистості, 

що насправді боролися не лише на території Закарпаття, а й за її межами, за 

самостійну Україну як із політичного, так і з культурного погляду. З цими 
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двома постатями можна й характеризувати дисидентський рух на 

Закарпатті. Це Йосип Тереля та Павло Кампов.  

Долі двох політв’язнів, яких ми розглянемо, досить тісно пов’язані, 

адже вони були кумами. Мова йде про Павла Кампова та Йосипа Терелю. 

Павло Кампов – уродженець Закарпаття, працював завідувачем кабінету 

трудового виховання Закарпатського інституту вдосконалення вчителів у м. 

Ужгороді, був затриманий 18 липня 1970 р., напередодні виїзду з дружиною і 

дочкою в Чехословаччину у відпустку [253, с. 10].  Причиною порушення 

справи проти Павла Кампова стала підозра його в систематичному 

виготовленні і розповсюдженні анонімних листів. У листах автор зводить 

наклеп на радянський суспільний устрій та на колгоспну систему 

господарювання [197, арк. 3]. Уже арештованому Павлові Кампову 

підполковник КДБ Зудов інкримінував написання антирадянської брошури «25 

років надій і розчарувань». 

Звинуватили Павла Кампова в тому, що у 1970 р., напередодні виборів 

до Верховної Ради УРСР, в Ужгороді були розкидані листівки від імені «Партії 

ненасильницького відновлення Підкарпатської Русі» із закликами голосувати 

не за офіційно висунутих кандидатів. Через два дні після виборів Кампов був 

заарештований. Йому пред’явили звинувачення за ст. 62 ч. 1 КК УРСР – 

«антирадянська агітація і пропаганда». За словами слідчого, 20% виборців (37 

тисяч осіб) викреслили з бюлетенів офіційного кандидата і вписали Кампова 

[365, с. 271]. Ця новина, як згадує сам Павло Кампов, була для нього 

несподіванкою, бо його затримали на третій день після виборів до Верховної 

Ради СРСР [253, с. 21]. 

Розпочалася його неприязнь до комуністичної влади, за свідченням 

завідуючої кабінетом біології Закарпатського інституту вдосконалення 

кваліфікації вчителів О. Шимко [197, арк. 274],  ще у березні 1967 р., коли йому 

було відмовлено в прийомі в  КПРС. Це була його друга спроба. На засіданні 

позаштатної парткомісії при міськкомі партії Павло Кампов стверджував, що не 

робив раніше спробу вступати в партію. Таку спробу він визнав лише тоді, коли 

йому показали архівну справу про відмову в прийомі до КПРС [201, арк. 27]. 
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 Проти Павла Кампова давали покази багато осіб, які були під 

впливом КДБ. Один із таких свідків – завідувач кабінету технічних засобів 

навчання Закарпатського інституту вдосконалення кваліфікації вчителів 

П. Романченко – говорив, що Кампов вважав членство КПРС засобом 

досягнення власних цілей [201, арк. 269].  

За свідченнями працівників (П. Юрчук [197, арк. 259], Е. Елек, 

І. Красюк [197, арк. 285]), на початку 1969 р. Павло Кампов допустив злобні 

напади та погрози розправою на адресу члена КПРС, завідувачки кабінету 

ІУКУ І. Уточкіної та інших комуністів, викрикуючи при  цьому що «таких, как 

она, он лично бы повесил» (комуністів. – Авт.) [197, арк. 213]. Кампов усі їхні 

показання спростовував і стверджував, що вони його обмовляють. 

Взагалі у справі підсудного велика кількість людей була допитана, і 

майже всі характеризували його як людину, яка не вирізняється своїм розумом 

та здібностями [197, арк. 264].  Ці люди, як пізніше писав у своїх спогадах 

Павло Кампов, не думали, що зустрінуться ще зі ним і їм потрібно буде глянути 

йому в очі за свої неправдиві свідчення на суді. До таких він відносить і 

доктора філологічних наук, лінгвіста, експерта КДБ П. Чучку, якому належить 

проведена лінгвістична експертиза над статтею «25 років надій і розчарувань», 

написаної під псевдонімом Петром Подкарпатським. Саме П. Чучка, за словами 

Павла Кампова «утопив його», бо органи КДБ не мали жодних даних, щоб 

інкримінувати йому авторство цього твору [253, с. 16 ]. 

Розглянемо зазначену статтю детальніше. Отже, за твердженням органів 

КДБ Павло Кампов виготовив її в 1970 р., на 25-річний ювілей «возз’єднання» 

Закарпаття з Радянським Союзом. У статті «25 років надій і розчарувань» він 

закликав робітників Закарпаття «залишити глибокий сон» і піднятися на 

боротьбу за від’єднання краю від Радянського Союзу, за створення республіки 

Підкарпатська Русь [381, с. 113]. 

Ось як він висловлювався: «Роки 1948-1952 характеризувались 

проведенням колективізації. Це були роки насильства над душею і тілом 

народу» [253, с. 92]. У статті знаходимо велику кількість прикладів і доказів 

свавілля радянської влади. Наприклад, щодо приєднання Закарпатської України 
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до СРСР написано, що до підписування Маніфесту про возз’єднання 

Закарпаття з Радянським Союзом були залучені діти з 7-ми років [253, с. 89].  

У лютому 1969 р. відбулася зустріч працівника Закарпатського 

обласного інституту вдосконалення вчителів Л. Арістархова з П. Камповим у 

Берегівському готелі «Дружба», де останній висловлював намір створити в 

Радянському Закарпатті «Партію національного відновлення Підкарпатської 

Русі». Одну з форм залучення населення до створення партії Павло Кампов 

вбачав у розсиланні листів у школи та установи. Пропагував утворення 

самостійної Закарпатської держави. Однією з цілей партії була боротьба за 

створення республіки Підкарпатська Русь [202, арк. 222]. 

Такого змісту документи він направив редакції газети «Закарпатська 

правда» [198, арк. 36 - 37], Закарпатському обкому КП України [198, арк. 34 - 

35], до Генерального Консульства ЧССР в Києві [198, арк. 34 - 35] та іншим. 

Була проведена криміналістична експертиза машинописних текстів [200, арк. 25 

-27, 33 – 36, 125 - 129], судово-біологічна [200, арк. 146 -147] та лінгвістична 

[201, арк. 47 - 56] експертизи, які підтвердили написання цих листівок Павлом 

Камповим.  

В обвинуваченні Павла Кампова містяться свідчення учителя 

М. Стегури, який стверджував, що восени 1969 р. Кампов неодноразово 

висловлював в усній формі свої погляди щодо осіб з інших регіонів країни, які 

працювали в Закарпатській області [202, арк. 25]. Однак на судовому засіданні 

М. Стегура мужньо заявив, що всі його свідчення є неправдивими. Причиною 

підписання протоколу назвав тримання протягом цілої ночі в коридорі КДБ на 

цементній підлозі [253, с. 18].
 
 

За схожим сценарієм були сфабриковані свідчення продавчині кіоску 

№16 Ужгородського міського агентства «Союздрук» Є. Зав’ялової проти Павла 

Кампова. У лютому 1970 року Кампов нібито придбав у цьому кіоску сто 

маркованих поштових конвертів з малюнком, присвяченим 150-річчю відкриття 

Антарктиди [202, арк. 26], для розповсюдження антирадянських листівок. На 

судовому засіданні, яке відбулося 25 грудня 1970 р., Є. Зав’ялова розплакалася і 

сказала, що все вигадала, бо їй так наказали. Такого не витримав сам 
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головуючий суддя Гіріц, який за фальшиві покази проти підсудного 

пригрозив виселенням її з Ужгорода. У цій ситуації відбувся тиск із боку 

органів КДБ і на суддю Гіріца, бо останній затвердив неправдиві покази свідка 

Є. Зав’ялової як істинні [253, с. 19]. 

  У квітні 1970 р. від учителя Ужгородської середньої школи №2 

І.Канюка П. Кампов дістав друкарську машинку «Міраж», на якій надрукував 

велику кількість анонімних листів, документів і розіслав поштою на адреси 

дирекцій і комсомольських організацій середніх та восьмирічних шкіл, головам 

місцевкомів профспілкових організацій, головам райлікарень та іншим, усього 

41 примірник [198, арк. 94 – 296; 199, арк. 2 -106], в яких указував на те, що в 

Радянському Закарпатті є велика кількість безробітних, що корінні жителі 

піддаються «глуму» і живуть в умовах свавілля та антигуманізму, що відсутня 

«свобода слова, друку, релігії».  

У ході судового процесу, який тривав 5 днів у закритому режимі, Павла 

Кампова було засуджено за ст.62 ч.І КК УРСР до позбавлення волі у ВТТ 

суворого режиму строком на 6 років із засланням строком на 3 роки [202, арк. 

198]. Ще під час слідства Павлу Кампову фактично вибили око. У таборі лікарі 

призначили засудженому інвалідність 2-ї групи [356, с. 18]. Після відбуття 

покарання у Мордовському таборі 389/36 строком 6 років Павло Кампов 

написав лист-прохання члену Політбюро ЦК КПРС М. Суслову. У листі він 

вказав на те, що після набуття інвалідності його за радянськими законами мали 

звільнити від заслання, чого не сталося [363, с. 205]. 

Пізніше у своїх спогадах Павло Кампов згадував своє перебування в 

концтаборі №3 у селищі Барашова Мордовської АРСР, і не тільки згадував про 

своє перебування в ньому, а й переймався тим, скільки невинних тут відбувало 

свої покарання. Багато людей були засуджені за невиконання свого 

«інтернаціонального обов’язку» [254, с. 42-43], тобто за спротив керівництву 

СРСР. 

Роки комуністичних репресій і втрата фізичного здоров’я не зломили 

силу духу і не змінили антикомуністичні погляди Павла Кампова. Він 

продовжував опозиційну діяльність і підтримував тісні зв’язки з колишніми 
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побратимами – політичними в’язнями, дисидентом Андрієм Сахаровим, 

Українською громадською групою сприяння виконанню Гельсінських угод із 

прав людини [283, с. 3].    

