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Найдорожче у людини – це життя. Воно дається 
один раз, і прожити його треба так, щоб не
було нестерпно боляче за безцільно прожиті
роки, щоб не палила ганьба за під леньке і
дріб’язкове минуле, і щоб уми раючи зміг
сказати: “Все життя і всі сили були віддані най -
прекраснішому у світі – боротьбі за ви зволення 
людства”.

М. Островський.
Як гартувалась сталь.

Від автора
Ця кни га не вхо ди ла в мої по точні і на й ближчі творчі пла -

ни. Однак і з’я ви лась не ви пад ко во. Час то сту ден ти, ко ле ги,
рідні і друзі за пи ту ють: “Як це Вам, вихідцю із зви чай ної се ля -
нської ро ди ни, вда ло ся ста ти на уков цем, політичним і
державним діячем?”

Ви хо дя чи з ре алій те перішньо го ча су, важ ко відповісти на
та ке не прос те за пи тан ня. Адже тре ба го во ри ти про сімейні
умо ви і ви хо ван ня, шкільне на вчан ня, вплив суспільства, істо -
ричні об ста ви ни і, зви чай но, про власні зу сил ля. Це над то ши -
ро ка і склад на те ма. Мож ли во, при й де час і за неї взя ти ся. Та
по ки що вирішив об ме жи ти ся одним ас пек том – роз повідя -
ми про тих лю дей, які відігра ли ве ли ку по зи тив ну роль у
моєму роз вит ку й ста нов ленні як осо бис тості. Ра зом з бать ка -
ми і вчи те ля ми це ті, ко го при й ня то на зи ва ти світо ча ми,
геніями, про ро ка ми, ре во люціоне ра ми, ге ро я ми, ку ми ра ми
та інши ми ви со ки ми сло ва ми. Ве ли кий тлу мач ний слов ник
су час ної укр аїнської мо ви по яс нює: світоч (у пе ре нос но му
зна ченні) – той, хто є дже ре лом істи ни, носієм прав ди, волі,
освіти то що. Ма ло хто з ни ми зустрічається, однак ба гать ма
ни тка ми, спо со ба ми, своє рід ни ми хви ля ми й імпуль са ми, во -
ни яв но і не зри мо впли ва ють на наші уяв лен ня, пе ре ко нан ня,
зміст і форми поведінки. Видатні особи були скрізь і в усі
часи. Як правило, світочі водночас борці за прогрес, творці
нових цінностей.

Ша но вані, ав то ри тетні осо бис тості і сьо годні є в усіх сфе -
рах бут тя: на ви роб ництві, в на уці й куль турі, спорті, війсь -
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ковій справі, управлінні різних рівнів, у кожній міс це вості,
людській спільноті. Во ни по зи тив но впли ва ють на ото чу ю чих
без по се ред ньо, бла го род ни ми і ко рис ни ми осо бис ти ми вчин ка -
ми. За га лом у лю дей, які жи вуть бу ден но, є внутрішня по тре ба
асоціюва ти се бе з ге рої чни ми по ста тя ми, які ба га то вміють, мо -
жуть і роб лять, вик ли ка ють за хоп лен ня, вдячність і го товність
інших до на сліду ван ня. Особ ли во це гли бо ко при та ман но лю -
дям мо ло дим, ніжним, мрійли вим, чут ли вим, чес то люб ним.

По зи тив ний, сти му лю ю чий вплив ви датні осо бис тості ми -
ну ло го й су час ності роб лять у ча со во му про сторі, опо се ред ко -
ва но, на від стані, че рез тво ри літе ра ту ри й мис тец тва, за со би
ма со вої інфор мації, гро ма дську дум ку. Са ме во ни над а ють
виз на ним ви дат ним лю дям ре аль ності, ро ман тич ності, при -
ваб ли вості, чим за хоп лю ють нас су щих – юних, мо ло дих і лю -
дей по хи ло го віку, ви с ту па ють сти му лом само вдосконалення і 
досягнення амбітних, честолюбних цілей.

Та “ге ро я ми сво го ча су” бу ли й інші осо би – влас то любні,
не на жер ливі, підлі, єхидні, зло чин но-амо ральні. Їх на зи ва ють
по-різно му: де мо ни, епіго ни, по тво ри, біси, олігар хи, ма фіозі, 
ду ховні і мо ральні пігмеї, сліпці, хи ме ри, ви род ки і т.п. Ми
виділи ли, як ан ти под бла го род ним світо чам, ан тонім фа ри сеї
(гр. pharisµioi — відок рем лен ня). Так на зи ва ли при хиль ників
суспільно-релігійної течії в Іудеї (2 ст. до н.е. – 2 ст. н.е.). За
соціаль ним скла дом це бу ли се редні і дрібні зем лев лас ни ки,
тор говці, ремісни ки, вчені- книж ни ки. Спо чат ку во ни ста но -
ви ли опо зицію існу ючій владі і релігії. Кілька їх ти сяч відмо -
ви ли ся від при ся ги ца рю Іро ду I. З ча сом во ни очо лю ва ли на -
родні по встан ня. Зго дом по ча ли во ро гу ва ти між со бою, зне -
важ ли во ста ви тись до про сто го лю ду, своє усне вчен ня при сто -
су ва ли до по треб тал му диз му і та ким чи ном за кла ли іде о -
логічні осно ви под аль шо го роз вит ку іудаї зму. Пос ту по во сло -
во “фа ри сеї” ста ло си но німом ли це мірства, хан жес тва, свя тен -
ниц тва, при сто сов ниц тва, руй ну ван ня, за хис ту ре акційних,
віджи лих суспільних ре жимів. Во но кон цен тро ва но відоб ра -
жає роз ход жен ня між справжніми і уда ва ни ми пе ре ко нан ня -
ми, наміра ми, по чут тя ми пе ре важ но дво ли ких, не щи рих, лу ка -
вих лю дей, у яких до корінно роз хо дять ся дум ки, сло ва і вчин ки. 
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Маємо підста ви цим по нят тям на зи ва ти тих політиків, які для
до сяг нен ня своїх амбіційних, егої с тич них цілей за сто со ву ють
усі дос тупні си ли і за со би, діють не послідов но, про тип рав но і
бру таль но. Потім історія, як мовиться, розставляє крапки над
“і”. Та й демонічні, дуже суперечливі, трагічні постаті, навіть
псевдо- і антигерої багато чому вчать, застерігають, по-своєму
виховують.

То му про по но ва ну про час і лю дей кни гу на звав са ме так:
“Світочі і фа ри сеї”. У ній ділю ся дум ка ми про жи вих і по мер -
лих, да ле ких і близь ких, геніаль них і зви чай них лю дей, які виз -
на ча ли мою до лю і по ведінку. Сторінки цієї кни ги тво ри ли ся
не прос то, упро довж кіль кох літ. Життєві си ту ації на че підка зу -
ва ли їх іме на. Пе ре важ но це вис ту пи на на уко вих і політич них
зібран нях, з пар ла м ентської три бу ни, у різних місцях – від Ма -
лої Мар тин ки, Сва ля ви, Ра хо ва, Ужго ро да і до Києва. Час ти на
їх опри люд не на у моїх по пе редніх на уко вих та публіцис тич них 
пра цях, а більшість спеціаль но під го тов ле на до цьо го ви дан ня,
публікується впер ше. Звідси і пев на ка те го ричність, фраг мен -
тарність, дис кусійність окре мих оці нок та вис новків. Зак ли каю
до го лов но го: повірте, ша новні чи тачі, у щирість і доб ро зич -
ливість моїх намірів та ба жан ня по діли ти ся дум ка ми про пе ре -
жи те, со кро вен не. До дам та кож на ступ не: я праг нув уни ка ти ти -
по вої по мил ки ба гать ох відо мих і за слу же них діячів, які в
усних спо га дах, дру ко ва них ме му а рах на стільки самі ви яв ля -
ють ся на пер шо му плані, що всі по зи тивні здо бут ки, мов ляв,
до сяг нуті ни ми, а не доліки, упу щен ня – зу мов лені інши ми. І
на чеб то до би ва ли ся їх автори го ловним чином особисто, а не з
допомогою держави, Компартії, трудових колективів, команд
соратників- одно думців.

Бу ду ра дий, як що ви я вить ся зро зумілим, ко рис ним та по -
вчаль ним ба чен ня про цесів, подій і лю дей, що спра ви ли виз -
на чаль ний вплив як на мою скром ну пер со ну, так і на жит тя
моїх ровесників.

Хотіло ся б, аби про чи тав ши цю кни гу, ви, ша новні чи тачі,
за мис ли лись над тим, хто із її ге роїв дос той ний слу жи ти
орієнти ром для нинішніх і при й дешніх по колінь на не легкій
до розі тво рен ня влас ни ми зу сил ля ми свого буття і майбуття.
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Під Шевченковою зорею

Патріотизм нашого поета� осно вується
свідо мо та твердо на любові до всіх
людей, на бажанні за галь нолюдського
братерства, на при хильності до всіх
пригноблених і покривджених, між кот -
рими перша і най ближча серцю пера
його рідна Україна.

І.Франко. Твори.

Нев’януча художня спадщина Коб за -
рева ор ганічно входить у духовне життя
сус пільства, яке ставить собі на меті
виховати людину високих моральних
цінностей, людину тру до любиву, муж -
ню, чесну, вільну від обтяж ливих пере -
житків минулого.

О.Гончар. 
Про наше письменство.

Ве ли кий Коб зар з ранніх ди тя чих літ не зри мо, по сту по во і
гли бо ко по ло нив мою ду шу. Ра но ово лодівши літе ра ми, я
кож ну вільну хви ли ну за хоп ле но відда вав по бу дові з них слів і 
ре чень. Спо чат ку ро бив це з по жовтілою до воєнною чи тан -
кою. Та ста рос лов ’янські зна ки да ва ли ся не лег ко. Спра ви
пішли кра ще, ко ли в пер шо му класі Ло пу ша нської по чат ко -
вої шко ли з до по мо гою вчи те ля Адальберта Адальбертовича
По по ви ча за своїв укр аїнський ал фавіт. Відтоді жадібно став
чи та ти все, що по трап ля ло під ру ку, – від “Бук ва ря” до сва ля в -
ської ра йон ної га зе ти “Ленін ський шлях”.

Помітив ши моє “хоббі”, бібліот е кар Оле на Остров ка доз -
во ли ла мені вільний дос туп і чи тан ня літе ра ту ри, не за леж но
від шкільних ре ко мен дацій. Тож я ра но при лу чив ся до твор -
чості Шев чен ка. Йо го не вло ви ма си ла про й ма ла ме не все
цупкіше і шир ше. Аналізу ю чи цей вплив сьо годні, умов но
виділяю в ньо му кілька рівнів і етапів.

Спо чат ку я відкри вав у Шев чен ко вих віршах інший, ніж
ба чив на вкруг се бе, світ при ро ди. За тис ну та від Ірша всько го
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Діла* і до Ти ба всько го Вер ха* ди тя ча уя ва по ба чи ла без краї
українські сте пи і ріки, не озорі пшеничні ла ни, виш неві са ди, 
ек зо тич них ко заків і лір ників� Вплив був та ким силь ним, що 
я брав ся за коль о рові олівці і, да ю чи во лю уяві, ма лю вав те,
що ви чи ту вав у Шев чен ка. Не ви мов ною радістю ста ли для
ме не пен зель і фар би, які под а ру ва ла тітка Гафія на свою
скром ну за рпла ту робітниці Сва ля вської меб ле вої фаб ри ки.
Нев довзі дізнав ся, що Шев чен ко був та кож ма йстром жи во -
пи су, тож по чав і в цьо му йо го на сліду ва ти — віршу вав і ма -
лю вав.

Не помітно став ся мій пе рехід від емоційно-об раз но го до
ра ціональ но-смис ло во го сприй ман ня творів Коб за ря. Пос ту -
по во шир шав мій ди тя чий світог ляд, і ме не ста ли не по кої ти
серй озні пи тан ня. Чо му од но сель ча ни так ба га то і важ ко
пра цю ють, а жи вуть бідно? Чо му і ми, діти, час то зму шені
пра цю ва ти нарівні з до рос ли ми? А жи ве мо при цьо му бідно, 
не маємо дос тат ньо го одя гу, взут тя, а дех то й хліба...

Ра но втра тив ши бать ка, я опи нив ся на утри манні діда з
ба бу сею, рідко ба чив ма му, що жи ла че рез бе рег, в селі Ма ла
Мар тин ка. І хоч лю ди ста ви ли ся до ме не доб ро зич ли во, зі
співчут тям, як до оси ротіло го вну ка діда Андрія, я відчу вав
се бе іншим від ро вес ників, оди но ким. Як у вірші Шев чен ка
“І зо ло тої й до ро гої”, це знай шло відоб ра жен ня і в моїх по -
таємних ду мах, пе ре жи ван нях. Знов і знов пе ре чи ту вав Шев -
чен кові ряд ки – і на душі ста ва ло лег ше. Та ра сові, роз рад жу -
вав я се бе, бу ло ще важ че, а він пе ре жив, став по е том і ху -
дож ни ком, виз во лив ся від кріпац тва! В мою ди тя чу ду шу
гли бо ко за па да ли вод но час гнівні сло ва Коб за ря про панів,
про й дисвітів, інших злих лю дей.

Знан ня Шев чен ка по гли бив у Ду синській (на той час не -
повній се редній) школі. Укр аїнську мо ву і літе ра ту ру пре -
крас но вик ла да ла Ольга Іванівна Дов га. (До речі, яс кра ви ми
бу ли й уро ки бо таніки, які да ва ла на прав ле на з Киї вщи ни
Ка те ри на Фи ли монівна Да ни лен ко, російської мо ви і літе ра -
ту ри, яких на вча ла по сла нець з Вол ги Ольга Ва силівна Іва но -
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ва, інші за нят тя, що спри я ли фор му ван ню інте ре су до знань, 
куль ту ри спілку ван ня).

Дя ку ю чи Ользі Іванівні, моє за хоп лен ня творчістю Шев -
чен ка у V–VI кла сах пе ре хо ди ло в осмис лен ня і сприй ман ня
слів, об разів, ме лодійності, ду ху Коб за ря. Ду си нським і ти ба -
в ським вчи те лям та бібліот е ка рям щи ро вдяч ний за те, що
доб ре за своїв укр аїнську літе ра тур ну мо ву. Адже в по -
воєнний період во на бу ла для за кар патців но ви ною, не звич -
ною. Більшість зем ляків роз мов ля ли ру си нською мо вою та її 
сва ля вським діалек том.

Мовні відмінності збе рег ли ся досі й між окре ми ми се ла -
ми (Ти ба ва, Бе рез ни ки, Плос ке). При га дую та кий ви па док у
ро ки на вчан ня в Му качівсько му сільсько гос по да рсько му
технікумі (нині аг рар ний ко ледж). Вик ла дач укр аїнської мо -
ви і літе ра ту ри Те тя на Гри горівна Си ня вська після кількох
моїх відповідей між іншим за пи та ла: “Чи не з Пол та вської
об ласті ти, Іван ку?” Без хи зу ван ня я мо вив: “Ні. Із Сва ля -
всько го ра йо ну”.

Зас воєна в ди тинстві, Шев чен ко ва мо ва, йо го геніаль на
твор чість і под виж ниць ке жит тя на зав жди увійшли в мій ду -
хов ний світ, ста ли органічним єством, на со ло дою і втіхою,
опо рою і підмо гою. Зго дом я по глиб лю вав ці знан ня в Укр а -
їнсько му поліграфічно му інсти туті ім. І.Фе до ро ва. Тут мо во- 
і літе ра ту роз на вство, стилісти ку, ре да гу ван ня вик ла да ли про -
фе сор С.Ша хо в ський, до цен ти М.Шев чен ко, А.Ящук, М.Фел -
лєр, Е.Фінклер та інші чу дові фахівці. Творчість і об раз Коб -
за ря зго дом до по ма га ли мені в жур налістській, гро ма д -
сько-політичній, на уко во-пе да гогічній діяль нос ті, у по бу то во -
му спілку ванні, особ ли во на Киї в щині та в інших регіонах
Украї ни, де до во ди ло ся жи ти, пра цю ва ти, бу ва ти. Особ ли во
хви лю ю чи ми бу ли зустрічі з співвітчиз ни ка ми в Якутії, на
Да ле ко му Сході, Чу котці, да ле ко му за рубіжжі. Зга дується,
що там, як працівник ЦК КПРС, ве ду чи мо ву про політичні, 
за галь но партійні, іде о логічні про бле ми, я не об хо див ся без
Шев чен ко во го сло ва. Окремі дум ки, об ра зи, порівнян ня, по -
си лан ня чи про ста згад ка Та ра са до по ма га ли зміцни ти зв’яз ки 
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з слу ха ча ми, відчу ти їх ро зуміння й підтрим ку. Дех то з них
після вис тупів про сив бо дай кілька ре чень ска за ти рідною укр -
аїнською мо вою – Шев чен ко вою по суті і за фор мою.

Сьо годні без пе ребільшен ня ка жу: за вдя ки Коб за рю, йо го
ре во люційним по слідов ни кам я став ко муністом. Шев чен -
кові по гля ди до по мог ли мені сфор му ва ти політич ний світог -
ляд, кри тич но осмис лю ва ти дійсність, за й ма ти ак тив ну
життєву по зицію, до ла ти труд нощі. Сим волічно, що дру гою
на стільною кни гою після Коб за ря став для ме не “Маніфест
Ко муністич ної партії” К.Мар кса і Ф.Енгель са. Не мо жу за бу -
ти, як завіду ю ча бібліот е кою Му качівсько го техніку му
Я.Біло кур зди ву ва лась, ко ли після пер шо го се мес тру я по про -
сив цю кни гу (мені йшов ли ше 15-й рік). І хо ча тоді
“Маніфест�” ви я вив ся для ме не місця ми за склад ним, вра -
жен ня від ньо го бу ло ве ли чез не. Після цьо го об раз Шев чен -
ка – ре во люціоне ра став зро зу мілішим, ще ближ чим. І вже
тоді спо ну кав дба ти на сам пе ред про сумлінних трудівників,
до по ма га ти слаб шим, оди но ким, скрив дже ним, тим, хто
опи нив ся в скруті, відчу ває труд нощі. Мож ли во са ме че рез
це да ле ко го 1959 ро ку ме не, 17-літньо го юна ка, півти сяч ний
ко лек тив учнів техніку му об рав го ло вою про фко му. Не в
остан ню чер гу че рез це в се ре дині 90-х років я взяв ся “з ну -
ля” роз роб ля ти в Ужго ро дсько му національ но му (тоді дер -
жав но му) універ си теті на укові за са ди соціаль ної ро бо ти і
сис те му підго тов ки спеціалістів цієї спра ви, вкрай ак ту аль -
ної для не спра вед ли во го, по ля ри зо ва но го, окапіталісти че но -
го сус пільства в Україні.

Ба га тог ран на творчість і жит тя Т.Шев чен ка знач ною
мірою над их ну ли ме не до на уко вої діяль ності. Особ ли во
близь ки ми і рідни ми ви я ви ли ся йо го філо софські, сус -
пільно-політичні по гля ди, про й няті діалек ти кою, ре во лю -
ційним ду хом, гу манізмом. Під без по се реднім впли вом Коб -
за ря я в 70-і ро ки за й мав ся кри ти кою кле ри каль но го
націоналізму, а нині досліджую ак ту альні про бле ми ет но -
куль тур но го роз вит ку, міжнаціональ них і соціаль них відно -
син в країні. І хо ча з пли ном ча су суспільні умо ви в Україні
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суттєво зміню ють ся, ме то до логічні за са ди і при нци пові
підхо ди Т.Шев чен ка до роз гля ду ва них явищ та про цесів
зберіга ють не пе рехідне зна чен ня. Особ ли во це важ ли во сьо -
годні, пе ред не без пе кою націонал-фа шиз му і роз ва лу Укр а -
їнської дер жа ви.

Обов ’я зок справжніх українців, кож ної свідо мої і чес ної
лю ди ни – за хи ща ти твор чу спад щи ну і мужнє под виж ниц -
тво Т.Шев чен ка від на клеп ників та фаль шу валь ників. Ство -
ре не де ся ток літ то му Все ук р аїнське об’єднан ня “Інтелігенція 
Украї ни за со ціалізм” однією з пер ших своїх акцій про ве ло
в Києві на уко во-прак тич ну кон фе ренцію “Шев чен ко і сьо го -
ден ня”. На то му по важ но му зібранні по ет-ака демік Бо рис
Олійник на го ло сив, що в “нинішній со борній Та рас Гри го -
ро вич по тра пив у та ку щільну ат мос фе ру зне на висті, якої
він не за знав ні за ца ра ту, ні за так зва но го “то таліта риз му”.
Зне на висті з бо ку са мо наз ва них, ва лют них патріотів, яким
Шев чен ко став упо пе рек їхньо го на ма ган ня оста точ но доп -
ро да ти Украї ну своїм за меж ним ро бо то дав цям”, що фак тич -
но ке ру ють нею з капіталістич но го За хо ду (див.: Олійник Б.
Шев чен ко – це са ма Украї на // Жур нал “Ко муніст Украї ни”, 
2001, №2. – С.4).

“Три зорі світо вої ве ли чи ни (со лунські бра ти – про світи телі
Ки ри ло і Ме фодій та наш Коб зар – І.М.) по ста ли в підне бессі
всес лов ’ я нства, – на го ло сив Б.Олійник. І на й погідніше нам
сяє зо ря Шев чен ка. Сяє, не зга са ю чи. І сіяти ме вічно, бо
Украї на – вічна. І віч ний на род як зо ря. І зо ря як на род” (там -
са мо).

Прав ди ве ху дожнє сло во, ре во люційно-де мок ра тич на
діяль ність Т.Шев чен ка бру таль но спот во рю ють ся, при ни жу -
ють ся прав ля чи ми не олібе ра ла ми і націоналіста ми, бо су -
перечать їхнім згуб ним на мірам. Якщо ми, стар ше по -
коління, на ро ди ли ся і сфор му ва ли ся під зо рею й з іме нем
Шев чен ка, тво ри яко го ви хо ди ли мільйон ни ми ти ра жа ми,
ви хо ва ли нас свідо ми ми украї нця ми, то ни нішній криміна -
льно-олігархічний ре жим по збав ляє мо лодь на й мен шої мож -
ли вості спілку ва ти ся з Шев чен ком. Йо го кни ги ви да ють ся
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мізер ни ми на кла да ми, час то пре па ро ва но, з пе ре кру чен ня ми 
і підроб ка ми. Йо го російсько мовні тво ри цілком ігно ру ють -
ся, а вся творчість і діяль ність цинічно фаль сифіку ють ся.

Книж ко вий ри нок Украї ни за по ло ни ли пе ре ви дан ня опу -
сів за рубіжних “шев чен коз навців”, в яких ви дат ний дво мов -
ний по ет по дається як не при ми рен ний во рог “мос калів”, іде -
о лог то го час ної “укр аїнської еліти”, “провідної ве рстви
нації”. Роб лять ся нікчемні спро би ви хо лос ти ти соціаль ний
зміст твор чості Шев чен ка, яко го на чеб то менш за все хви лю -
ва ли про бле ми жит тя про сто го на ро ду і бо роть ба про ти гно -
би телів.

В чо ти ри томній “Кон кор дації” (реєстрі) по е тич них творів
Шев чен ка” (2001 р., США–Ка на да) якийсь М.Стех шля хом
ста тис тич но-сло вес них маніпу ляцій до во дить, ніби то про бле -
ми “соціаль ної діялек ти ки” пись мен ни ка не ціка ви ли, він пе -
рей мав ся в основ но му “національ ни ми мо ти ва ми”. Не о бан -
дерівці в свою чер гу ви во дять з йо го твор чості ідею... на -
ціоналізму.

Лібе ральні дослідни ки твер дять про політич ну “без пред -
мет ність” по глядів Шев чен ка, інте лек ту аль но він ніби то мис -
лив ка те горіями XVIII століття, що діста ло ви яв в апо фе озі
Украї ни, оспіву ванні “зо ло то го віку” ко зач чи ни. Пи шуть та -
кож, на чеб то у Коб за ря Украї на ста ла по заісто рич ною,
абстрак тною цінністю. В ідей но-політич но му плані псев до де -
мок ра ти сил ку ють ся ви да ти Т.Шев чен ка за ро до на чаль ни ка
те орії “без кла со вої укр аїнської нації”, по бор ни ка “солідар -
ності” гно би телів і при гноб ле них.