Після заслання Павло Кампов приїхав до Ужгорода, де його регулярно 

викликали дo КДБ.  22 квітня 1981 року КДБ зробив у Павла Кампова обшук. 

Було вилучено його офіційне листування у зв’язку з наміром емігрувати в 

Канаду або США. Черговий арешт та звинувачення в незаконному отриманні 

пенсії за інвалідністю – 13 липня 1981 р. Засуджено за ст. 83 ч. 3 КК УРСР 

(шахрайство) на 10 років таборів. У таборах влаштовував протестні 

голодування, за це його жорстоко карали. Так, в одному з таборів він відсидів у 

карцері понад 500 діб та ще півроку у внутрішній табірній тюрмі [355, с. 52]. 

Наглядачі не могли його замордувати до смерті, як чинили з багатьма 

в’язнями, що не дотримувалися режиму, бо розголос про його справу був за 

кордоном і Москва не могла «дозволити» його смерть. І, як бачимо, з такою 

великою кількістю порушень із боку слідчих та в залі суду його було все-одно 

засуджено й заслано, і навіть відібрано пенсію за інвалідність у зв’язку з нібито 

фальсифікацією. 

У таборах П. Кампов писав звернення, заяви, статті, передавав їх на 

волю, окремі публікувалися за кордоном. Так, у листі до Президії Верховної 

Ради СРСР Павло Кампов звертається за допомогою у поверненні свого житла, 

яке було конфісковане. Наголошує про вплив органів КДБ на лікарів спочатку 

Ужгородської, а згодом і Дніпропетровської лікарні, які змушені були зняти з 

нього першу групу, а потім взагалі позбавити інвалідності [364, с. 199].  

У квітні 1982 р. П. Кампов написав листа до ООН із проханням 

допомогти йому як політичному в’язневі.  Зазначав, що орган КПРС вважає 

його інакодумцем через те, що він не був задоволений своєю кар’єрою, що 

хотів бути міністром; зауважував, що приписують, ніби він не погоджується з 

кадровою політикою. «Я справді хотів би, щоб заводами, фабриками, 

обкомами, профспілками, комсомолом керували закарпатці, щоб вони зростали, 

щоб вони відчували, що Закарпаття — це земля їхня, щоб вони звітували перед 

народом за свої вчинки і щоб зростала їхня свідомість, що вони спроможні 
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воістину впливати на життя, на розвиток регіону. Це мрія всіх закарпатців» 

[362, с. 178]. Завдяки протестам української та світової громадськості 

Павло Кампов звільнений 30 серпня 1989 р., а 1992 р. реабілітований. 

Проаналізувавши архівну справу Павла Кампова і зіставивши докази з 

його мемуарами про хід самого розслідування, судового засідання, 

спостерігаємо явне порушення прав людини, фабрикування проти нього 

органами КДБ справи. За прагнення вдосконалити радянську дійсність на 

Павлові Кампову стояло тавро політичного в’язня аж до 1992 року, доки його 

не було реабілітовано. Органи КДБ використали серйозний агітаційно-

пропагандистський арсенал проти Павла Кампова. Однак ніхто не взмозі 

повернути стільки років понівеченого життя, «букет хвороб», яких йому 

подарували радянські слідчі та табори ГУЛАГу.   

Йосип Тереля є засновником Ініціативної групи захисту прав віруючих і 

церков України, редактором нелегальної «Хроніки Католицької Церкви в 

Україні», автором численних статей, звернень, листів, протестів та петицій, 

належав до одних із найвідоміших українських дисидентів. Йосип Тереля — 

художник, поет, публіцист, науковець, активний церковний та громадський 

діяч. Живучи і працюючи в Канаді після 1987 р., Йосип Тереля там розгорнув 

свою діяльність, спрямовану  на легалізацію Української греко-католицької 

церкви на Україні. Саме на прикладі Йоcипа Терелі описували на Заході 

переслідування греко-католиків і всіх віруючих у Радянському Союзі.   

 За свої релігійні переконання Йосипа Терелю три рази виключали зі 

школи, а з 1962 по 1987 р. з певними перервами провів у психіатричних 

лікарнях та таборах радянського тоталітарного режиму.  

Уперше Йосипа Терелю арештовують 4 вересня 1962 р. за 

розповсюдження релігійної літератури для молоді, а 23-24 листопада 

Закарпатський обласний суд оголошує вирок – 4 роки ув’язнення [213, арк. 80]. 

У 1963 р. він утік із в'язниці, за що був засуджений на 5 р. таборів суворого 

режиму. У 1965 – нова втеча з табору Піщанка Вінницької області. 1 березня 

1966 р. Тереля прийшов із повинною в КДБ Луганської області (матері Терелі 

співробітники КДБ обіцяли, що його пробачать, позаяк ніяких злочинів, крім 
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утеч, він не вчинив) [213, арк. 81]. За такі протиправні дії був засуджений до 

7 років позбавлення волі. 

У липні 1967 р. Йосип Тереля  виготовив спочатку три, а потім близько 

150 листівок антирадянського характеру, які розповсюдив [215, арк. 138].  У 

тому ж році засуджений Кіровоградським обласним судом "за тенденційне 

висвітлення історії України і наклепницькі вигадки про політику уряду й 

партії" до 8 років таборів суворого режиму. Пізніше,  звільнений у 1976 р., 

повертається на Закарпаття. Своє перебування в психіатричній лікарні Йосип 

Тереля згадує як страшний сон – інститут ім. Сербського він називає катівнею. 

Тут на в’язнів одягали мокрі гамівні сорочки, які висихаючи стягувалися і 

могли до смерті задушити непокірних пацієнтів [427, с. 184]. 

У 1976 році Тереля писав відкритого листа протесту керівникові КДБ 

Юрію Андропову. У ньому він наголошував про протиправні дії радянського 

керівництва, які не рахувалися з думкою народу, а мав власну думку 

прирівнювали до «ворогів народу» або душевнохворих. Цей лист отримав назву 

"Нотатки з будинку для божевільних" [454].  

Тоді ж Йосип Тереля написав листа на адресу Папи Римського Івана 

Павла ІІ, у якому охарактеризував становище Греко-католицької церкви в 

Україні і просив стати на захист ув’язнених та переслідуваних за віру [407, 

с. 362]. Наступна судимість –  в 1983 р. за статтею 214 КК УРСР, звільнений із 

в’язниці  в 1984 р. 

За свою дисидентську діяльність Йосип Тереля відбував термін у 

Володимирській та Ужгородській в’язниці, Мордовських та Пермських таборах 

суворого режиму. У Дніпропетровську чотири роки – в одиночній камері [373, 

с. 202]. Його останнє засудження викликає  увагу через те, що Й. Терелі 

погрожували з боку радянської влади у зв’язку з його діяльністю. Так, 8 лютого 

1985 р. проти Йосипа Терелі була порушена кримінальна справа на підставі 

статті 187 ч.І  КК УРСР – за написання та направлення за кордон інформації 

наклепницького характеру, що ганьбить радянський державний і суспільний 

лад, активне сприяння у проведенні зарубіжними антирадянськими центрами 

масової пропаганди ворожих акцій проти СРСР [215, арк. 95].  
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У грудні 1981 р., перебуваючи в  Москві, Йосип Тереля написав 

статті антирадянського змісту «Покора і спротив» і «К.30». У першій статті він 

закликає «кожну християнську державу створювати призовні добровольчі 

пункти для набору рекрутів-добровольців, бажаючих боротися проти «Сатани» 

[213, арк. 177]. Тут викладає  і своє ставлення до комуністів. Його друга стаття 

походить від назви камери, де він сидів.  

Важливим доказом протиправної діяльності Йосипа Терелі були листи, 

які він адресував своєму кумові, тоді ув’язненому  Павлу Кампову.  В одному з 

листів Йосип Тереля пише: «Вам не положено бути на території чужої держави, 

а Вас тримають росіяни у себе у полоні та ще й знущаються, якщо б Ви були на 

Україні, то може б ми і рахувалися із якимись правилами, а так із москалем 

нема чого бабратися» [213, арк. 19].  

Відкритого листа міністрові культури ФРН Гансу Майеру Тереля 

написав у грудні 1981 р., де розповідав про злочини радянської влади проти 

церкви, проти націй, людства: «Українська Католицька церква, – наголошує 

автор, – переживає страшні часи гонінь та переслідування. Немає дня, щоб 

хтось із католиків не був арештований, побитий, оштрафований тільки за те, що 

ми молимося рідною мовою» [360, c. 286]. Цей лист прозвучав 25, 27 квітня, 2 

травня 1983 р. в ефірі антирадянської радіостанції «Радіо Свобода», а 31 липня 

1983 р. –  на «Німецькій хвилі» [213, арк. 185].  

Крім того,  «Радіо Свобода» 29 липня 1983 р. передавало від імені 

Йосипа Терелі інформацію про стан перебування «хворих» у 

Дніпропетровській психіатричній лікарні спеціального типу [213, арк. 188-190]. 

Лікар Йосипа Терелі Дніпропетровської психіатричної лікарні у вересні 1977 р. 

визнала симптомом хвороби бажання Терелі виїхати з СРСР [ 366, с. 772]. 

У вересні 1982 р. утворилася українська релігійна правозахисна 

організація Ініціативна група для захисту прав віруючих і Церкви, яку очолив 

Йосип Тереля [213, арк. 106]. У своїй Декларації учасники Української 

Гельсінської групи (1976 р.) саме на прикладі долі Йосипа Терелі описували 

для Заходу переслідування греко-католиків і всіх віруючих у Радянському 

Союзі [294, с. 302]. Ініціативна група збирала інформацію про минуле УГКЦ та 
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її сучасний стан, описувала і по 10 екземплярів відправляла до кожної 

області [427, с. 215]. 