За о ке анські й до машні пе ре кручі зоб ра жу ють ти та на дум -
ки і сло ва та ким, як во ни самі, – хво роб ли вим націо на -
лістом, співцем укр аїнської “особ ли вої місії”, реч ни ком яко -
гось міфічно го, по зак ла со во го “укр аїнства”, ро ман ти ком ко -
заць ких кур ганів, сми рен но-муд рим лю би те лем “виш не вих
са дочків”, “апос то лом всеп ро щен ня”, ксе но фо бом і ан ти -
семітом. А ко ли не вдається спот во ри ти, об бре ха ти, на й -
підліші з шев чен ко губів на зи ва ють генія вур да ла ком, при пи -
су ють йо му ха рак терні для них збо ченість і без со ромність.
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Всіля ко шель мується “національ но свідо ми ми” ра дя нське
шев чен коз на вство з йо го кон цепцією Шев чен ка як ре во -
люціоне ра-де мо к ра та. Екзильні й до мо ро щені фаль сифіка то -
ри Коб за ря під ступ но сил ку ють ся очор ни ти й при ни зи ти
геній, ав то ри тет Шев чен ка, на в’я зу ють дум ку, що в СРСР,
мов ляв, міфо логізу ва ли Шев чен ка, а це та кий собі Коб зар-
 Пе ре бен дя, п’я нич ка і ло ве лас. Під гас ла ми “об’єктив но го
до сліджен ня” націонал-патріот ич ни ми пи сар чу ка ми при ни -
жу ється ху дож ня до вер шеність і ес те тич на цін ність творів
світо во го кла си ка, всу пе реч фак там йо му при пи сується зло с -
ти вість, надмірна на божність та подібні нісенітниці.

Ці ви гад ки не вит ри му ють серй оз но го спрос ту ван ня.
О.Білець кий, О.Гон чар, Є.Ки ри люк, Л.Но ви чен ко, М.Риль -
ський, М.Ша ги нян та інші відомі митці, ма йстри ху дож ньо -
го сло ва, літе ра ту роз навці у чис лен них пра цях пе ре кон ли во
до ве ли, що Шев чен ко — істин ний, який си лу сво го ду ху при -
свя тив бо ротьбі за сво бо ду рідно го на ро ду, за кли кав при -
гноб ле них “гро ма дою об ух ста лить”, “бу дить хи рен ну во лю”.

Це зму сив виз на ти і ек зиль ний істо рик О.Cуб тель ний,
який пи сав, що у Шев чен ковій по езії “відкри то про па гу ва -
лись ра ди кальні, ре во люційні ме то ди зни щен ня не спра вед -
ли вості в суспільстві” (див.: Суб тель ний О. Украї на: історія. – 
К., 1991. – С.212). До да мо: Шев чен ко за вжди сто яв за соціаль -
не і національ не виз во лен ня Украї ни, суспільну спра вед -
ливість, бра те рство тру дя щих, тоб то сповіду вав ідеї со -
ціалізму. Вся йо го творчість про й ня та ка те го рич ним не -
сприй нят тям будь-якої фор ми експлу а тації, аж до фізич но го 
відтор гнен ня са мо го сло ва “пан”. До речі, не га тив но сприй -
ма ю чи та ку фор му звер тан ня до се бе, я над то “чем ним” опо -
нен там на вод жу цей крас но мов ний при клад і на шу за кар па -
тську тра дицію – па на ми ве ли ча ти ли ше по па, вчи те ля та – з
гу мо ром – ци га на.

Ми не міфо логізу ва ли сво го Про ро ка. Ми відда ва ли на -
леж ну йо му ша ну. Адже хіба не він закінчив виз на ну світом
Санкт-Пе тер бу рзьку ху дож ню ака демію, де за вчи те ля мав ве -
ли ко го Брю ло ва? Шев чен ко пер шим за всю історію був об ра -
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ний ака деміком гра вю ри. Во лодів ен цик ло пе дич ни ми знан -
ня ми історії світо вої літе ра ту ри і мис тец тва, на рівних
спілку вав ся з то го час ни ми світо ча ми росій ської, укр аїнської, 
по льської та інших куль тур.

Есте ти ка по е та тісно по в’я за на з йо го про гре сив ни ми сус -
пільно- політич ни ми по гля да ми, які ба зу ють ся на гос тро му
гро ма дя нсько му по чутті, усвідом ленні єдності з експлу а то ва -
ни ми і гноб ле ни ми тру дя щи ми, не за леж но від їх національ -
ності й релігії. Не у пе ред же не осмис лен ня шев чен ко вої ес те -
ти ки пе ре кон ли во підтвер джує йо го ак тив не став лен ня до
дійсності, ро зуміння пре крас но го, дос ко на ле во лодіння ху -
дож ньою май стерністю, ве ли ке поціну ван ня при ро ди Украї -
ни, гли бо ке ро зуміння і віру в творчі си ли, вільне, гідне жит -
тя і щас тя рідно го на ро ду.

Ви раз ник суспільних дум і сподівань, Шев чен ко не об ме -
жу вав ся націо наль ни ми рам ка ми. Йо му бу ли чу жи ми ра с -
изм, ет но цен тризм, ру со фобія та інші подібні га небні яви -
ща. За галь новідо ма роль пе ре до вих російських діячів куль ту -
ри у йо го звільненні з кріпац тва, на вчанні, твор чо му роз вит -
ку, навіть у суттєвих по бу то вих спра вах. За сло ва ми Г.Пле ха -
но ва, “Та рас Гри го ро вич на ле жить до чис ла на йбільших на -
род них по етів, яких тільки знає всесвітня історія літе ра ту ри”. 
Ви со ко ціну ва ли Коб за ря М.Доб ро лю бов, О.Гер цен, М.Нек -
ра сов, М.Огарь ов, І.Тур генєв, О.Горь кий та інші ви датні
пред став ни ки про гре сив ної Росії.

Спра вед ли ву, ви со ку оцінку Шев чен ку – пись мен ни ку,
мис ли те лю, ре во люційно му де мок ра ту – да ли ко муністи.
Карл Маркс пи сав: “Та рас Шев чен ко – син на ро ду в по вно му 
ро зумінні цьо го сло ва. Більше, аніж хто інший, він за слу го -
вує ти тул на род но го по е та”. В.Ленін доб ре знав і по ва жав
творчість Коб за ря–ре во люційно го де мок ра та, інтер націо -
наліста. 9 бе рез ня 1914 р., на прик лад, він раз ом з Н.Кру п -
ською у м.Краків відвідав уро чис тий вечір, при свя че ний
100-річчю з дня на род женн ня Т.Шев чен ка, в 1918 році –
підпи сав дек рет про спо руд жен ня йо му пам ’ят ни ка.
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Пла не тар на сла ва й мо гутній ідей но-ху дожній вплив
Т.Шев чен ка оче видні. Крас но мов ний, зок ре ма, той факт, що 
йо го “За повіт” пе ре кла де но на 147 мов світу. З цьо го тво ру
час то по чи нається зна йо мство на родів різних країн з куль ту -
рою Украї ни. У цьо му я пе ре ко ну вав ся не раз, бу ва ю чи в да -
ле ких і близь ких кра ях, де “За повіт” ото тож ню вав із сло ва ми 
“Украї на”, “Київ”, “Дніпро”.

У світлі ска за но го мар ни ми є по ту ги “національ но свідо -
мих” ав торів зоб ра зи ти Коб за ря ро до на чаль ни ком укр а -
їнсько го націо на лізму, при хиль ни ком те орії “без кла со вості
укр аїнської нації”, по бор ни ком “зла го ди” між гно би те ля ми
і при гноб ле ни ми. Як об раз но ска зав мій по бра тим, пер ший
сек ре тар Зве ни го ро дсько го рай ко му КПУ В.Ма зи ра, “ве лич
Коб за ря, як і йо го со рат ників – діячів все російської ре во -
люційної де мок ратії, в то му, що крізь гнітю чу дійс ність са -
мо дер жав но-кріпо сниць кої Росії він ство рю вав світле май -
бутнє “роз ко ва них не воль ників”, своєю не втом ною діяль -
ністю праг нув при ско ри ти йо го прихід. І це го лов не!” (Ко -
муніст Украї ни, 2001, №2. – С.9–11).

Про Шев чен ка-інтер націоналіста свідчить йо го по лум ’я на
твор чість і чітка кла со ва по ведінка. Жод не Коб за ре ве сло во
не на пи са не без сим патії до зли да ря-трудівни ка, зне ва ги і не -
при язні до па на (російсько го чи “зем ляч ка”), до лих ва ря-ко -
мер сан та або ха бар ни ка-уря дов ця (ко рупціоне ра по-те пе -
рішньо му), яких по ет об раз но і влуч но за тав ру вав: “не лю ди”, 
“ра би з ко кар дою на лобі, ла кеї в зо лотій оздобі”. Вод но час
за галь новідо мо, що Та рас Гри го ро вич дру жив з цвітом
російської інтелігенції, то ва ри шу вав з ка за ха ми на за сланні,
на зи вав дру гом ля ха-по ля ка, пал ко ба жав, щоб “усі слов ’я ни
ста ли доб ри ми бра та ми і си на ми со нця прав ди”. Ви со ко -
куль тур на, інте лек ту аль но ба га та лю ди на, Т.Шев чен ко не міг
опус ти ти ся до га неб но го рас из му чи націоналізму.

І цілком безпідставні твер джен ня націонал-кле ри калів про 
Шев чен ка як фа на тич но релігійну лю ди ну. На кон крет них
при кла дах твор чості їх пе ре кон ли во спрос ту вав мій давній
ко ле га, відо мий релігієзна вець Є.К.Ду лу ман (див. йо го стат -

16



тю “Чи бог ба чить із-за хма ри наші сльо зи, го ре?” // Ко -
муніст Украї ни, 2001, №2, с.15–18). Цілко ви то підтри мую
йо го ар гу мен то ва ну, чес ну і муж ню по зицію. До дам ли ше,
що де які з них, ще вчо ра над то ревні при хиль ни ки ра дя н -
ської шко ли, “рап том” ста ли на бож ни ми, а вчо рашні
безвірни ки – нинішні мож нов ладці й ну во риші мар но сил -
ку ють ся зро би ти з Коб за ря сми рен но го, бла го чес ти во го пас -
ту ха “от а ри Хрис то вої”. По невірян ня в ди тячі літа у дяч -
ка-п’я ниці, на й ми ту ван ня в за жер ли во го і ту по го от ця Гри -
горія, а зго дом, усвідо мив ши суть освя чен ня пра вос лав ’ям
са мо дер жа вства і по міщиць ко го гноб лен ня се лян, зну щан ня 
ксьондзів-єзуїтів над украї нця ми, сфор му ва ли у Шев чен ка
при нци по во не га тив не став лен ня до “слуг бо жих”.

Не бу ло у ньо го упе ред же но го став лен ня і до інших, бо ба -
чив і пе ре жи вав (по е ма “Кав каз”) страж дан ня як пра вос лав -
них, так й іновірців. “А ми бра та ли ся з ля ха ми! Аж по ки
третій Сигізмунд З про кля ти ми йо го ксьон дза ми Не роз’ -
єдна ли нас�”, – мо вив вус та ми ста ро го ко за ка ве ли кий по ет у 
вірші “Бу ває, в не волі іноді зга даю�”. Хіба не на га ду ють ці
ряд ки сьо го ден ну си ту ацію?

Що ж до біблійних фраз, сю жетів, подій, то Шев чен ко ви -
ко рис то ву вав їх че рез дос тупність про стим лю дям, з ху дож -
ньо-ес те тич ною ме тою або для підкрес лен ня сво го не га тив -
но го став лен ня до цер ков них слу жи телів. Так, у по емі
“Марія” по ет відки дає ле ген ду про не по роч не за чат тя Ісу са
Хрис та, свя те “Успіня” Бо го ро диці, на про ти ва гу ство рив
свій літе ра тур ний об раз жінки – сирітки, на й мич ки, по крит -
ки, муж ньої ма тері Хрис та-бунтівни ка. За пе ре чу ю чи існу ван -
ня будь-яких над при род них істот, Шев чен ко був по слідов -
ним атеї стом. Зок ре ма, він на звав на ївни ми до ка зи і піддав
різкій кри тиці філо со фа-іде аліста Лібель та за виз нан ня “при -
сут ності все мо гут ньо го твор ця всесвіту в усьо му ви ди мо му і
не ви ди мо му на ми довкіллі”. А за про шен ня пе тер бу рзької
еліти на спіри тич ний се анс про сто висміяв. Нев же це не по -
вчаль но для нинішніх чис лен них інспіра торів і по пу ля ри за -
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торів місти ки, якою че рез за со би ма со вої інфор мації так
інтен сив но зом бу ють на се лен ня?

Уся творчість Т.Шев чен ка – до каз то го, що Бо га не має, він 
ніде і ніяк се бе не про яв ляє, ні в що не втру чається, у світі
все відбу вається за свої ми спо конвічни ми за ко на ми. Якби
він був, то хіба спог ля дав би за жер ливість панів, біду ван ня
про стих лю дей, по ту рав би та ко му за сил лю зла? Нині зло бо -
ден ни ми є сло ва по е та:

Чи Бог бачить із-за хмари
Наші сльози, горе?
Може й бачить, та помага
Як отії гори,
Предвічнії, що политі,
Кровію людською!..

Фаль сифікація твор чості Коб за ря – спра ва не но ва. Так, у
ХIX ст. в жур налі “Осно ви” не дру ги-ви давці у вірші “Не за -
ви дуй ба га то му” замість слів “Не ма раю на всій землі, та не -
ма й на небі” останнім над а ли іншій зміст – “Хіба що на
небі”. Навіть у “За повіті” влас но руч но на пи сані Та ра сом сло -
ва “А до то го я не знаю бо га” не бла го чес тиві ви давці “вип ра -
ви ли” так: “А до то го ж я вже знаю бо га”. Нинішні шев чен -
ко гу би ти ра жу ють і при мно жу ють подібні фаль сифікації, а
то й ви ки да ють у пе ре ви дан нях “Коб за ря” ан ти релігійні тво -
ри (“Єре тик”, “Світе яс ний”, “Мо лит ва”, “Гімн чер ни чий”,
“Ли кері” та ін.).

Нав ’я зу ван ня те зи про “укр аїнську помісну цер кву”, ре -
анімація кле ри каль но го націоналізму, дис кримінація вільно -
думців і ате їстів на бра ли в нашій країні та ких по твор них
форм і мас штабів, що че рез де ся тиліття я зму ше ний був по -
вер ну ти ся до релігієзнав чої про бле ма ти ки і на пи са ти кни гу
“Сво бо да совісті: українські ре алії”, в якій спро бу вав, спи ра -
ю чись на Шев чен ка, да ти при нци пові оцінки не уцьким тен -
денціям у ду ховній сфері суспільства. Як і Та рас Гри го ро вич, 
вва жаю, що освіченій лю дині не ли чить серй оз но сприй ма ти 
за прав ду будь-яке релігійне вчен ня, а до ми рської діяль ності 
цер ков ників слід підхо ди ти ви ва же но, ди фе ренційо ва но,
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пред мет но, на скільки і як во на сприяє чи галь мує ви яв і ре -
алізацію твор чих сил лю дей, їх праг нен ня гідно жи ти на
грішній землі.

Чо му і для чо го апо ло ге ти капіталізму пе ре лиць о ву ють і
фаль сифіку ють творчість Коб за ря?

До не дав на мо гут ня, квіту ча Радя нська Украї на після рес -
тав рації ка піталізму, по при всі по пулістські обіцян ки но во -
яв ле них вождів, від ки ну та в го резвісні ча си і ста но ви ще, які
з не пе ре вер ше ною си лою і ху дож ньою прав дою відоб ра жені
в ряд ках Т.Шев чен ка. Йо го оцінки, за кли ки, стиль по ведінки 
не без печні для ско ро ба гатьків і гно би телів своїх же спів -
вітчиз ників – кріпаків XXI століття. Тож і пнуть ся з шку ри
гіган ти сло воб луд дя і пігмеї дум ки, аби за зем ли ти до сво го
ку цо го рівня Ве ли ко го Коб за ря, по сла би ти йо го ре во -
люційний вплив.

Хіба не співзвучні су часній українській дійсності Шев чен -
кові дум ки про взаємовідно си ни се лян і поміщиків? Ос -
танні ма ли ме тою не сво бо ду Украї ни, а привілеї за ра ху нок
пер ших. Чи не подібне чи нять нинішні при хва ти за то ри? І чи 
не то му во ни так га ряч ко во до би ва ють ся уза ко нен ня торгівлі 
зем лею, щоб і собі ста ти не офе о да ла ми і лих ва ря ми? А як
зло бо ден но зву чать Шев чен кові за кли ки до бо роть би за сво -
бо ду, услав лен ня ва тажків по встанців! По е ма “Гай да ма ки”
бу ла і за ли шається ре во люційним гімном во сла ву ан ти -
кріпач чи ни, за хис ту від опо ля чен ня, новіт ньої ка то лиць -
ко-про тес т антської ек спансії.

В ру со фо бсько му за палі націоналістів бісить інтер націо на -
ліст ська сутність Т.Шев чен ка, йо го гли бин на вдячність про -
гре сивній російській інтелігенції, щирі бра терські по чут тя
до російсько го на ро ду, йо го мо ви і куль ту ри. Адже, пе ре ко -
нав шись в її се ман тичній, фо не тичній, гра ма тичній, об -
разній, інте лек ту альній мо гут ності, Та рас Гри го ро вич по лю -
бив її усією ду шею, а в другій по ло вині сво го жит тя час то
пи сав російською не ли ше по е тичні і про заїчні тво ри, а й
найінтимніше – лис ти і “Що ден ник”.
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На га дую ці істи ни то му, що старші лю ди, мож ли во, при за -
бу ли творчість Шев чен ка, а юна ки й дівча та, які на ро ди лись і 
ви рос ли в не за лежній Україні, не от ри ма ли в школі прав ди -
во го знан ня твор чості Коб за ря. Атомізо ва не, по ля ри зо ва не і
вкрай дез орієнто ва не суспільство пе ре бу ває у хво ро му,
анемічно му стані. Йо го біль шість охо пи ли апатія і зневіра,
страх і відчай. Як не зга да ти Шев ченківські, від бо лю, сар кас -
тичні сло ва “все мов чить, бо бла го де нствує”. Та мов чать не
всі. Ми, ко муністи, іде мо до лю дей з прав дою про Шев чен ка! 
Активізу ють ся інші ліві си ли. Діють про гре сивні гро мадські
об’єднан ня на зра зок на шо го – “Інтелігенція Украї ни за
соціалізм”. Для нас Шев чен ко – пред те ча, со рат ник і вчи тель. 
Йо го су во рий, ви мог ли вий по гляд на че пи тає всіх і кож но го: 
“Що ж ви, ко за ки, ро би те?”.

Ви ще зга да на на уко во-прак тич на кон фе ренція “Шев чен ко
і сьо го ден ня” ухва ли ла звер нен ня до співвітчиз ників. У ньо -
му ми твер до за я ви ли: “Та рас Шев чен ко – наш!”. Ми “не да -
мо “при хва ти зу ва ти” ве ли ко го співця, зро би ти йо го зна ме -
ном злодійської, не на жер ли вої зграї, кот ра тим ча со во па нує
в Україні! Бо ж він – все на род ний”. По ет і про рок, світоч
слов ’я нської і все зем ної куль ту ри, Шев чен ко все своє не дов ге 
жит тя зго рав, не мов йо го ге рой Ян Гус, на вогні вис траж да -
ної лю бові до сво го на ро ду, до рідної землі. До во дить ся ви з -
на ти: зви вис тим, на ба га то тяж чим, ніж нам зда ва ло ся ра -
ніше, ви я вив ся шлях історії. Знов, як у прадідівські жор стокі 
ча си, “ре вуть па ла ти на по мості, а го лод стог не на селі”. Су -
час не укр аїнське се ло справді го лод не, во но з ро ку в рік де г -
ра дує, ви ми рає. То му справжнім патріот ам Украї ни, як і
раніше, по трібні Шев ченків над и ха ю чий життєвий при клад і 
па ла ю че не на вис тю й лю бов ’ю сло во. Ніко му з “панів лу ка -
вих” не вда сться осла би ти цю зброю, пе ре тво ри ти її на “де -
мок ра тич ний топірець до опе рет ко во го націоналістич но го
кос тю ма”.

З Шев чен ком ра ди лись ми, ко муністи, роз роб ля ю чи свою
кон цепцію укр аїнської національ ної ідеї. З ним звіряємось
на своїх з’їздах, пле ну мах ЦК, пе ред відповідаль ни ми ви бор -
чи ми та інши ми політич ни ми кам паніями і в по всяк денні.
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Про ньо го ве де мо мо ву з ти ми вип ро бу ва ни ми ва таж ка ми і
мужніми мо ло ди ми людь ми, які все більше по в’я зу ють свої
надії з КПУ. Від Шев чен ка вчи мо ся бо ротьбі зі зли ми си ла ми.
“Нам тре ба го ло су Та ра са!” – услід за Пав лом Ти чи ною пе ре ко -
нує на сторінках жур на лу “Ко муніст Украї ни” ве те ран партії,
мій стар ший ко ле га і сусід з Івано-Франківська доцент
А.Шиш. Поділяю кожен його висновок.

Тра диції Шев чен ка про дов жу ють в літе ра турі, мис тецтві,
пуб ліцис тиці, на уці мої по бра ти ми – ко муністи. Кра щим їх
пра цям ЦК КПУ при суд жує премії ім.В.Леніна та Я.Га ла на. А
де які з них дос тойні відзна ки Кобзаревого імені.

Тішу ся тим, що Шев чен ко був і за ли шається рідним і близь -
ким для за кар патців. Про все на род ну ша ну і лю бов до ньо го
за свідчу ють збе ре жені на зви підприємств, шкіл і ву лиць, по -
стійні живі квіти біля пам ’ят ників Коб за рю в об лас но му
центрі, містах і се лах краю. Не зга сає інте рес чи тачів до йо го
сло ва. Не раз, особ ли во ко ли важ ко на душі, бе ру до рук “Коб -
зар”. Вкот ре пе ре гор тую, вчи ту юсь і по-но во му сприй маю зна -
йомі Та ра сові ряд ки, раджу їх рідним і близьким, товаришам
по партії.

Не пе ре стаю за хоп лю ва ти ся су часністю об разів, зло бо -
денністю, влучністю ме та фор, порівнянь у йо го тво рах.
Актуальними і по вчаль ни ми за ли ша ють ся вис лов лені ним
болі і за кли ки. Так і хо четь ся з “бру дом Мос кви, Вар ша вським 
сміттям” про вес ти ана логії “яс но вель мож них” ско рос пе че них 
“панів-злодіїв” “чван ли вих синів сер деш ної вкра ї ни” су час -
ності, що по-месіанськи нас по вча ють і цілес пря мо ва но ве -
дуть у за оке а нське яр мо. Слу ха ю чи ли цемірні пар ла ментські
чи уря дові про мо ви різноп лемінних муль ти мільйо нерів,
уболіваль ників “пе ресічного українця”, так і просяться у від -
повідь Тарасові гнівні рядки:

По закону апостола
Ви любите брата!
Суєслови, лицеміри,
Господом прокляті.
Ви любити на братові
Шкуру, а не душу!
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Хіба не про су час ну сум ну на шу дійсність вислів Коб за ря
про те, як “скрізь на славній Україні лю дей у яр ма за пряг ли
па ни лу ка ві”. За ли шається до да ти су часні сум нозвісні прізви -
ща (Ахметов, Ко ло мо йський, Мо гилєвич, Пінчук, По ро шен -
ко, Ти мо шен ко, Фе льд ман та ін.), влас ни ки яких ніяк не
поділять на гра бо ва ну за галь но на род ну власність і вкра де ну від 
тру дя щих ра дя нську вла ду.

Їдеш по збез че щеній Україні, з су мом і гнівом ди виш ся
на зруй но ва ні за во ди і фер ми, за бур ’я нені по ля, роз биті до -
ро ги, ба чиш дов круж міст па ла ци ну во ришів – і ми мо волі
зга ду ють ся Та ра сові сло ва:

А той щедрий та розкошний
Все храми мурує,
Та отечество так любить,
Так за ним бідує,
Так із його, сердешного,
кров, як воду, точить.