Йосип Тереля  входив до нелегального Проводу Організації українських 

націоналістів і боровся за легалізацію греко-католицької церкви на Закарпатті, 

що за тоталітарного режиму перебувала у підпіллі, організовував богослужіння 

у лісах [242, с. 531]. З 1984 p. ініціативна група почала нерегулярне 

розповсюдження самвидавної «Хроніки Католицької Церкви в Україні» – 

суміші фактів і вигадок, редактором якої переважно був Йосип Тереля, що 

проголосив себе главою невизнаного єпископатом УКЦ так званого 

Центрального комітету українців-католиків [292, с. 146].  

Група мала на меті ознайомити з матеріалами «Хроніки» всі 

парламентські європейські гельсінські групи, і тому, як сам відзначає,  

«матеріали «Хроніки»… направлялися поштою членам парламентських груп за 

кордоном» [215, арк. 107]. Ініціативна група діяла досить рішуче, що видно з 

архівних матеріалів. Так, вони відправили «Заявление председателю Президии 

Верховного  Совета СССР  К.Черненко» [214, арк. 57], у цій заяві вимагали 

звільнити з в’язниць, таборів  тих, хто був   прихильниками УГКЦ. 

Щоб не засуджувати Йосипа Терелю, московський уряд у 1985 р. у 

черговий раз проводив  переговори з ним. Їх розмова була надрукована в газеті 

«Українське слово». У статті йшлося про зустріч секретаря Президії ВР УРСР 

М. Хоменка, наукового співробітника Інституту атеїзму АСН при ЦК КПРС 

В. Бондаренка, секретаря обкому партії Закарпатської області М. Семенюка, 

члена ініціативної групи захисту прав віруючих та церкви в Україні Й. Терелі, 

що відбувалася 23 квітня в м. Ужгород.  Під час зустрічі Тереля заявляв, що 

Україна «є колонією Москви» [214, арк. 84]. М. Хоменко запевняв, що всі 

«зачинені церкви за період 83-84 рр. будуть передані вам (католикам – авт.) у 

користування в разі позитивного вирішення даної проблеми» [214, арк. 84].   

Під час зустрічі на адресу Йосипа Терелі прозвучали такі слова-погрози: 

«…В разі відкинення пропозиції уряду, мій вам порятунок – їдьте, куди хочете, 

терпеливість уряду може і спинитися» [214, арк. 84]. Наслідки розмови були 

надруковані 16 березня 1985 р. у газеті «Di Welt», яка видавалася в ФРН в м. 
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Ессе, під назвою «Чи є для церкви Московська пропозиція провокацією?». 

Ось її головна суть:  «Після того, як відбулася бесіда голови Центрального 

комітету українських католиків Йосипа Терелі з головами офіційних кіл, де він 

рішуче відхиляв сумнівні пропозиції, уряд не скупився на погрози на адресу 

католиків» [215, арк. 74]. 

Відзначився  Йосип Тереля у релігійному житті й написанням 

«Пасхальних бесід», які «писав для того, щоб він був зачитаний 

нелегальними… українськими католицькими священиками під час нелегальних 

богослужінь на свято Пасхи віруючим» [213, арк. 113]. Також у «Пасхальних 

бесідах» із «наклепницьких позицій, під покровом релігійної догматики», 

Йосип Тереля підтверджував, що в СРСР органи влади переслідують віруючих 

за їх релігійні переконання [358, с. 27]. 

Під час розслідування було допитано велику кількість осіб, а також 

проведені обшуки не лише в друзів Терелі, а й у тих, із ким він інколи 

розмовляв чи перетинався в житті. Треба відзначити і знання Йосипа Терелі в 

юриспруденції. Так, під час допитів він вів себе гідно й намагався навіть дати  

відсіч слідчим своїми відповідями, наприклад: «Питання провокаційне, 

відповідь давати не буду». А на зауваження про особисте  листування його з 

Камповим   відповів: «Це не має відношення до даної справи» або «Це моє 

особисте право переписки». 

Список його «злочинної діяльності», як висловлювалися працівники 

КДБ, можна продовжити й далі: це і видання «Хроніки», документи й листи, які 

він відправляв за кордон чи представникам влади, його висловлювання на 

зборах народних депутатів, у щоденних розмовах, спрямовані проти радянської 

влади і її діяльності. На знак протесту проти репресій деякі віруючі УГКЦ у 

середині 80-х років зреклися радянського громадянства, зокрема Йосип Тереля 

відмовився від громадянства СРСР у 1984 р. [361, с. 203]. 

Під час судового засідання Йосип Тереля відмовився від адвоката  у 

зв’язку з тим, що вини своєї не визнавав, бо вся діяльність «Ініціативної групи» 

мала легальний характер, суто правозахисний, а не антирадянський,  як це 

виведено у «Звинуваченні», – тому захист у судовому засіданні він не міг 
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довірити комуністові як людині, що стоїть «на принципах так званої 

радянської дійсності» [216, арк. 110]. Засуджено його було за статтею 62 ч.І УК 

УРСР до 7 років позбавлення волі у ВТТ [216, арк. 114]. Звільнений із колонії 5 

лютого 1987 р. Позбавлений радянського громадянства у 1987 р., у часи 

горбачовської перебудови. Згодом переїхав до Канади, де розгорнув широку 

діяльність: зустрічався з відомими людьми зі всього світу, агітуючи за 

незалежну Україну та за відновлення Греко-католицької церкви [306, с. 3]. 

У своїх тюремних щоденниках Йосип Тереля згадував про написання 

заяви Генеральному секретареві ЦК КПСС Леоніду Брежнєву, у якому 

порівнював їжу для в’язнів та сторожових собак, і зробив висновок, що в СРСР 

краще бути сторожовим псом, і тому підписав цей лист «Пан-пес з України» 

[428, с. 64-65].  

Йосипа Терелю неодноразово звинувачували в дармоїдстві. Однак, як 

тільки він влаштовувався на роботу (наприклад, церковним старостою в 

1976 р.), його відразу звільняли за вказівкою згори. Треба зауважити, що 

радянська влада намагалася скомпрометувати Терелю, оскільки 1986 р. в 

місцевій газеті «Голос Батьківщини» (№20) було опубліковано  статтю – нібито 

на основі судових матеріалів, за якими Тереля кається за свої вчинки, що 

суперечить архівній справі, яку ми прочитали. 

Помер Йосип Тереля у вимушеній еміграції в Канаді 16 березня 2009 р. 

А на початку липня його тіло було перевезено в Україну і поховане в рідному 

селі Нижнє Болотне Іршавського району. Такий був його заповіт і остання воля 

[396, с. 8]. 

З наведеного можна зробити висновок, що Йосип Тереля — це в’язень 

сумління, який належав до правозахисної течії дисидентського руху та  боровся 

за свободу віросповідань. Відстоював ідеї гуманізму та демократії, особистої та 

національної свободи. Одним із методів його боротьби було створення комітету 

захисту Української греко-католицької церкви.  

Отже, на території Закарпаття був дисидентський рух, але специфічно 

виражений, тобто боротьба проти тоталітарного радянського режиму 

переважно проходила в індивідуальній формі. Також потрібно не забувати, що 
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Закарпаття було приєднане до УРСР після Другої світової війни, тому, 

можливо, на цій території дисидентський рух був менш жвавий. Але, 

незважаючи ні на що, закарпатське населення все-таки виступало проти 

насадження радянської дійсності, тому були засуджені на різні терміни 

ув’язнення, а часто і заслання. І хоч деякі з політв’язні визнавали свою провину 

у скоєнні злочину проти радянського уряду, причина таких зізнань найчастіше 

відома. 

 

* * * 

У 1960 – 1991-х рр. радянська влада повністю змінила механізм, форми і 

методи політичних репресій у Закарпатській області: 

1. На відміну від попередніх етапів, тоталітарний режим спрямував свої 

каральні органи на постійну боротьбу з мирно налаштованими дисидентами. 

Йдеться про окремі постаті та неформальні об’єднання, що виступали з 

громадськими ініціативами і критично переосмислювали дійсність. 

2. Держава наполегливо проводила репресивну атеїстичну політику 

серед населення Закарпаття. Ця політика закономірно вилилася у появу 

специфічної категорії - «в’язнів сумління», що хоч була порівняно 

нечисленною, проте спричинила у цивілізованому світі великий резонанс. 

3. Дисидентський рух на Закарпатті вже представлений не учасниками 

колективної боротьби за права і свободи людини. Вона здебільшого проходила 

в індивідуальній формі, асоціювалася з суспільно активними інтелектуалами, з 

їхніми політичними поглядами. 

4. Події в Чехословаччині 1968 р., вдруге після Угорської революції 

1956 р., надзвичайно сильно стимулювали населення Закарпаття до переоцінки 

тоталітарних цінностей. «Празька весна» спонукала радянську владу до 

репресивно-профілактичних дій. Так само зафіксовані випадки індивідуального 

терору з метою локалізації акцій солідарності зі спробами відмовитися від 

тоталітарної моделі суспільного розвитку, покарання вільнодумців і 

протестувальників. 
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ВИСНОВКИ 

 

Трагічною сторінкою історії радянського Закарпаття є масові та 

вибіркові політичні репресії. Проти багатьох категорій населення держава 

розгорнула терор, що призвів до численних жертв - убито, засуджено, 

інтерновано для примусових робіт загалом близько 50 тис. осіб. Репресивно-

каральна система тоталітарного режиму в 1944 – 1991 рр. на Закарпатті діяла за 

класичними шаблонами, проте позначена регіональними особливостями. 

Політичні репресії на Закарпатті проводилися в різних формах: 

позбавлення життя та волі, переселення в примусових формах, висилання і 

заслання за межі краю, позбавлення громадянства, примусове влаштування у 

медичних закладах, позбавлення чи обмеження громадянських прав і свобод за 

політичними, національними, релігійними, соціальними мотивами. 