Бо то не ли ше розкішні вілли і па ла ци впа да ють у вічі на -
вко ло Києва та інших міст, а мільйо ни червінців і “зе ле них”, 
на ко пи че них не чес ни ми спо со ба ми у про цесі все ук р аїнської 
руї ни. А в за кар па тських се лах, приміром, сьо годні не по ба -
чиш, як за не давніх ра дя нських часів, ма со во го спо руд жен ня 
маль ов ни чих бу динків тру да ря ми, бо во ни вже і хліб не ку -
пу ють, а випіка ють вдо ма, ко ли є з чо го. Бул ка, як у перші
по воєнні літа, стає рідким гос тин цем для дітей.

Чу ю чи від ЗМІ про ма со ве ген длю ван ня матінкою-зем лею
і сек су аль не ра бство украї нок, як не зга да ти за сте ре жен ня
Коб за ря тим, хто до цьо го га неб но го ста ну довів і ніяк не
вга мується:

Ви – разбойники неситі,
Голодні ворони.
По якому правдивому,
Святому закону
І землею, всім даною,
І сердешним людом
Торгуєте? Стережіться ж,
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Бо лихо вам буде,
Тяжке лихо!

Тож як не спи та ти грабіжників і лих варів, їх підспіву вачів
у пар ла менті та пресі: чо му ви так до ма гаєте ся відміни за -
про вад же но го на ми, патріот а ми, мо ра торію на торгівлю
сільсько гос по да рськи ми угіддя ми? Нев же не знаєте Та ра со -
вих на ста нов про те, що зем ля “всім да на”, во лодіти нею має 
той, хто її об роб ляє, а уза ко нен ня вічно го пра ва на власність 
нею і ни щен ня спільно го доб ра є без за кон ням?!

Спос теріга ю чи за пре зи д ентськи ми пе ре го на ми, зло чин -
ною на хабністю ло зи нських, імітаціями пра во о хо ронців і
терпінням спів вітчиз ників, по-шев ченківсько му за пи тую-за -
стерігаю:

О люди! люди небораки!
На що здалися вам царі?
На що здалися вам псарі?
Ви ж таки люди, не собаки!

Одним сло вом, “до бо ро лась Украї на До са мо го краю,
Гірше ля ха свої діти Її роз пи на ють”... Не на же рам-ка піта -
лістам, “прав ну кам по га ним” слід пам ’я та ти за клик Коб за ря
“по рва ти кай да ни”, “гро ма дою об ух ста лить та доб ре ви гос т -
рить со ки ру”. А політич не кре до Шев чен ка “боріте ся – по бо -
ре те!” пря мо сто сується при гноб ле них ук раїнців і пе ре гу -
кується з інши ми, відо ми ми усьо му світу, сло ва ми: “не ждіть 
ря тун ку ні від ко го!”. Скільки ще тре ба жда ти, щоб “час роз -
пла ти на став”? А світо ва і вітчиз ня на історія вчить, яки ми
мо жуть бу ти се лянські бун ти, про ле тарські ре во люції!

Чи таєш за но во Коб за ря – і про й маєшся вірою в те, що
сьо го ден ня та ки не є зовсім без вихідним, ви разнішою стає
пер спек ти ва бут тя. Відтак про й маєшся си лою, впев неністю.
Та рас Шев чен ко мріяв і вірив у суспільство, в яко му вос тор -
жес тву ють справ жня сво бо да, спра вед ливість, бра те рство лю -
дей праці. Геній і про рок, він не міг по ми ли ти ся. Тож пе ре -
ко на ний: з Шев чен ком об ов’яз ко во здо бу де мо кра щу, справ -
жню, щас ли ву на род ну до лю, яка мож ли ва тільки в со -
ціалістич но му суспільстві.
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Будитель русинів

Духнович Олександр Васильович
(1803-1865) – український письменник,
пе да гог, куль тур ний діяч, просвітитель.
На ле жав до бу дителів (ру син). У по -
літичному і мов ному питаннях стояв на 
по зиціях то “моск во фільства”, то часом
– “народов ства”. Лю дина “без сумніву,
доб рої волі і немалих здіб ностей”. 

І.Франко.
Українська літературна енцик лопедія. 

З вис ту пу на сесії Вер хов ної
Ра ди  18 квітня 2003 р.

24 квітня ц.р. – 200 літ від дня на -
род жен ня Олек сан дра Дух но ви ча. Йо го ім’ям на зва но ву -
лиці, на вчальні за кла ди, куль тур но-освітні то ва рис тва то що.
О.Дух но вич увіч не ний в бронзі у місті над Ужем, йо го тво ри 
увійшли у ду хов ну скар бни цю на родів Цен траль ної Євро пи, 
а життєвий под виг і досі слу жить для нас при кла дом і дже ре -
лом на тхнен ня. Тож 200-літній ювілей цієї ви дат ної по статі
за ко номірно вне се ний до ка лен да ря ЮНЕСКО — організації 
ООН з пи тань куль ту ри, освіти та на уки.

Просвітник, пе да гог, дослідник, пись мен ник, ви да вець,
гро ма д ський діяч — важ ко віднай ти та ку га лузь знань, твор -
чості й соціаль ної прак ти ки, якої б не тор ка ли ся на укові по -
шу ки, муд ре сло во і не схит не пе ро Дух но ви ча.

З пли ном ча су по вніше усвідом люємо ве лич і мужність
цьо го Просвіти те ля, Гу ма ніста, Бор ця за виз во лен ня спів -
вітчиз ників від ко лоніаль но го гніту та бра те рське єднан ня
лю дей доб рої волі. Не пе ре стаємо за хоп лю ва тись Лю ди ною,
яка, не зва жа ю чи на ду хов ний сан і свавілля чи нов ників, зу -
міла підня ти ся над ви ром склад них подій і про цесів по об и -
д ва бо ки Кар пат, роз гледіти об ри си кра що го при й деш ньо го, 
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по слідов но пря му ва ла до ньо го са ма і в пат ріотичному
пориві єднала свідомих співплемінників.

“Под кар патскіє ру си ни, остав те глу бо кий сон!” — цей Дух -
но вичів клич став гімном моїх прадідів, а нині над и хає су час -
ни ків на за хист національ ної честі, гро ма дя нських прав і сво -
бод. Сьо годні ці сло ва зло бо денні для всіх українців, бо ве -
лять: “Годі мов ча ти, терпіти, вичіку ва ти!...” Тре ба са мим ви -
рішу ва ти свою до лю, зно ву бо ро ни ти національні інте ре си і
лю д ську гідність, як у пе ре ддень бур жу аз них ре во люцій. Дух -
но вич був і за ли шається зраз ком са мовідда ності, чес но го слу -
жіння рідно му на ро ду, без ко рис ли вості і по ряд ності, чо го так
бра кує ба гать ом гро ма дсько- по літич ним і куль тур ним діячам
нинішньо го де мо ралізо ва но го укр аїн сько го суспільства.

Пам ’я тай мо, що він бу див і за кли кав су час ників до на ціо -
наль но го са мо усвідом лен ня і гідно го са мо ут вер джен ня ра -
з ом з бра та ми на Сході, в єдиній Русі, у са мо бут ньо му, роз -
маї то му слов ’я н сько му світі.

Не будь мо над то при скіпли ви ми до су перечнос тей і по ми -
лок Дух но ви ча в політич ній чи мовній сфе рах. Го лов не — він 
був пал ким патріотом ру си нсько го на ро ду, по слідов но вис -
ту пав про ти йо го соціаль но го гноб лен ня і асиміляції чу жин -
ця ми, віддав се бе йо му до остан ку.

Не за ба ром на За кар патті, у Сло вач чині, Сербії, Хор ватії,
США, Ка наді та інших краї нах про й дуть різно манітні за хо -
ди з на го ди Дух но ви чо во го ювілею. Спо діва ємось, що ко -
лись і в Україні бу дуть на леж но ви дані та поціно вані йо го
тво ри. Віри мо: на ста не час, ко ли кар па тський Ско во ро да за й -
ме чільне місце в пле яді виз нач них вітчиз ня них мис ли телів і
борців за гідне місце й роль слов ’ ян у світо во му спів то ва -
ристві. А во но не одмінно, не ми ну че вий де на шлях про гре -
сив но го, соціа лістич но го роз вит ку, до мир но го, за мож но го
співжит тя. Про це мріяв Дух но вич. За це бо рють ся про гре -
сивні си ли в Кар па тах і Україні.

Газета “Карпатська правда”, 2003, травень.
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Великий слов’янин

Венелін-Гуца Юрій Іванович
(1802-1839) – російський учений, родом із 
Закар паття; з 1823 р. – в еміграції в
Росії. Його праця “Древні та нинішні
болгари�” відіграла ве лику роль у націо -
нальному відроджен ні бол гарського
народу.�

Універсальний словник-енциклопедія.

Вис туп на на уковій 
кон фе ренції 23 квітня 2002 р., 

м.Сва ля ва
Ба га тос траж даль ний і вод но час бла го -
дат ний півден но-кар па тський край по -

ро див ба гать ох зна них митців, уче них, гро ма дсько-політич них
дія чів. У їх славній пле яді чільне місце на ле жить Юрію Іва но ви чу 
Ве неліну- Гуці.

Я на ро див ся у Малій Мар тинці, че рез бе рег хо див до шко ли у 
Ти ба ву – се ло, де на ро див ся Ве нелін-Гу ца, за знав по воєнні ли -
холіття, з ве ли ки ми труд но ща ми здо бу вав знан ня і досвід. І це в 
ра дянські ча си! А що ка за ти про до лю Юрія Іва но ви ча в фе о -
даль ну до бу? Вик ли кає под ив, за хоп лен ня і гордість за про сту
лю ди ну, що в умо вах кріпац тва зуміла здо бу ти всебічну,
унікаль ну освіту, пізна ти лабірин ти і радість на уко вих по шуків, 
за ко рот ке жит тя ста ти виз на ним уче ним-істо ри ком, ет но ло -
гом, лінгвістом. Про це ба га то на пи са но, мов ле но і ще бу де ска -
за но. Я ж про по ную зро би ти уза галь нен ня, вис нов ки. Яки ми
вба ча ють ся уро ки жит тя і діяль ності на шо го спів вітчиз ни ка?

1. Пи шай мо ся рідним, ми лим краєм, йо го са мо бутнім ру -
си нським на ро дом, який 200 років то му дав слов ‘я нству, усьо -
му цивілізо ва но му світу та ко го вче но го, патріота, гро ма д -
сько-куль тур но го діяча, як Ве нелін-Гу ца!

2. Зав дя чуй мо чис лен ним пред став ни кам брат ньо го росій -
сько го на ро ду. Він гос тин но при й няв на шо го зем ля ка, до -
поміг йо му здо бу ти освіту, за й ня ти ся улюб ле ною спра вою, а
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нині зберігає про ньо го світлу пам ’ять, при мно жує йо го твор -
чу спад щи ну.

3. Активніше сприй май мо гу маністич не світо ба чен ня, гро -
ма дя нську по зицію, во ле любність, діяль ний інтер націо на лізм
на шо го по пе ред ни ка, бо він усім єством сприй няв тяж ку до -
лю бол га рсько го, а та кож мол да всько го, ру си нсько го, укр -
аїнсько го та інших на родів Євро пи, спри яв їх національ но му 
про буд жен ню, са мо усвідом лен ню і са мо ут вер джен ню в склад -
них то го час них суспільних ре аліях.

4. Про буд жуй мо і фор муй мо у на ших ро вес ників, підрос та ю -
чо го по коління ве нелінівську жа до бу знань, куль ту ри, по чут тя
гос по да ря рідної землі, щоб во ни не рос ли без бат чен ка ми і кон -
форміста ми, а зна ли й бо ро ни ли свої гро ма дянські пра ва, лю -
дську гідність, не ко ри ли ся три ва ю чо му гноб лен ню, об ра зам, на -
с ильству. Всіля ко дбай мо, щоб наші діти і вну ки ма ли без плат ну
освіту, ро бо ту, за без пе че ну старість, бу ли всебічно роз ви не ни ми,
вміли ми, щас ли ви ми, до чо го праг нув Ве нелін-Гу ца.

5. Бе режімо своє істо рич не коріння, ба га ту куль ту ру, ма те -
ри нську мо ву, кращі тра диції, маль ов ни че довкілля, пам ’ять
про ко ри феїв ро зу му і ду ху, не дай мо се бе де націоналізу ва ти,
уніфіку ва ти, по не во ли ти еко номічно, політич но, інте лек ту аль -
но. І, зви чай но, ша нуй мо тих, хто в нинішніх не спри ят ли вих
умо вах ро бить мож ли ве і не мож ли ве для то го, щоб ми не за бу -
ва ли своїх по пе ред ників, у них вчи ли ся, з ни ми ра ди ли ся, на
них орієнту ва ли ся. Низь кий уклін і вдячність Вам за пам ’ят -
ник, цікаві за хо ди, публікації, пла ни.

Світлий, ро ман тич ний об раз, на уко вий под виг, твор чий злет і
не здійснені мрії Ве неліна-Гу ци над и ха ють і ве лять нам бу ти на -
по лег ли ви ми, са мовідда ни ми й по слідов ни ми в збе ре женні, за -
своєнні і при мно женні ви со ких ду хов них на д бань, про гре сив -
них соціаль них іде алів та гу маністич них мо раль них ціннос тей.
По раз ки, відсту пи в історії не ми нучі, однак ра но чи пізно во ни
не одмінно по сту па ють ся по зи тив ним сус пільним змінам. Так
бу де і в нас, на батьківщині Ве ли ко го Слов ’я ни на. На б ли жай мо
той час! Я і мої со рат ни ки — ко муністи, соціалісти, пред ста в ни ки 
інших лівих сил — ак тив но цьо му сприяємо.

Руснацький світ: науково-популярний збірник.
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Каменяреві уроки

Франко Іван Якович (1856-1910) – ге ніаль -
ний український письменник, вчений, гро -
мадський діяч... �У 1889 та 1895 роках
побував у с.Верб’яж, Скотарське Воло вець -
кого району на Закарпатті. �В розпал дена -
ціоналізації українського населення Авст -
ро- Угорщини разом з іншими прогресив -
ними діячами у 1896 році опублікував про -
тест проти шовіністичного засилля влади.

...1933 року комуністи Великого Бичкова ор -
ганізували першотравневу демонстрацію зі
своїми прапорами, транс парантами, з порт -
ретами К.Марк са, Ф.Енгельса, В.Ле ніна,
Т.Шевченка, І.Франка.�

Історія міст і сіл УРСР. Закарпатська область.

27 сер пня цьо го (2001 р.) ви пов нюється 150 років від дня на -
род жен ня Іва на Яко ви ча Фран ка. Син сільсько го ко ва ля з Га -
ли чи ни, він за вдя ки при род но му та лан ту і над зви чайній
праць о ви тості став ви дат ним пись мен ни ком, пе ре кла да чем,
уче ним, гро ма дсько-політич ним діячем. Йо го ба га тог ран на
діяльність і життєвий под виг – яс кра вий при клад гро ма дя н -
ськості, прав ди вості, сміли вості, одер жи мості, жер тов ності. У
вітчиз ня ну історію І. Фран ко увійшов як Вічний Ре во -
люціонер, Ка ме няр, не втом ний бо рець за соціалістичні іде а -
ли, гідний син укр аїнсько го на ро ду, ве ли кий євро пеєць. Зна -
мен но, що Іван Яко вич бу вав на За кар патті, знав біди і праг -
нен ня йо го трудівників, відбив їх у своїй твор чості. Він за ли -
шив не оціни му ду хов ну спад щи ну усім співвітчиз ни кам.

Із творчістю Іва на Фран ка ми по чи на ли зна йо ми ти ся зі
шко ли. Досліджені йо го світог ляд, не лег ка до ля. Ви да ють ся
тво ри кла си ка. Осмис люється фе но мен цьо го ти та на дум ки і
суспільної дії. Чим близь кий і су час ний він для нас? На сам пе -
ред Ве ли кий Ка ме няр як пись мен ник ре алістич но по ка зав за -
род жен ня капіталізму на за хідно ук р аїнських зем лях. На жаль,
сьо годні цей лад рес тав рується в Україні, до то го ж у спот во ре -
но му, ди ко му варіанті, на руї нах соціалістич них форм ма -
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теріаль но го і ду хов но го бут тя – хай і не дос ко на лих, але, без пе -
реч но, на ба га то про гре сивніших порівня но з по пе реднім,
експлу а та то рським суспільним устроєм.

Для Євро пи Іван Фран ко — осо бистість ен цик ло пе дич ної
освіче ності та еру диції (док лад но див.: В. Дієспе ров. Сус -
пільний іде ал Ве ли ко го Ка ме ня ра. – “Ко муніст Украї ни”, 2006,
№2, c. 61). Культ знань, куль ту ри, ду хов ності по трібні сьо годні
кож но му як ніко ли. До всьо го в до бу інфор ма ти зації, мо раль -
ної дег ра дації укр аїнсько го суспільства втра чається йо го інте -
лек ту аль ний по тенціал, тра диції, здо бут ки. Ли ше їх віднов лен -
ня і при мно жен ня спро можні ви вес ти краї ну з три ва ю чої сис -
тем ної кри зи. То му нам тре ба вчи ти ся в Іва на Фран ка вмінню
за сво ю ва ти на й прог ре сивніші ідеї і по слідов но втілю ва ти їх у
жит тя. Йо го світог ляд ґрун ту вав ся на ма теріалістич но му ро -
зумінні історії, виз нанні за леж ності свідо мості від еко но -
мічних за сад суспільства, вирішаль ної ролі тру дя щої лю ди ни
(“про ду цен та, робітни ка”), якій ма ють на ле жа ти “пло ди праці”. 
Оскільки капітал – ре зуль тат “на гро мад же ної праці”, то він “по -
ви нен на ле жа ти всьо му тру до во му суспільству, а не лиш од но -
му кла нові капіта лістів” (Тут і далі ци ту ван ня за тво ра ми
І.Фран ка). А при ват на власність, вва жав він, ґрун тується не на
при род них пра вах, а на сам пе ред на на сильстві й без прав’ї. Та ку 
її має заміни ти власність за галь на, на род на, об щин на. У цьо му
пи танні пись мен ник соліда ри зу вав ся з Кар лом Мар ксом, Фрід -
ріхом Енгель сом, інши ми пе ре до ви ми вче ни ми ми ну лих часів
і своєї епо хи. Сьо годні для нас зно ву ак ту аль ний і по вчаль ний
йо го ав то ри тет ний вис но вок: “Ко муністи, так звані від ла ти -
нсько го сло ва communіs, що озна чає спільний, сто ять на тім,
що все зло в людській суспільності по хо дить не від поділу
праці, а від поділу влас ності”. Мо же мо до да ти, що у наш період 
та ке зло особ ли во огид не і не без печ не після бру таль но го пе ре -
роз поділу за галь ної на род ної влас ності на ко ристь куп ки ма ро -
дерів–“но во українців” і не очіку ва но го ма со во го зу божіння
ошу ка них мільйонів трудівників.

Іван Фран ко відзначав то го час ну ве ли ку нерівність між
людь ми, вва жав соціаль ну не спра вед ливість ан ти гу ман ною,
не де мок ра тич ною. За йо го пе ре ко нан ням, “на пер шо му при -
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нципі вся ко го суспільно го жит тя – по ша на до чо ловіка, до йо -
го кров них інте ресів, до йо го тру до вих, невідчу же них прав”.
Ось що ма ли б усвідо ми ти нинішні соціал-де мок ра ти – від
Ужго ро да до Льво ва і Києва, а го лов не – дот ри му ва ти ся цьо го
уро ку Ка ме ня ра! До то го ж ре аль но, на ділі, а не сло воб луд дям, 
фа ри се йством і цинізмом.

Гли бин ний гу манізм логічно привів Іва на Фран ка до со -
ціалізму. На че про сьо го ден ня він мо вив про сті, дос тупні й
чесні сло ва: “Соціалізм – то є праг нен ня усу ну ти вся ку сус піль -
ну нерівність, вся ке ви зис ку ван ня і вся ке убоз тво, за про ва ди ти
спра вед ливіший, щас ливіший лад, ніж ниніш ній...” Йо го до -
сяг нен ня, вва жав Іван Яко вич, мож ли ве як ре во люційним, так і 
ево люційним шля хом. Час по ка же, як це ста неть ся. Все за ле жа -
ти ме від кон крет них об”єктив них умов і суспільних чин ників.
Але що май бутнє за соціалізмом – без сумнівно. Тре ть о го не да -
но. Йо му Ка ме няр віддав усі свої знан ня, си ли і при страсть.

Бу ду чи при хиль ни ком пар ла мен та риз му, І. Фран ко вва жав
мож ли вим мир ний пе рехід від капіталізму до соціалізму. Вод -
но час ро зумів, що но вий лад по ста не тільки за ак тив них, цілес -
пря мо ва них зу силь свідо мої час ти ни суспільства. По ка зо вий
та кий факт: Фран ко ра до вітав ре во люцію 1905 ро ку в Росії,
вва жа ю чи її подією міжна род но го зна чен ня. Зак ли ка ю чи про -
ле таріат до бо роть би за соціалізм, він відда вав пе ре ва гу її мир -
ним, де мок ра тич ним фор мам, при пус кав, що ба га то за ле жа -
ти ме від по ведінки бур жу азії, як що во на зро зуміє си ту ацію і
вра хує ви мо ги про ле таріату. Цей урок Іва на Фран ка на бу ває
при н ци по во го зна чен ня для су час них укр а їнських ре алій.

За та ких об ста вин маємо по-но во му осмис ли ти, за хис ти ти
від фаль сифікацій і при мно жи ти вклад І. Фран ка в мар ксизм.
За галь но відомі йо го пе ре кла ди, по пу ля ри зація і твор че за сто су -
ван ня “Ка піта лу”, “Анти-Дюрінга” та інших всесвітньо відо мих 
праць К.Мар к са та Ф.Енгель са. Діалек тизм, кон крет но-істо рич -
ний підхід, са мостійність, не сприй нят тя док три не р ства по -
трібні сьо годні кож но му, хто праг не розібра ти ся у склад но му
пе ре плетінні сус пільних явищ і про цесів.

А як про сто, муд ро й щи ро зву чать Фран кові сло ва і віра в до -
сяг нен ня лю дством сво го щас тя за соціалістич но го ла ду, “ко ли
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на ука і пра ця зіллють ся в одне, ко ли вся ка на ука ста не пра цею, а 
вся ка пра ця бу де ви я вом її роз ви не ної дум ки, ро зу му й на уки”! 
А хіба не по вчальні й ко рисні для нас роз ду ми Ка ме ня ра що до
про гре сив них тех но логій, раціональ ної орга нізації праці, на -
род но го са мов ря ду ван ня, єднан ня на родів, ко о пе ру ван ня ви -
роб ниц тва, ви ко рис тан ня йо го за собів і ре сур сів, інших кон -
крет них шляхів до суспільно го по сту пу, соціаль но го про гре су?!
Нинішнім псев до ре фор ма то рам на га даємо, що І.Фран ко виз -
на вав суспільну влас ність на сам пе ред як спільну власність гро -
мад, а суспільство – як фе де рацію гро мад, при чо му са мостій -
них, са мов ряд них. Пра вильність та ко го підхо ду підтвер джує
до свід ря ду роз ви не них країн, і нам вар то при слу ха ти ся до
Фран ко вих по рад.

Особ ли во це сто сується зе мель ної про бле ми в Україні.
“Зем ля, на якій жи ве на род, — пи сав І.Фран ко, — по вин на бу ти
збір ною власністю всьо го то го на ро ду. Се до ма ган ня оправ да -
не, бо зем ля, на якій, по старій при казці, всі ми гості, не мо же
й не по вин на бу ти при ват ною власністю в дусі ри мсько го пра -
ва”. За ли шається тільки до да ти, що Ка ме няр во че видь знав то -
го часні зе мельні про бле ми в Га ли чині, Росії, інших краї нах
світу, підкрес лю вав згубні на слідки роздрібнен ня се ля нських
во лодінь, усвідом лю вав пе ре ва ги ве ли ко го то вар но го ви роб -
ниц тва, тех но логічно го про гре су, ко о пе рації в хлібо робські
спілки, тоб то, тих пи тань відрод жен ня аг рар но го сек то ра еко -
номіки, які нині хви лю ють Украї ну.