Як відомо, у 1944‒1952 рр. в західних областях України від політичних 

репресій постраждало до 500 тис. осіб: понад 134 тис. арештованих, більше 153 

тис. убитих, 203 тис. висланих за межі УРСР. У цілому жертвами всіх форм 

політичних репресій в радянському Закарпатті стали понад 50 тис. осіб, або 

близько 7% від усього населення краю станом на 1946 р. Порівняно з 

подібними втратами в інших західних областях України це відносно невелика 

частка. Так, через радянську репресивну машину пройшло понад 400 тис. осіб, 

або кожен четвертий мешканець Львівської області в сучасних межах. 

У жорна політичних репресій потрапили вірники усіх представлених у 

краї конфесій. Одна з них ‒ греко-католицька ‒ у 1949 р. була ліквідована 

цілком. Раніше, у 1947 р., агенти радянських спецслужб убили єпископа 

Мукачівської греко-католицької єпархії Т. Ромжу. 

Науковий та суспільний інтерес до історії політичних репресій на 

Закарпатті 1944 – 1991 рр. є багатогранним і протяжним у часі. Провідним 

дослідником політичних репресій на Закарпатті є доктор історичних наук О. 

Довганич. Його праці опираються на солідну емпіричну базу, є фактографічно 

вивіреними і насиченими важливими подробицями. Проте в історичній науці 

досі відсутні комплексні узагальнюючі праці про політичні репресії в 
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радянському Закарпатті, незважаючи на те, що цю проблематику доволі 

інтенсивно і продуктивно розробляли загалом майже два десятки фахівців. 

Ключовим джерельним ресурсом для вивчення тоталітаризму на 

Закарпатті є різнопланові матеріали, що зберігаються в Ужгороді - в архіві 

управління Служби безпеки України в Закарпатській області та Державному 

архіві Закарпатської області. У дисертації проаналізовано 137 кримінальних 

справ засуджених із політичних мотивів. Проаналізовано чимало документів із 

політичної історії Закарпаття середини XX ст., що побачили світ у збірниках 

українською та угорською мовами завдяки дослідникам О. Довганичу, 

О. Корсуну, Ю. Дупці. Мають особливу історичну цінність мемуари 

репресованих, оприлюднені в окремих виданнях і на сторінках крайової 

періодики. 

Загалом, тоталітаризм є вертикальною системою планомірного 

насильства, де перманентні репресії є буденним знаряддям безконтрольної 

влади. З нашого дослідження очевидно, що тоталітарна система здійснила на 

Закарпатті низку злочинів проти людяності. Проте ці злочини так і залишилися 

не розслідуваними, а їх замовники, організатори, виконавці уникли 

справедливого покарання. 

В дослідженому періоді виділено декілька етапів політичних репресій 

на Закарпатті: 1944-1945 рр. – цілеспрямована ізоляція прихильників 

попередніх державних режимів; 1946-1953 рр. – приборкання населення, котре 

свідомо виступало проти нововведень радянської влади; 1954-1988 рр. – 

переслідування закарпатських представників всеукраїнського руху противників 

тоталітаризму; 1989-1991 рр. – початок процесу реабілітації жертв політичних 

репресій. 

Перший етап масових політичних репресій у радянському Закарпатті 

припадає на 1944-1945 рр. У перехідному державному утворенні Закарпатська 

Україна запозичили законодавство СРСР, задіяли радянські окупаційні 

репресивні структури. Істотний вплив на характер політичних репресій 1944-

1945 рр. справили два головних чинники: поступове перетворення Закарпаття 
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на геополітичний плацдарм СРСР, а також стрімке переростання 

повоєнного протистояння між СРСР і Заходом у затяжну «холодну війну». 

У цей час тоталітарна влада репресувала активних учасників 

суспільного життя міжвоєнної (чехословацької) доби і періоду угорської 

окупації краю, прихильників ідеї створення незалежної Української держави в 

особі учасників розбудови Карпатської України, членів ОУН, вояків УПА. 

Відповідна постанова військової ради 4-го Українського фронту від 13 

листопада 1944 р. стала точкою відліку «інтернування» для примусових робіт 

представників «ворожих націй» - угорської та німецької національних меншин. 

Серед учасників нелегальних переходів державного кордону - біженців з СРСР 

(усіх - 375 осіб) домінували селяни, а за національною ознакою - угорці (35 %) 

та українці (34 %). До нелегальної еміграції їх спонукали матеріальні нестатки 

через тоталітарні перетворення. 

Вступ радянських військ на територію Закарпаття відразу став початком 

радянських тоталітарних репресій, котрі проводило командування 4-го 

Українського фронту, зокрема його управління контррозвідки «СМЕРШ» 

(«Смерть шпигунам»), що одночасно координувалося НКВС СРСР. Фактично 

на чужій території (у міжнародно-правовому контексті Закарпаття входило до 

складу Чехословаччини), на яку не поширювалася радянська юрисдикція, 

каральні структури СРСР арештовували колишніх чехословацьких державних 

службовців (76) і симпатиків Карпатської України (60), осіб, реально чи уявно 

повʼязаних з Організацією українських націоналістів (ОУН) (66), звичайних 

представників закарпатської інтелігенції (20), а також депутатів угорського 

парламенту (45), нотарів, старост, чиновників, жандармів періоду угорської 

окупації (14). Ці дані взяті з опрацьованих нами 379 кримінальних справ. 281 

особу звинуватили у «ворожій» діяльності, антирадянській пропаганді, боротьбі 

проти Радянського Союзу тощо. 

Репресивно-каральну політику комуністичного режиму на Закарпатті 

1946-1953 рр. характеризував масовий антирелігійний терор. Стосовно 

священнослужителів греко-католицької церкви запровадили дискримінаційні 

обмеження, інкримінували фальсифіковані злочини. Найменший спротив 
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населення Закарпаття, наприклад, у вигляді антиколгоспних заворушень чи 

«бабських бунтів», викликав жорсткі репресивні акції. Каральні органи 

інспірували провокаційне створення антирадянських молодіжних організацій, 

що зазвичай у своїх діях не виходили за межі фіксації прізвищ незадоволених і 

розповсюдження антирадянських листівок. Трудові мобілізації працездатної 

молоді в індустріальні регіони, ініційовані радянським урядом, призвели до 

окремої хвилі арештів і покарань. Серед причин спротиву – нестерпні умови 

перебування у школах фабрично-заводського навчання Донбасу, що у 

післявоєнний час відрізнявся низькою якістю життя і вкрай складною 

криміногенною обстановкою. 

У 1954-1988 рр. радянська влада повністю змінює механізм, форми і 

методи політичних репресій у Закарпатській області. Угорська революція 

1956 р. та її придушення СРСР сколихнула населення Закарпаття, 

спостерігається піднесення опозиційних настроїв. Проти інакодумців 

тоталітарна держава застосувала вже не масовий, а індивідуальний терор. 

На відміну від попередніх етапів, тоталітарний режим спрямував свої 

каральні органи на постійну боротьбу з мирно налаштованими дисидентами. Ця 

політика закономірно вилилася у появу специфічної категорії - «в’язнів 

сумління», що спричинила великий резонанс. Відстоювання прав і свобод 

людини здебільшого проходило в індивідуальній формі. Події в Чехословаччині 

1968 р. стимулювали до переоцінки тоталітарних цінностей, а також до нових 

репресивно-профілактичних дій, індивідуального терору з метою локалізації 

акцій солідарності, покарання вільнодумців і протестувальників. 

Дотепер точно невідомо, скільки закарпатців було засуджено з 

політичних мотивів, і визначити чітку кількість репресованих неможливо. 

Загалом ідеться про близько 3 тис. осіб, про яких оприлюднені біографічні 

відомості.                                                                                          

Пік репресивної діяльності радянського тоталітарного режиму на 

Закарпатті припав на останнє десятиліття сталінізму - 1944-1953 рр. У період 

«хрущовської відлиги» закарпатське населення піддавалося репресіям значно 

менше, вибірково. Масовий терор переріс в індивідуальний. Водночас 
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проводили амністії та реабілітацію засуджених уже раніше. У 1960-1991 рр. 

радянське керівництво продовжило амністії для значної кількості населення, 

але, продовжуючи тиск на жителів Закарпаття, влада неодноразово відправляла 

їх на примусове лікування та в табори ГУЛАГу. 

Більшість із засуджених у 1944 р. працювали і проживали в Закарпатті, 

але були арештовані за його межами, а засуджені в м. Ужгороді. Тому виникає 

питання про компетенцію Спеціального суду Закарпатської України щодо 

розгляду цих справ. У 1944-1945 рр. громадян також судили військові 

трибунали 18-ої армії 4-го Українського фронту, прикордонних військ 

Міністерства внутрішніх справ / Міністерства державної безпеки СРСР 

Закарпатського округу, Прикарпатського військового округу, особливі наради 

при НКВС СРСР та при МДБ СРСР та ін.  

Наголосимо, що політичні репресії на Закарпатті офіційно радянською 

владою подавалися як покарання за злочини так званого контрреволюційного 

характеру, тобто всякі дії, спрямовані на повалення, підрив чи послаблення 

влади. У Закарпатті 1944‒1991 рр. жертв політичних репресій судили за статею 

54 Кримінального кодексу УРСР. Дані узагальнено на основі аналізу 137 

опрацьованих архівних справ. 

Аналіз засвідчив, що тоталітарний режим упокорив суспільство під 

страхом вищої міри покарання - розстрілу. У Закарпатті з політичних мотивів 

було розстріляно за вироком суду 43 осіб. Водночас політичні репресії служили 

для перетворення значної частини населення Закарпаття (згідно з біограмами - 

близько 2995 осіб) на дешеву чи й безоплатну робочу силу у віддалених 

регіонах, складних для проживання людей. Щоб на певному рівні підтримувати 

економічний зиск від виправно-трудових таборів, у радянських судах 

найчастіше практикували великі терміни позбавлення волі - від 10 до 25 років.   