Без по се реднє відно шен ня до су час ності має і Фран ко ве ро -
зуміння національ ної про бле ма ти ки. Він вис ту пав про ти штуч -
но го про тис тав лен ня національ но го і соціаль но го (що нині роб -
лять псев до де мок ра ти), тав ру вав національ ний гніт, а вільний
роз ви ток кож ної ет но національ ної спільно ти вба чав – зно ву ж
та ки – на соціалістич них за са дах. Для на шої об ласті сьо годні по -
вчальні оцінки і став лен ня І. Фран ка до ру синів. Аж ще мить від
йо го слів: “Як ру син, над усе люб лю свій люд, свою націо -
нальність і по мірі сил і своїх здібнос тей на ма га юсь до по мог ти
йо му піднес тись і зба га ти тись”. Пись мен ник роз крив ет но ге не -
зис ру синів, довів не об хід ність фор му ван ня ук р аїнської на -
ціональ ної свідо мості, про тидії асиміляцій ним впли вам, ан ти -
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семітиз му, по ка зу вав при клад куль ту ри в між етнічних сто сун ках. 
По ка зо во, що він до с ко на ло во лодів і пи сав укр аїнською, по -
льською, німець кою та інши ми мо ва ми. Хіба це не при клад для
су час них по літиків, “ду хов ної еліти” Украї ни? Де мок ра тич но, на
пра во вих підста вах, із вра ху ван ням світо во го досвіду, на основі
во ле ви яв лен ня са мих гро ма дян слід вирішу ва ти сьо годні на зрілі
пи тан ня їх націо наль ної іден тифікації, са мо уп равлін ня, вільно -
го, всебічно го роз вит ку. Це в дусі Іва на Фран ка!

У то го час них умо вах він вис ту пав за роз в’я зан ня склад них
укр аїнсько-по льських сто сунків на за са дах рівності. Їх кра ще
май бутнє ба чив у не за леж но му національ но му існу ванні, дер -
жав ності в ет ног рафічних меж ах, по до ланні міжнаціо наль ної 
во рож нечі то що. А як ак ту аль но зву чать пе ред не без пе кою
імперіалістич но го гло балізму Фран кові за кли ки до “відрод -
жен ня усьо го Слов ’я н ства”!

Сам вільно ду мець, пись мен ник вва жав релігійні віру ван ня
спра вою при ват ною. Вод но час по ши рен ня ри мо-ка то ли циз -
му оціню вав як “клин у жи ве тіло укр аїнсько го на ро ду”,
інстру мент се па рації га ли чан від братів за Збру чем. Ця за гро за 
для укр аїнства не зник ла й сьо годні.

На решті що до партійних орієнтацій І. Фран ка. Зай ма ю чи ак -
тив ну, чітку гро ма дя нську по зицію, він, як відо мо, брав участь у
ство ренні про гре сив ної русь ко-укр аїнської ра ди каль ної партії,
фор му ванні про грам різних політич них організа цій. Однак йо -
му бу ли чужі не розбірливість, не послідовність, кон ’ юн ктур не
при сто су ва нство, ко рис ливість, на що хво ра нинішня націо -
нал-де мок ра тич на і лібе раль но-бур жу аз на “елі та”. Ви со кий гу ма -
нізм, чесність, са мовід даність, жер товність Вічно го Ре во люціоне -
ра – на ша гор дість, ду хов на опо ра і при клад для на сліду ван ня.

Нес хит на Фран ко ва віра в те, що не одмінно “при й де но ве
жит тя, доб ро но ве у світ”, по трібна нині всім украї нцям, особ -
ли во – інтелігенції, від якої ба га то за ле жить у кри тичні ча си (та 
це окре ма те ма). Сьо годні, вша но ву ю чи Ве ли ко го Ка ме ня ра,
уваж но чи тай мо йо го тво ри, осмис люй мо йо го суспільні по -
гля ди, втілюй мо у дійсність йо го мрії і пе ре дба чен ня. Наб ли -
жай мо те май бутнє, за для яко го він пра цю вав, бо ров ся, жив.

Газета “Карпатська правда”, 2001 р., серпень
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Славний син Карпат
До 100-річчя з дня на род жен ня 

Ге роя Ра дя н сько го Со ю зу Олек си Бор ка ню ка

Борканюк Олекса Олексійович (1901-1942) –
ке рівник революційного руху на Закар -
патті. Член Комуністичної партії Чехосло -
вач чини з 1925 р. У 1933-1936 рр. – перший
секретар крайкому КПЧ. Обирався де -
путатом пар ламенту. В роки 2-ї світової
війни брав активну участь у боротьбі проти 
фа шист ської окупації на Закарпатті. Зака -
тований у будапештській тюрмі. Герой Ра -
дян ського Союзу (1965).

Українська радянська енциклопедія.

Не ви мов но тяж ким бу ло ми ну ле
тру дя щих За кар пат тя – са мо бут ньо го краю в центрі Євро пи. 
Після роз па ду Дав ньо русь кої дер жа ви слов ’янські землі на
півден но-західних схи лах Кар пат за хо пи ли угорські фе о да ли.
Відтоді Підкар па тська Русь, про тя гом ба гать ох століть відір -
ва на від своєї ма тері-Вітчиз ни, бу ла аре ною жор сто ко го сва -
вілля чу жо зем них експлу а та торів. До виз во лен ня За кар па т -
ської Украї ни Чер во ною Армією у жовтні 1944 ро ку тут у
різний час па ну ва ли уго рсько-австрійські ба ро ни, че хос ло -
вацькі ка піта лісти, гітлерівсько-хортіївські став ле ни ки. У бо -
ротьбі за соціаль не і національ не виз во лен ня, за воз з’єднан -
ня з бра та ми на Сході тру дящі За кар пат тя ви су ну ли з своїх
лав ба гать ох ви дат них політич них і гро ма дських діячів.
Один із них – Олек са Олексійо вич Бор ка нюк, ко лишній пер -
ший сек ре тар кра йо вою коміте ту Ко муніс тич ної партії Че -
хос ло вач чи ни.

На ро див ся 11 січня 1901 р. в селі Яси ня на Рахівщині у ба -
га тодітній се лянській ро дині. Освіту от ри мав в сільській на -
родній, го ро жанській (не пов но-се редній), в Му качівській та
Ужго родській тор го вель них шко лах (ака деміях), в 1926–1929
ро ках у Ко муністич но му універ си теті ім. Артема в Хар кові.
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Пра цю вав сек ре та рем За кар па тсько го край ко му ком со мо лу,
ре дак то ром га зет “Пра цю ю ча мо лодь”, “Кар па тської прав -
ди”. З 1933 по 1936 ро ки – пер ший сек ре тар За кар па тсько го
край ко му Ко муністич ної партії Че хос ло вач чи ни, а з 1935 ро -
ку – де пу тат че хос ло ваць ко го пар ла мен ту. Організа то рську
ро бо ту поєдну вав з публіцис тич ною. Зок ре ма, ви дав кни ги
на рисів про СРСР: “В країні де на ше за втра ста ло вчо -
рашнім днем” (1931), “Чим є для нас Ра дя нський Со юз”
(1937). Актуальними і по вчаль ни ми за ли ша ють ся йо го статті: 
“За хліб, пра цю, зем лю і во лю”, “Всі до бою за кра ще жит тя
на За кар патті”, “Про по зиції Ко муністич ної партії за ви -
рішен ня ав то номії, гос по да рсько го, соціаль но го і куль тур но -
го підне сен ня Підкар пат тя”, “Хто ми такі і ку ди на ле жи мо”
та інші. Пріори тет ни ми для ньо го бу ли соціаль но-кла сові
інте ре си експлу а то ва них робітників і се лян, не обхідність
єднан ня у бо ротьбі з чу жою і своєю бур жу азією, за ство рен -
ня влас ної дер жав ності, спра вед ли ве роз в’я зан ня націо наль -
но го пи тан ня, мов ної та інших про блем.

Що ж до національ них про блем, то О.Бор ка нюк в ряді
своїх праць дав об’єктив ну оцінку як “ру софільським ре ак -
ціоне рам”, так і “укр аїнським фа шис там”. Мов не пи тан ня,
пи сав він, – не го лов не для лю дей. “Най важ ливішою про б ле -
мою су час ності є те, щоб наш на род і край бу ли за хи щені
від вар ва рсько го фа шиз му і пек ла но вої війни, щоб у на шо -
му краї бу ло про ве де но ве ликі інвес тиційні ро бо ти, щоб
наші робітни ки ма ли добрі за робітки, щоб у на шо му краї
бу ло про ве де но гли бо ку зе мель ну ре фор му, ска су ван ня се ля -
нських боргів, щоб дер жа ва над а ла дос тат ню до по мо гу для
роз вит ку сільсько го гос по да рства, ре мес ла і торгівлі, щоб у
на шо му краї бу ло ліквідо ва но ре жим аг рар ної ре акції і вста -
нов ле но вла ду ши ро кої, гу ман ної де мок ратії. Це і є те на й -
важ ливіше, що по тре бує наш на род до те пер...”

Вчи тай мо ся уважніше у ці ряд ки по лум ’я но го публіцис та.
Наскільки на ве дені ним про бле ми співзвучні з нинішніми!
При чо му в будь-якій сфері суспільно-політич но го жит тя.
Нап рик лад, як ак ту аль но зву чать сло ва О.Бор ка ню ка: “стої -
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мо за те, щоб у го ро жа нських (не пов но-се редніх) і се редніх
шко лах російську мо ву вив ча ли як об ов’яз ко вий пред мет, хо -
че мо, щоб на ша мо лодь, щоб наш на род озна йо ми ли ся з
куль ту рою на йбільшо го і на й де мок ра тичнішо го слов ’я нсько -
го на ро ду, щоб бра те рський со юз між укр а їнським, росій -
ським та інши ми слов ’я нськи ми на ро да ми зміц ню вав ся”.
Так го во рив на й послідовніший на За кар патті україніза тор!
Під йо го тодішніми дум ка ми підпи шеть ся будь-який здра во -
мис ля чий чо ловік, озна йом ле ний із те перішнім ста ном ре -
чей в Україні.

Ко ли фа шизм, про ти яко го О.Бор ка нюк так при страс но за -
кли кав бо ро ти ся, став ре аль ною за гро зою лю дства і рідно го
краю зок ре ма, на сту пив вирішаль ний вибір. Уго рсько-фа ш -
истська оку пація зму си ла Олек су емігру ва ти до СРСР, але не
для то го аби відсидіти ся в без пеці. Як справжній патріот-
 інтер націоналіст, бо рець-ан ти фа шист, він доб ровільно всту -
пає в ря ди Чер во ної Армії, освоює військо ву про фесію. В
січні 1942 ро ку О. Бор ка нюк на чолі гру пи та ких же
сміливців-розвідників по вер тається на За кар пат тя для орга -
нізації ан ти фа ш истсько го підпілля і пар ти за нсько го ру ху.
Трагічною ви я ви ла ся до ля всієї де сан тної гру пи, яка бу ла роз -
гром ле на. Хортіївській конт ррозвідці вда ло ся висліди ти і схо -
пи ти ге роя та йо го по бра тимів по зброї. 3-го жов тня то го ж
ро ку у бу да пештській тюрмі Маргіт-Ке рут Олек су Бор ка ню ка
бу ло стра че но.

По хо ва ний Олек са Бор ка нюк у рідно му Ра хові на кла до -
вищі по лег лих у Ве ликій Вітчиз няній війні. Пос мер тно удос -
тоєний звань На род но го ге роя За кар пат тя і Ге роя Ра дя нсько -
го Со ю зу.

Гідним вша ну ван ням пам ’яті Олек си Бор ка ню ка став роз -
квіт на шо го краю за соціалістич ної до би, про яку він мріяв,
за яку бо ров ся, на бли жен ню якої віддав своє ко рот ке, спов -
не не муж ності й відва ги, жит тя. На жаль, істо ричні здо бут ки
то го періоду втра че но після конт рре во люційно го пе ре во ро ту 
1991 ро ку у про цесі рес тав рації капіталізму в Україні. Сьо -
годні на За кар патті зно ву, як у до ра дянські ча си, па ну ють

35



без робіття, злидні, го ре, відчай, роз брат і без вихідь. Однак
терпіння зне до ле них кра ян не без меж не. Най свідоміші з них 
вда ють ся до організо ва ної бо роть би за свої пра ва та інте ре -
си. Її очо лю ють ко муністи, соціалісти, пред став ни ки інших
про гре сив них сил. У над зви чай но важ ких, не зна них раніш
умо вах нам до во дить ся діяти. Прог рамні до ку мен ти, рішен -
ня V (XXXIII) з’їзду КПУ виз на чи ли на шу стра тегію і так ти ку. 
Ве ли ке зна чен ня при цьо му ма ють знан ня і твор че за сто су -
ван ня істо рич но го досвіду на ших по пе ред ників, вра ху ван ня
регіональ них особ ли вос тей, кон крет ної спе цифіки на міс -
цях. Для ко муністів За кар пат тя не оцінимі твор ча спад щи на
і ре во люційна прак ти ка О.Бор ка ню ка.