Фабрикацією кримінальних справ проти населення Закарпаття свідомо 

займалися радянські офіцери - слідчі «СМЕРШу». До політичних репресій 

також прямо причетні слідчі обласного управління КДБ в Закарпатській 

області.  
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Кількісно найбільшою, в політичних репресіях на Закарпатті 

післявоєнної доби, була категорія інтернованих за етнічною ознакою для 

примусової праці (30 тис. осіб). Це - закарпатські угорці та німці, віднесені до 

«ворожих» з метою мобілізації безкоштовної робочої сили для відбудови 

індустрії та транспортних комунікацій, переважно у Донбасі та за Уралом. 

Починаючи з листопада 1944 р. більше 2-х тис. осіб, представників німецької 

меншини Закарпаття – чоловіків віком від 17 до 45 років, жінок віком від 18 до 

30 років – було інтерновано і вивезено за межі краю на примусові роботи. Крім 

того, з 18 листопада до 16 грудня 1944 р. каральні підрозділи 4-го Українського 

фронту затримали і направили на збірні пункти 8,5 тис. військовозобов’язаних 

німецької і угорської національності віком 18-50 років.  

Окремий інтерес викликають вікові особливості засуджених 

тоталітарним режимом на Закарпатті. Відповідні узагальнення ми зробили з 

кліометричного аналізу 3 тис. осіб засуджених на Закарпатті 1944-1991 рр.  

Головним об’єктом політичних репресій було працездатне населення 

Закарпаття, яке поповнило трудовий контингент виправно-трудових таборів для 

нарощування економічного потенціалу Радянського Союзу. 

Найбільшу небезпеку радянська влада бачила в прихильниках ідеї 

незалежної Української держави, а також у людях, які цікавилися українською 

історією та культурою, зокрема читали заборонені радянським режимом 

видання, що кваліфікувалися як буржуазно-націоналістичні. Під особливою 

забороною була національна символіка – синьо-жовтий прапор, тризуб, гімн 

«Ще не вмерла України». 

Якщо простежити життєвий шлях цієї категорії репресованих 

закарпатців (близько 350 осіб з опрацьованих нами архівних справ), то вони аж 

ніяк не були «буржуазними націоналістами» навіть у тогочасному трактуванні 

цього терміна. Політичні репресії на Закарпатті спонукали у перші повоєнні 

роки до легальної та нелегальної еміграції в сусідні країни - Чехословаччину, 

Угорщину, Румунію.  

Серед груп репресованих на важливому місці «мученики за віру» – 

священики насамперед греко-католицької церкви (130 осіб). Ця церква вистояла 
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найдовше на Закарпатті, адже в сусідніх українських регіонах її заборонили 

раніше. Багато священиків (з опрацьованих нами кримінальних справ - 11 осіб) 

таємно продовжили душпастирську роботу у виправно-трудових таборах і після 

відбуття терміну покарання. 

Частина священиків не витримали тиску і погроз з боку радянської  

влади, перейшли у православ’я. Йдеться про 128 осіб. Інші греко-католицькі 

священики, які не потрапили під репресії та не перейшли в православ’я, були 

змушені відмовитися від сану і влаштовуватися на роботу, не пов’язану з 

релігійною діяльністю. 

У контексті політичних репресій православну церкву радянська влада 

використала як інструмент для конфесійних чисток Закарпаття. Спочатку 

православні священики мали привілейований статус, бо влада реалізовувала 

сценарій боротьби за навернення заблукалого населення у «віру православну». 

Пізніше радянська влада пішла курсом на повну атеїзацію населення, 

поглиблюючи духовне відчуження тоталітарною державою та традиційним 

суспільством. 

Репресивно-каральна політика радянського керівництва торкнулася 

молодіжного середовища Закарпаття, в першу чергу учнів шкіл. Повний 

контроль за позакласним життям учнів досягався через владний кадровий 

резерв - комсомольців. Крім того, із Закарпаття протягом першого 

післявоєнного десятиліття масово відправили молодь (близько 16 тис. осіб) на 

примусове навчання в школи фабрично-заводського навчання східних областей 

УРСР, зокрема Донецької та Луганської. На відмовників чекали незаконні дії - 

місцевих чиновників, які шантажували їхніх батьків, конфісковували майно, 

вивозили силоміць як ув’язнених. Представники влади часто вдавалися до 

обману, наприклад, оголошували призов на військову службу, а насправді 

відправляли в школи ФЗН. 

До політичних в’язнів на Закарпатті віднесено й противників 

колгоспного ладу (розглянуто справи на 19 осіб). Антиколгоспні виступи на 

Закарпатті були породжені порушенням принципу добровільності при 

організації колгоспів, безкоштовним вилученням у селян землі та тяглової сили. 
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Вони мали здебільшого стихійний характер та проходили у вигляді 

«бабських бунтів», коли жінки виходили на поле і блокували обробіток 

колгоспниками їхніх наділів. Суцільна колективізація на Закарпатті призвели 

до нового витка політичних репресій - виселення у східні та південні області 

УРСР. 

Радянська владна щільно опікувалася місцевою інтелігенцією, особливо 

педагогічними працівниками, творчими людьми. Так, на Закарпатті в 

досліджувальний період за свою літературну творчість зазнали переслідувань 

17 осіб. Під постійні перевірки потрапило і їх близьке оточення. 

На Закарпатті проводилися і засудження населення, що підтримало 

революційні події в Угорщині 1956 р. та Чехословаччині 1968 р. Профілактичну 

роботу у зв’язку з подіями Угорської революції було проведено з близько 35 

тис. осіб, а засуджено 16 осіб. Дані про профілактичну роботу на Закарпатті під 

час «Празької весни» відсутні. В архіві виявлено справу на одну засуджену 

особу. 

Колишні політв’язні заслуговують пошани за те, що взяли на себе і 

витримали репресивний удар комуністичного режиму. В очах нинішньої 

громадськості вони є носіями ідеалів свободи, боротьби за незалежність 

України, патріотичної самопожертви. Станом на травень 2014 р. у 

Закарпатській області проживало 179 колишніх політв’язнів. 

У СРСР тривалий час приховувалися масштаби політичних репресій 

проти своїх громадян. У другій половині 1950-х рр., за «хрущовської відлиги», 

частина репресованих з політичних мотивів була реабілітована. На Закарпатті - 

535 громадян. Невдовзі процес реабілітації був призупинений, аж до ухвалення 

Закону УРСР «Про реабілітацію жертв політичних репресій на  Україні» 17 

квітня 1991 р. 

У 1992 р. створено Закарпатське обласне товариство політичних в’язнів 

і репресованих (голова - Іван Коршинський), яке долучилося до створення 

обліково-реєстраційної бази політичних в’язнів, їх моральну та матеріальну 

підтримку. 
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Звичайно, у вивченні політичних репресій у радянському Закарпатті 

досліджено чимало аспектів тоталітарної політики радянських органів, і чимало 

дослідників присвятили свої праці даній проблематиці. Тоталітарні стереотипи 

тривалий час гальмували державотворчі процеси в сучасній Україні. Тому 

комплексне вивчення всіх аспектів політичних репресій як у всеукраїнському, 

так і в регіональному вимірах набуло суспільної злободенності. Схвалення 

українським парламентом 9 квітня 2015 р. Закону України «Про доступ до 

архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 

років» надав можливість простого доступу до архівних справ, що значно 

полегшить дослідженню даної проблеми. Проте ще залишається ряд питань, що 

потребують у подальшому глибшого висвітлення із залученнях архівних 

документів. Так, чільної уваги заслуговують радянська переселенська політика 

і різні аспекти порушень прав людини, зокрема через релігійні та політичні 

переконання. 
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всього 11 осіб). – в 2-х томах. – Т. 1. –  319 арк. 

2. АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. 171-С (Габовда М., Заяць М. та ін. - 

всього 11 осіб). – в 2-х томах. – Т. 2. –  448 арк. 

3. АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. 286 (Кушнір І., Ідер М., Ростер І.  та 

ін. – всього 6 осіб). – 318 арк. 

4. АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. 600 ( Варьянова М.).  –  37 арк. 

5. АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. 876-С ( Греф А.).  –  52 арк. 

6. АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. - Спр. 1167-С (Кешеля І.).  – 135 арк. 

7. АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-1289 (Штень Л., Меденці В. та ін. 

- всього 9 осіб): в 3-х томах. - Т. 1. – 196 арк. 

8. АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-1289 (Штень Л., Меденці В. та ін. 

- всього 9 чол.): в 3-х т. - Т. 2. – 353 арк. 

9.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-1289 (Штень Л., Меденці В. та 

ін. - всього 9 чол.): в 3-х т. - Т. 3. – 180 арк. 

10.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-1307 (Ковбаска І., Микулець Ю. 

та ін.  – всього 6 чол.): в 3-х т. – Т. 3. – 216 арк. 

11.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. – С-1339 (Машіко С., Гайсак В.). – 

158 арк. 

12.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. - Спр. 1397-С (Миня І.): в 2-х т. – Т. 1. – 

301 арк. 

13.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. - Спр. 1397-С (Миня І.): в 2-х т. – Т. 2. – 

269 арк. 

14.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-1477 (Буркало Ю.). – 166 арк. 

15.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. 1579-С (Реблян В., Реблян І., Лянг 

О.). – 351 арк. 

16.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-1597 (Чомор П.).  – 52 арк. 
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17.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-1598 (Шереш М.).  –  265 арк. 

18.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-1602 (Бундзяк В.).  – 38 арк. 

19.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-1603 ( Лукач Б.).  –  39 арк. 

20.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-1604 (Ослоі Й.).  –  37 арк. 

21.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-1605 ( Келемен Д., Тубо Б.).  –  

73 арк. 

22.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-1606 ( Тракслер І., Дан М.).  – 68 

арк. 

23.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-1616 ( Попович М.).  – 92 арк. 

24.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-1747 (Мінджак Й., Койса О. та 

ін. – всього 5 чол.). – в 3-х томах. – Т. 1. – 292 арк. 

25.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-1747 (Мінджак Й., Койса О. та 

ін. – всього 5 чол.). – в 3-х томах. – Т. 2. – 368 арк. 

26.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-1831 (Кутлан А.). – 47 арк.   

27.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-1836 (Шишко С.). – 56 арк.   

28.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-1838 (Штефицький М.). – 65 арк.  

29.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-1845 (Нодь Ф.). – 40 арк. 

30.   АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-1879 (Нодь А., Ференц Б. та ін. 

– всього 5 чол.).  –  377 арк. 

31.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-1881 (Публик О., Гладко Й. та ін. 

– всього 6 осіб): в 3-х т. – Т. 1. – 296 арк. 

32.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-1881 (Публик О., Гладко Й.  та 

ін. – всього 6 осіб): в 3-х т. – Т. 2. – 266 арк. 

33.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-1881 (Публик О., Гладко Й. та ін. 

– всього 6 чол.). – в 3-х томах. – Т. 3. – 364 арк. 

34.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-1882 (Дербак В.). – 336 арк. 

35.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-1949 (Бартошек Й., Геді Й., 

Ердеї Й.). – 360 арк. 

36.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-1964 (Струмляк С.): в 2-х т. – Т. 

1. - 299 арк. 
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37.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-1964 (Струмляк С.): в 2-х т. – 

Т. 2. - 311 арк. 

38.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. - Спр. 1977-С (Ференчик Ф.) – 98 арк.  

39.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр.  2040-С (Фрідман С., Шпира Г. та 

ін. – всього 4 осіб).  –  289 арк. 

40.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. 2055-С (Лявинець І.). – 204 арк. 

41.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-2102 (Фуфлянська З.). – 333 арк. 

42.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-2185 (Васько О, Васько Д., 

Васько А.). – 180 арк. 

43.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. - Спр. С-2192 ( Газдаг В.): в 4-х т. - Т. 3. -  

314 арк.  

44.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-2199 (Боже В.).  – 186 арк. 

45.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. – С-2203 (Ракоці Б.). – 182 арк. 

46.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-2204 (Коршинський І., Тракслер 

П. та ін. – всього 5 осіб): в 3-х т. – Т. 1. - 305 арк. 

47.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-2204 (Коршинський І., Тракслер 

П. та ін. – всього 5 осіб): в 3-х т. – Т. 2. - 429 арк. 

48.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-2204 (Коршинський І., Тракслер 

П. та ін. – всього 5 осіб): в 3-х т. – Т. 3. -  258 арк. 

49.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-2206 (Подкін О., Пентек Й. та ін. 

– всього 4 осіб): в 8-ми т. – Т. 1. – 202 арк. 

50.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-2206 (Подкін О., Пентек Й. та ін. 

– всього 4 осіб): в 8-ми т. – Т. 8. – 182 арк. 

51.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. - Спр. С-2210 (Сокол І.). – 275 арк. 

52.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. - Спр. С-2253 ( Мураній М.) – 230 арк. 

53.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. 2258-С ( Феделеш А., Тороні Ю.).  

–  184 арк. 

54.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-2284 (Хіра О.) – 165 арк. 

55.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. 2306-С (Волос П., Волос Г. та ін. – 

всього 13 осіб): в 3-х т. – Т. 1. -  297 арк. 
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56.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. 2306-С (Волос П., Волос Г. ін. – 

всього 13 осіб): в 3-х т. – Т. 2. -  319 арк. 

57.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. 2306-С (Волос П., Волос Г. та ін. – 

всього 13 осіб): в 3-х т. – Т. 3. -  684 арк. 

58.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. 2317 (Волковці В., Нодь Б., Фізеші 

Б. ). – 275 арк.  

59.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. - Спр. 2414-С ( Іванчо Ю.) – 175 арк.  

60.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. 2908-С (Левдар М.). – 244 арк. 

61.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. 3457-С (Жичко М.). – 223 арк. 

62.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-3467 (Олах О., Сілади М. та ін. – 

всього 12 осіб): в 4-х т. – Т. 1. – 266 арк. 

63.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С- 3467 (Олах О., Сіладі М. та ін. – 

всього 12 осіб): в 4-х т. – Т. 2. – 270 арк. 

64.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-3467 (Олах О., Сіладі М. та ін. – 

всього 12 осіб): в 4-х т. – Т. 3. –  285 арк. 

65.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-3467 (Олах О., Сіладі М. та ін. – 

всього 12 осіб): в 4-х т. – Т. 4. – 488 арк. 

66.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-3639 (Гайнас М., Костик І. та ін. 

- всього 7 осіб): в 4-х т. – Т. 1. – 323 арк. 

67.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-3639 (Гайнас М., Костик І. та ін. 

- всього 7 осіб): в 4-х т. – Т. 4. –  223 арк. 

68.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. 4330-С (Лібак П.).  – 188 арк. 

69.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. - Спр. 4991-С ( Кушнір В.): в 3-х т. - Т. 1. 

–  243 арк. 

70.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. - Спр. 4991-С. ( Кушнір В.): в 3-х т. - Т. 3. 

– 237 арк. 

71.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5008 (Піллер Й.). – 48 арк. 

72.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5009 (Гензел Й.). – 43 арк.  

73.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5014 (Бара Ш., Дан Л.): в 3-х т. – 

Т. 1. –  347 арк. 
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74.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5014 (Бара Ш., Дан Л.): в 3-х 

т. – Т. 2. – 281 арк. 

75.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5014 (Бара Ш., Дан Л.): в 3-х т. – 

Т. 3. –  349 арк. 

76.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5040 (Бокоч Н.).  – 131 арк. 

77.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. - Спр. С-5080 (Дребітко Д.): в 3-х т. - Т. 1. 

– 203 арк. 

78.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. - Спр. С-5080 (Дребітко Д.): в 3-х т. - Т. 2. 

– 232 арк. 

79.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. - Спр. С-5080 (Дребітко Д.): в 3-х т. - Т. 3. 

– 176 арк. 

80.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – С-5084 (Кнавс А., Потерлик М. та ін. – 

всього 7 осіб). – 259 арк.   

81.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5180 (Тричинець Ю., Семедій В. 

та ін. – всього 8 осіб): в 4-х т. – Т. 1. – 296 арк. 

82.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5180 (Тричинець Ю., Семедій В. 

та ін. – всього 8 осіб): в 4-х т. – Т. 2. – 305 арк. 

83.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5180 (Тричинець Ю., Семедій В. 

та ін. – всього 8 осіб): в 4-х т. – Т. 3. – 397 арк. 

84.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5188 (Якобіні Є.). – 249 арк. 

85.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр.  С-5189 (Іванюк В.). – 185 арк. 

86.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5190 (Старонська Ю.). – 219 арк. 

87.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. –  Спр. С-5273 (Штефанський О.). – 48 

арк. 

88.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. 5297 ( Балук І, Митула В.).  –  190 

арк. 

89.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. 5305-С (Боднар І.). – 160 арк. 

90.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5334 (Товбиш А.). – 33 арк. 

91.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5343 (Шнелцер Й.).- 36 арк. 

92.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5413 (Вайгер М., Гридя М., 

Марко І.). – 111 арк.   
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93.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. –  Спр. С-5416 (Полончак І.). - 44 арк. 

94.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. 5446 (Ситар Ю., Іваниш А., Ваколі 

В.): в 10-х т. – Т. 1. - 332 арк. 

95.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. 5446 (Ситар Ю., Іваниш А., Ваколі 

В.): в 10-х т. – Т. 2. - 340  арк. 

96.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. 5446 (Ситар Ю., Іваниш А., Ваколі 

В.): в 10-х т. – Т. 3. - 288 арк. 

97.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. 5446 (Ситар Ю., Іваниш А., Ваколі 

В.): в 10-х т. – Т. 7. -   227 арк. 

98.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. 5446 (Ситар Ю., Іваниш А., Ваколі 

В.): в 10-х т. – Т. 8. - 297 арк. 

99.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. 5446 (Ситар Ю., Іваниш А., Ваколі 

В.): в 10-х т. – Т. 10. - 275 арк. 

100.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. –  Спр. 5449-С (Франц Й.). - 63 арк. 

101. АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5494 (Шелевер М., Філіп В., 

Опріш В.).  – 203 арк. 

102. АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5498 (Геннел І.). – 34 арк. 

103.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5500 (Гойс Ф., Павлик М, 

Блашко А. та ін. – всього 4 осіб). – 128 арк. 

104.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. - Спр. 5507 (Бачкай А.). –  377 арк. 

105.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5514 (Шимоня М., Бобик М. та 

ін. – всього 4 осіб): в 2-х т. – Т. 1. - 318 арк. 

106.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5514 (Шимоня М., Бобик М. та 

ін. – всього 4 осіб): в 2-х т. – Т. 2. - 389 арк. 

107.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5524 (Кампій В.). – 46 арк.   

108.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5551 (Химинець І., Попович Ф. 

та ін. – всього 4 осіб): в 2-х т. – Т. 1. - 210 арк. 

109.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5551 (Химинець І., Попович Ф. 

та ін. – всього 4 осіб): в 2-х т. – Т. 2. - 317 арк. 

110.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. 5585 (Штаєр М., Мацола Д. та ін. 

– всього 4 осіб): в 7-ми т. – Т. 2. - 296  арк. 
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111.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. 5585 (Штаєр М., Мацола Д. та 

ін. – всього 4 осіб): в 7-ми т. – Т. 5. - 306 арк. 

112.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. 5585 (Штаєр М., Мацола Д. та ін. 

– всього 4 осіб): в 7-ми т. – Т. 6. -  330 арк. 

113.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. 5585 (Штаєр М., Мацола Д. та ін. 

– всього 4 осіб): в 7-ми т. – Т. 7. -  391 арк. 

114.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5586 (Дочинець І., Фегер М. та 

ін. – всього 6 осіб): в 2-х т. – Т. 1. – 283 арк. 

115.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5586 (Дочинець І., Фегер М. та 

ін. – всього 6 осіб): в 2-х т. – Т. 2. – 489 арк. 

116.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. 5588 (Верьовкін М.).  –  375 арк. 

117.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. - Спр. С-5598 (Бендас С.) – 197 арк. 

118.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5603 (Бігун І., Кляп І., Бонка А. 

та ін. – всього 7 осіб) – 476 арк. 

119.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. 5605-С (Янута П.). - 90  арк. 

120.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. - Спр. 5608  (Пастеляк І., Пердук Т., Гече 

Е.): в 3-х т. – Т. 1. – 380 арк. 

121.  АУСБУЗО.  – Ф. 7. - Оп. 1. - Спр. 5608  (Пастеляк І., Пердук Т., 

Гече Е.): в 3-х т. – Т. 2. – 330 арк. 

122.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. - Спр. 5608  (Пастеляк І., Пердук Т., Гече 

Е.): в 3-х т. – Т. 3. – 313 арк. 

123.  АУСБУЗО.  – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5609 (Рудецький В., Зимогляд 

О., Якимчук О.). - 136  арк. 

124.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5630 (Богнар С.). – 227 арк. 

125.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5631 (Цапулич В., Росул О. та 

ін. – всього 10 осіб): в 3-х т. - Т. 1. - 285 арк. 

126.  АУСБУЗО.  – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5633 (Ергат М.). – 36 арк. 

127.  АУСБУЗО.  – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5657 (Мадяр В., Буганич І. та 

ін. – всього 9 осіб): в 3-х т. – Т. 1. – 304 арк. 

128.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5657 (Мадяр В., Буганич І. та 

ін. – всього 9 осіб): в 3-х т. – Т. 2. – 290 арк. 
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129.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5657 (Мадяр В., Буганич І. 

та ін. – всього 9 осіб): в 3-х т. – Т. 3. – 514 арк. 

130.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5662 (Поташов К., Дюгованець 

В. та ін. - всього 9 осіб): в 16-х т. – Т. 1. – 299 арк. 

131.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5662 (Поташов К., Дюгованець 

В. та ін. - всього 9 осіб): в 16-х т. – Т. 2. – 302 арк. 

132.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5662 (Поташов К., Дюгованець 

В. та ін. - всього 9 осіб): в 16-х т. – Т. 6. – 302 арк. 

133.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5662 (Поташов К., Дюгованець 

В. та ін.  - всього 9 осіб): в 16-х т. – Т. 8. – 305 арк. 

134.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5662 (Поташов К, Дюгованець 

В. та ін. - всього 9 осіб ): в 16-х т. – Т. 16. – 366 арк. 

135.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. 5669-С (Лемеш М.). – 237 арк. 

136.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5678 (Бандусяк Г., Бісун В., 

Бісун Г.): в 2-х т. – Т. 1. - 279   арк. 

137.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5678 (Бандусяк Г., Бісун В., 

Бісун Г.): в 2-х т. – Т. 2. - 285   арк. 

138.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5680 (Попович І., Балог І.). – 

145 арк. 

139.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. 5690-С (Черков Т.): в 3-х т. – Т.1. 

– 202 арк. 

140.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. 5690-С (Черков Т.): в 3-х т. – Т.3. 

– 230 арк. 

141.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5690 (Кийович О., Чургович О., 

Довгович Л.): в 3-х т. – Т.1. – 311 арк. 

142.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5690 (Кийович О., Чургович О., 

Довгович Л.): в 3-х т. – Т. 2. – 298 арк. 

143.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5690 (Кийович О., Чургович О., 

Довгович Л.): в 3-х т. – Т. 3. – 115 арк. 

144.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. - Спр. С-5693 ( Лелик І.). – 181 арк. 

145.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр.  С-5698 (Когутка І.). – 185 арк. 
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146.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5700 (Францух П., Русинко 

М. та інші – всього 4 осіб): в 5-ти т. – Т.1. –  339 арк. 

147.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5700 (Францух П., Русинко М. 

та ін. – всього 4 осіб): в 5-ти т. – Т.4. – 252 арк. 

148.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5700 (Францух П., Русинко М. 

та ін. – всього 4 осіб): в 5-ти т. – Т. 5. – 243 арк. 

149.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. - Спр. С-5707 ( Серенчеш Я.): в 2-х т. - 

Т.1. – 283 арк. 

150.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. - Спр. С-5707 ( Серенчеш Я.): в 2-х т. - 

Т. 2. – 354 арк. 

151.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. - Спр. С-5711 (Беняк Н., Орловський В., 

Кулчар І.): в 3-х т. – Т. 1. – 268 арк.  

152.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. - Спр. С-5711 (Беняк Н., Орловський В., 

Кулчар І.): в 3-х т. – Т. 2. – 311 арк.   

153.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. - Спр. С-5711 (Беняк Н., Орловський В., 

Кулчар І.): в 3-х т. – Т. 3. – 169 арк. 

154.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. - Спр. С-5712 (Паршева-Бесфамільна 

П.). – 210 арк. 

155.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – С-5713 (Андрійцьо І.). – 171 арк. 

156.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. - Спр. С-5723 (Ілейш І., Варга Я.): в 4-х 

т. -  Т. 1. – 299 арк.  

157.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. - Спр. С-5723 (Ілейш І., Варга Я.): в 4-х 

т. -  Т. 2. – 299 арк. 

158.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. - Спр. С-5723 (Ілейш І., Варга Я.): в 4-х 

т. -  Т. 4. – 259 арк. 

159.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. –  Спр. С-5726 (Прибой А.). – 45 арк. 

160.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. - Спр. С-5737 (Сейчи Ш., Ормош М., 

Ормош С.): в 2-х т. - Т. 1. – 296 арк. 

161.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1.  - Спр. С-5737 (Сейчи Ш., Ормош М., 

Ормош С.): в 2-х т. - Т. 2. – 220 арк. 
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162.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5752 (Ключкович В., Грига 

Д. та ін.  – всього 8 осіб): в 2-х т. – Т.1. –  338 арк. 

163.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5752 (Ключкович В., Грига Д. 

та ін. - всього 8 осіб): в 2-х т. – Т.2. – 458 арк. 

164.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5764 (Левдар Д.). – 157 арк. 

165.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5767 (Боринський М., Сусла 

Ю.).  –  219 арк. 

166.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5769 (Бокоч Н., Бокоч М., 

Попша Я.): в 3-х т. – Т. 1. –  257 арк. 

167.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5769 (Бокоч Н., Бокоч М., 

Попша Я.): в 3-х т. – Т. 2. –  258 арк. 

168.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5769 (Бокоч Н., Бокоч М., 

Попша Я.): в 3-х т. – Т. 3. –  266 арк. 

169.   АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. - Спр. 5771-С (Бакдуалієва Р.). -  329 

арк. 

170.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5801 (Гринь Р.): в 2-х т. – Т. 1. 

– 291 арк. 

171.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5801 (Гринь Р.): в 2-х т. – Т. 2. 

– 264 арк. 

172.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5806 (Шеба Ю.): в 4-х т. – Т. 4. 

–  294 арк. 

173.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. - Спр. С-5808 (Лях В.): в 2-х т. - Т.2. -  

234 арк. 

174.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5811 (Хома Ю., Лелик В. та ін. 

– всього 7 осіб): в 4-х т. – Т.1.  – 204 арк. 

175.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5811 (Хома Ю., Лелик В. та ін. 

– всього 7 осіб): в 4-х т. – Т.2.  – 180 арк. 

176.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5811 (Хома Ю., Лелик В. та ін. 

– всього 7 осіб): в 4-х т. – Т.4.  – 407 арк. 

177.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5812 (Негря В., Когут І. та ін. – 

всього 14 осіб): в 9-ти т. – Т. 1. - 297 арк. 
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178.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5812 (Негря В., Когут І. та 

ін. – всього 14 осіб): в 9-ти т. – Т. 5. -  266 арк. 

179.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С- 5812 (Негря В., Когут І. та ін. – 

всього 14 осіб): в 9-ти т. – Т. 8. - 386 арк. 

180.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5812 (Негря В., Когут І. та ін. – 

всього 14 осіб): в 9-ти т. – Т. 9. - 403 арк. 

181.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5816 (Кульчицький І., Штець 

М. та ін. – всього 5 осіб). – 432 арк. 

182.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – С-5840 (Сайлері М.). – 35. арк. 

183.  АУСБУЗО.  – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5863 (Кречко В.). – 162 арк. 

184.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5891 (Фрейліх І., Фрейліх М. та 

ін. – всього 5 осіб). – 293 арк. 

185.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – С-5896 (Штраус Л.). – 81 арк. 

186.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5901 (Маргітич І.). - 259 арк. 

187.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5905 (Куруц М., Плеша М. та 

ін. – всього 8 осіб): в 5-ти т. – Т.1. – 313 арк. 

188.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5905 (Куруц М., Плеша М. та 

ін. – всього 8 осіб): в 5-ти т. – Т. 2. – 292 арк. 

189.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5905 (Куруц М., Плеша М. та 

ін. – всього 8 осіб): в 5-ти т. – Т. 4. – 299 арк. 

190.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5905 (Куруц М., Плеша М. та 

ін. – всього 8 осіб): в 5-ти т. – Т. 5. – 407 арк. 

191.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5923 (Гаджега А., Маргітич В.): 

в 2-х т. – Т.1. – 297 арк. 

192.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5923 (Гаджега А., Маргітич В.): 

в 2-х т. – Т. 2. – 330 арк. 

193.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5930 (Желтвай М.). – 188 арк. 

194.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-5964 (Севереняк В.). – 194 арк. 

195.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. - Спр. С-5974 (Бак Ф.). – 391 арк. 

196.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. 5976 (Бімба С.).  –  231 арк. 
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197.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. 5987 (Кампов П.): в 7-ми т. – 

Т.1. –  307 арк. 

198.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. 5987 (Кампов П.): в 7-ми т. – Т. 3. 

–  300 арк. 

199.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. - Спр. 5987 (Кампов П.): в 7-ми т. – Т. 4 

–  305 арк. 

200.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. 5987 (Кампов П.): в 7-ми т. – Т. 5. 

–  316 арк. 

201.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. 5987 (Кампов П.): в 7-ми т. – Т. 6. 

–  286 арк. 

202.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. 5987 (Кампов П.): в 7-ми т. – Т. 7. 

–  307 арк. 

203.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-6002 (Цуга І.). – 185 арк. 

204.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-6010 (Хома В.) – 171 арк.  

205.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-6011 (Марченко П.). – 164 арк. 

206.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-6014 (Фенцик С., Гаджа В. та 

ін. – всього 11 осіб): в 8-х т. – Т. 1.  – 288 арк.  

207.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-6014 (Фенцик С., Гаджа В. та 

ін. – всього 11 осіб): в 8-х т. – Т. 8.  – 511 арк. 

208.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-6018 (Караман М.). – 188 арк. 

209.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. - Спр. С-6028 (Сидоров А.): в 2-х т. - Т. 

1. – 286 арк. 

210.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. - Спр. С-6028 (Сидоров А.): в 2-х т. - Т. 

2. – 315 арк.   

211.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. 6034 (Немеш І., Паш Ю. та ін. – 

всього 8 осіб): в 2-х т. – Т. 1. - 360 арк. 

212.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. С-6036 (Темпфлі С.).  –  175 арк. 

213.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. - Спр. 6040 (Тереля Й.): в 5-ти т. – Т. 1. – 

205 арк. 

214.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. 6040 (Тереля Й.): в 5-ти т.  - Т. 2. 

– 222 арк. 
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215.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. - Спр. 6040 (Тереля Й.): в 5-ти т. – Т. 

4. – 222 арк. 

216.  АУСБУЗО. – Ф. 7. - Оп. 1. – Спр. 6040 (Тереля Й.): в 5-ти т. – Т. 5. 

– 189 арк. 

217.  Державний архів Закарпатської області (Далі ДАЗО). – Ф. 1. 

Партійний архів Закарпатського обкому КП України, м. Ужгород 1946-1950 рр. 

- Оп. 1. - Спр. 450. Информации, справки, докладные записки окружкомов 

партии, политдонесения Ракошинской МТС и проводимой политико-масовой 

работе, землепользовании, о наличии кулацких хазяйств. 6 мая 1947 – 4 октября 

1947 гг. – Арк. 12, 13-14, 15, 21, 22. 

218.  ДАЗО. – Ф. 1. Партійний архів Закарпатського обкому КП України, 

м. Ужгород 1946-1950 рр.  – Оп. 1. – Спр. 1095. Справки работников отдела по 

рассмотрению жалоб и предложений колхозников, касающихся 

организационно-хозяйственного укрепления колхозов. 19 января 1949 - 25 

декабря 1949 гг.  – Арк. 8-10, 11, 14-16, 47, 48, 61-62. 

219.  ДАЗО. – Ф. Р-14. Президія Народної Ради Закарпатської України 

18 жовтня 1944 - 28 січня 1946 рр. – Оп. 1. – Од. зб. 168. Постанова НРЗУ про 

виселення з території Закарпатської України німців і угорців, прибулих з 

німецько-угорськими військами під час окупації. 4 серпня 1945 р. – 2 арк. 

220.   ДАЗО. - Ф. Р-195. Виконком Закарпатської обласної ради 

депутатів трудящих 1946-1948 рр. – Оп. 1. – Од. зб. 89. – Спр. 15. Переписка с 

Президиумом Верховного Совета, с Советом Министров Украинской 

Советской Социалистической Республики по организационным и 

хозяйственным вопросам. 17 января 1948 – 24 декабря 1948 гг. - Арк. 57-58, 

135. 

221.  ДАЗО. – Ф. Р-195. Виконком Закарпатської обласної ради депутатів 

трудящих 1946-1948 рр. – Оп. 1. – Од. зб. 97. – Спр. 23. Переписка с 

управлениями Министерства внутренних дел, государственной безопасности 

Закарпатской области по организационным и хозяйственным вопросам. 2 

января 1948 – 30 декабря 1948 гг. – Арк. 151-152. 
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222.  ДАЗО. – Ф. Р-195. Виконком Закарпатської обласної ради 

депутатів трудящих за 1949 рік. – Оп. 4. – Од. зб. 36. – Спр. 30. Переписка с 

исполкомами городских и окружных Советов депутатов трудящихся по 

хозяйственно-организационным вопросам. 3 января 1949 – 31 декабря 1949 гг. – 

Арк. 15. 

223.  ДАЗО. – Ф. Р-195. Виконком Закарпатської обласної ради депутатів 

трудящих за 1950 рік – Оп. 5. – Од. зб. 36. – Спр. 28. Переписка с Управлением 

по делам эвакуации и расселения при Совете Министров Украинской 

Советской Социалистической Республики, с исполкомами окружних Советов 

депутатов трудящихся по вопросам переселения колхозников Закарпатской 

области в другие восточные области Украинской Республики. 5 января 1950 – 

14 декабря 1950 гг. – Арк. 1, 2, 13-14,16-19, 20, 24, 26, 31, 33, 37, 39, 40, 42, 43, 

44. 

224.  ДАЗО. – Ф. Р-195. Виконком Закарпатської обласної ради депутатів 

трудящих за 1951 рік – Оп. 6. – Од. зб. 70. – Спр. 1. Постановления, 

распоряжения высших правительственных органов Союза Советских 

Социалистических Республик по вопросам деятельности учреждений, 

организации и предприятий области. Том ІІ. 5 июня 1948 – 27 декабря 1948 гг. - 

Арк. 22-25. 

225.  ДАЗО. – Ф. Р-195. Виконком Закарпатської обласної ради депутатів 

трудящих за 1949 рік – Оп. 4. – Од. зб. 29. Переписка с учреждениями, 

организациями и предприятиями по организационно-хозяйственным вопросам. 

27 января 1949 – 29 декабря 1949 гг. - Арк. 106. 

226.  ДАЗО. – Ф. Р-195. Виконком Закарпатської обласної ради депутатів 
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Примітка. По вертикалі - кількість випадків (загалом 2995 осіб), по 

горизонталі - календарні роки 
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Додаток  Д. 

Політичні репресії на Закарпатті (1944-1991 рр.) через призму судових вироків 
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Примітка. Загальна кількість – 2995 осіб, дані взято з: Реабілітовані 

історією. Закарпатська область: У 2-х кн. – Книга перша. - Ужгород: 

Закарпаття, 2003. – 788 с. 
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Додаток Е.  

Розподіл жертв політичних репресій на Закарпатті (1944-1991рр.) за термінами 

позбавлення волі 

 
Примітка. По вертикалі - кількість випадків (загалом 2995 осіб), по 

горизонталі - терміни позбавленння волі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 230 

Додаток Ж.  

Вікові групи репресованих на Закарпатті (1944-1991 рр.) 

 

 
Примітка. По вертикалі - кількість випадків (загалом 2995 осіб), по 

горизонталі - вікові групи 
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Додаток З.  

Ріст чисельності колгоспів на Закарпатті 1948-1950 рр. 
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Примітка. По вертикалі - кількість випадків (загалом 3395), по горизонталі - 

станом на вказану дату. 
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Додаток К.  

Динаміка процесу політичної реабілітації на Закарпатті  

1954-1998 рр. 

 

 
Примітка. По вертикалі - кількість реабілітованих (загалом 2995 осіб), 

по горизонталі - календарні роки. 
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Додаток Л.  

 

Засуджені на Закарпатті 1944-1960 рр. за "контрреволюційні злочини 

 

54-1 «а» - за зраду батьківщини, чи шпигунство, видача воєнної 

таємниці, перехід на бік ворога. Міра покарання: вищий захід соціального 

захисту – розстріл з конфіскацією майна, а при пом’якшувальних обставинах 

позбавлення волі на строк 10 років з конфіскацією всього майна. 

Такий вирок отримали 130 осіб. 

54-2 - за збройне повстання або вторгнення з контрреволюційною 

метою на радянську територію озброєних банд –  розстріл, або оголошення 

ворогом трудящих з конфіскацією майна і позбавлення громадянства 

союзної республіки. 

Такий вирок отримали 3 особи. 

54-4 - надання допомоги міжнародній буржуазії, яка не визнає 

рівноправності комуністичної системи –  позбавлення волі на строк не менш 

як 3 роки з конфіскацією всього майна, при обтяжених обставинах – розстріл 

або оголошення ворогом трудящих з конфіскацією майна. 

Такий вирок отримали 6 осіб. 

54-8 - за вчинення терористичних актів проти радянської влади або 

діячів робітничих і селянських організацій - розстріл. 

Такий вирок отримали 6 осіб. 

54-10 - за пропаганду або агітацію, а також за розповсюдження і 

виготовлення антирадянської літератури - позбавлення волі строком не 

менше 6-ти місяців. 

Такий вирок отримали 107 осіб. 

Примітка. Дані взято з: статті – Кримінальний кодекс УРСР. Офіціальний 

текст із змінами і доповненнями на 1 січня 1945 року з додатками і 

постатейними матеріалами. - Київ-Харків: Українське державне видавництво, 

1950. – 256 с.; кількість осіб - Реабілітовані історією. Закарпатська область: У 2-

х кн. – Книга перша. - Ужгород: Закарпаття, 2003. – 788 с. 
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