Усе своє жит тя він гли бо ко вив чав тво ри кла сиків мар -
ксиз му-ленінізму, історію ре во люційної бо роть би, до ку мен -
ти міжна род но го ко муністич но го і робітни чо го ру ху, за пи -
ти, праг нен ня своїх співвітчиз ників, всебічно аналізу вав
суспільні про це си, кон кретні про бле ми, шу кав на уко во об -
грун то вані шля хи й спо со би їх роз в’я зан ня на соціалістич -
них за са дах. Ме то до логічно виз на чаль ни ми бу ли для О.Бор -
ка ню ка діалек тич ний ма теріалізм, кла со вий підхід до со -
ціаль них явищ, по слідов ний інтер націоналізм і де мок ра -
тизм. Він органічно поєдну вав організа то рську, аналітич ну,
про па ган д истську діяльність. Взірцем партійної публіцис ти -
ки за ли шається, зок ре ма, йо го кни га на рисів про СРСР під
про мо вис тою на звою “В країні, де на ше за втра ста ло вчо -
рашнім днем” (1931 р.). 1937 ро ку О.Бор ка нюк ви дає у Бра -
тис лаві бро шу ру “Чим є для нас Ра дя нський Со юз”. Зібрані
час тко во дослідни ка ми і опубліко вані 1976 р. в книзі під
цією на звою статті, про мо ви, інтер пе ляції (звер нен ня) пе ре -
кон ли во за свідчу ють ши рочінь політич но го ба чен ня і вмін -
ня виз на но го ліде ра за кар па тських ко муністів зо се ред жу ва -
тись на невідклад них, на йбільш зло бо ден них пи тан нях со -
ціаль но- кла со вої бо роть би і вод но час ба чи ти істо рич ну пер -
спек ти ву, звіря ти ся з нею. Актуальні й по вчальні для сьо го -
ден ня підго тов лені О.Бор ка ню ком партійні до ку мен ти про -
грам но го ха рак те ру: “За хліб, пра цю, зем лю і во лю!”, “Всі до

36



бою за кра ще жит тя на За кар патті!”, “Про по зиції Ко -
муністич ної партії за вирішен ня ав то номії, гос по да рсько го,
соціаль но го і куль тур но го підне сен ня Підкар пат тя”, “Хто ми 
такі і ку ди на ле жи мо?”, вис ту пи на VII кон гресі Комінтер ну,
VII з’їзді КПЧ, в че хос ло ваць ко му пар ла менті, на чис лен них
збо рах і мітин гах тру дя щих то що. Пе ре чи ту ю чи, вду му ю -
чись у них, за хоп люємо ся бор ка ню ко вою про ник ливістю, ре -
алізмом і мудрістю, чіткістю по зицій, вмінням фор му лю ва -
ти дум ки по вно, кон крет но, зро зуміло роз кри ва ти суть про -
блем, уни ка ю чи суб’єктивізму, не до мо вок чи пе ре кру чень.

Усі статті та про мо ви О.Бор ка ню ка підтвер джу ють йо го
не по хит ну вірність і відданість ко муністич ним іде а лам, лю -
бов до пер шої в світі соціалістич ної батьківщи ни про ле -
таріату – Ра дя нсько го Со ю зу, не на висть до кла со вих во рогів
робітників і всіх тру дя щих, уго рських та інших бур жу аз них
націоналістів, сіоністів, псев до патріотів. Ду ми і вчин ки на -
шо го по пе ред ни ка про й няті ре во люційним оптимізмом,
діяль ним гу манізмом і над зви чай ною скромністю.

Ось ли ше кілька рядків з йо го лис та-за повіту сестрі і бра ту: 
“...Простіть мені за те, що, мож ли во, маєте че рез ме не ве ликі
не приємності. Уми раю на 41 році. З цьо го 20 років при свя -
тив бо ротьбі за ліпшу бу дучність бідно го на ро ду. Все жит тя
я був чес ним, вірним на ро дові і ніко ли не мав на думці осо -
бис ту ко ристь. І та ким іду на смерть. Вірю, що на ше діло
спра вед ли ве й пе ре мо га бу де за на ми”. (Цит.за: Бор ка нюк О.
Чим є для нас Ра дя нський Со юз. – Ужго род: Кар па ти, 1976. — 
С.307).

Хоч якої сфе ри су час но го суспільно го бут тя за кар патців
тор ка ли ся б ми сьо годні, бор ка ню кові уро ки зберіга ють не -
пе рехідне зна чен ня. Го ловні з них — пріори тет соціаль но-кла -
со вих інте ресів експлу а то ва них робітників і се лян, не -
обхідність єднан ня тру дя щих у бо ротьбі з чу жою і своєю
бур жу азією за ство рен ня дійсно де мок ра тич ної дер жа ви,
спра вед ли ве роз в’я зан ня “укр аїнсько го пи тан ня”, мов ної та
інших про блем. Ще V кон грес Комінтер ну (1924 р.) вис ло -
вив ся за не обхідність про го ло шен ня Ко муністич ни ми пар -
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тія ми Польщі, Че хос ло вач чи ни, Ру мунії гас ла “з’єднан ня ро -
зір ва них імперіалізмом на час ти ни укр аїнських об лас тей в
Ра дя нську робітни чо-се ля нську рес публіку” (див: Шля хом
Жов тня. Збірник до ку ментів. – Ужго род: Кар па ти, т.2, 1961.– 
С.56).

Очо лю вані О.Бор ка ню ком ко муністи За кар пат тя по -
слідов но бо ро ли ся за воз з’єднан ня краю з Ра дя нською Украї -
ною. При цьо му во ни не цу ра ли ся й ак ту аль ної тоді ви мо ги
“ши ро кої ав то номії” в складі Че хос ло вач чи ни, ро зуміючи її
де що своєрідно, як “дик та ту ру про ле таріату”. Цьо му пи тан -
ню О.Бор ка нюк при свя тив, зок ре ма, пра цю “Про ста но ви -
ще За кар па тської Украї ни на пе ре додні оку пації хор т ист -
ською Угор щи ною”. Йо го по слідов ни ки здійсню ва ли по -
літи ку за хис ту рес публіки і од но час но бо ро ли ся про ти чесь -
кої ре акції, фа ш истської аген ту ри на За кар патті, за роз ши -
рен ня де мок ра тич них прав і сво бод, підне сен ня життєво го
рівня тру дя щих. Ко муністи вис ту па ли про ти по вної ав то -
номії краю, вка зу ю чи, що в то го часній си ту ації це не ми ну че 
при зве ло б до йо го відри ву від Че хос ло вач чи ни і ово лодіння
ним про фа ш истськи ми дер жа ва ми. Замість політич них дек -
ла рацій ко муністи ви ма га ли від уря ду кон крет них соціаль -
но-еко номічних і політич них ре форм. При цьо му про по ну -
ва ли співпра цю іншим партіям, гро ма дським організаціям.
Подібним чи ном діємо і ми сьо годні.

�О.Бор ка ню ка, по лум ’я но го інтер націоналіста, тур бу ва ли і 
про бле ми національ них мен шин За кар пат тя. Обшир ну ха -
рак те рис ти ку міжнаціональ них відно син він дав, зок ре ма, в
про мові на VII з’їзді КПЧ (1938 р.). Го лов на біда, що тру -
дящі тер плять гніт “своєї” і чесь кої бур жу азії. Своїх прав во -
ни доб ’ють ся ли ше тоді, ко ли “об’єдна ють ся в єди ний на род -
ний фронт і бу дуть спільно з тру дя щи ми ма са ми сло ваць кої, 
чесь кої, німець кої та уго рської національ нос тей бо ро ти ся
про ти ре акції, фа шиз му і за гро зи війни” (див.: Бор ка нюк О.
Вка за на пра ця. – С.187).

Рішу че за суд жу ю чи будь-які про я ви рас из му, О.Бор ка нюк
за кли кав трудівників-ев реїв “відвер ну ти ся від сіонізму”,
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спільно з бра та ми інших національ нос тей бо ро ти ся про ти
ре акційної євре йської бур жу азії, яка є “на й ло яльнішою по
відно шен ню до ре жи му чесь ко го капіта лу і яка до по ма гає
чеській бур жу азії в здійсненні чехізації, вик ли ка ю чи цим ан -
ти семітські на строї укр аїнських і уго рських тру дя щих” (див.: 
Бор ка нюк О. Вка за на пра ця. – С.188).

У про мові на VII кон гресі Комінтер ну (1 сер пня 1935 р.)
О.Бор ка нюк підкрес лю вав: “...Найліпший засіб до по бо рен -
ня націо налістич ної де ма гогії ру софільських, укр аїнських,
уго рських на ціона лістів та фа шистів, про тидії чехізації є на -
вчан ня дітей рідною мо вою, роз ви ток національ ної літе ра ту -
ри, мис тец тва, заміщен ня місце вої тру до вої інтелігенції
згідно про порційно го скла ду на се лен ня за національ ною на -
лежністю”. До речі, в цій про мові наш край 17 разів на зва но 
“Кар па тська Украї на”. Це за дов го до її офіційно го про го ло -
шен ня націоналіста ми в м.Хуст!

О.Бор ка нюк всіля ко спри яв роз вит ку се ред ру синів укр -
аїнської національ ної свідо мості, мо ви, куль ту ри, політич -
ної орієнтації на воз з’єднан ня з бра та ми на Сході. Че рез йо -
го усні і дру ко вані вис ту пи в пе ре двоєнні ро ки чер во ною ни -
ткою про хо ди ла ідея: тільки “спільна бо роть ба тру дя щих
усіх на род нос тей зро бить Че хос ло вач чи ну краї ною націо -
наль ної сво бо ди”. Ця ідея сьо годні співзвуч на і для Украї ни.

О.Бор ка нюк вис ту пав про ти спроб “з ту теш ньо го укр -
аїнсько го на се лен ня вит во ри ти тре тю націю – ру си нську”,
вва жав, що “ми є час ти ною 40-мільйон но го укр аїнсько го на -
ро ду” (Бор ка нюк О. Вка за на пра ця. – С.107). Вод но час тав ру -
вав місце ву бур жу азію і соціал-де мок ра тичннх лідерів за роз -
дму ху ван ня укр аїнсько го шо вінізму, на ма ган ня мов ни ми
дис кусіями відвер ну ти тру дя щих від ре во люційної бо роть би 
за соціаль не і національ не виз во лен ня. Ця історія зно ву по -
вто рюється в Україні сьо годні.

На решті, про стиль діяль ності О.Бор ка ню ка як керівни ка
за кар па тських ко муністів. Ви хо дець із вер хо ви нської гли бин -
ки, він пал ко лю бив і доб ре знав свій край, об ’їздив і
обійшов йо го, як ка жуть, вздовж і впо пе рек, охо че спілку вав -

39



ся з про сти ми людь ми, знав їх біди і надії, вра хо ву вав мовні, 
по бу тові, ет ног рафічні особ ли вості зем ляків, са мовідда но і
чес но їм слу жив. І то му ко рис ту вав ся їх довірою та підтрим -
кою. Це крас но мов но підтвер джує, зок ре ма, той факт, що в
30-і ро ки з ба га то партійно го спис ку на ви бо рах до че хос ло -
ваць ко го пар ла мен ту ча сом по над 40 % за кар патців го ло су ва -
ли за ко муністів.

Во ни в умо вах поліце йських пе ре сліду вань і політич ної
цен зу ри, без штат них працівників та знач них фіна нсо вих
коштів про во ди ли у містах і се лах ба га то ти сячні мітин ги, де -
мо нстрації, страй ки, ма со ви ми ти ра жа ми ви пус ка ли лис -
тівки, га зе ти, бро шу ри, про во ди ли куль тур но-освітні за хо ди,
ініціюва ли су дові про це си з орга на ми вла ди, всіля ко за хи ща -
ли зу божілих лю дей. У ба га то в чо му схо жих су час них умо -
вах нам є чо го по вчи тись від своїх по пе ред ників, очо лю ва -
них Олек сою Бор ка ню ком. Слав ний син Кар пат і сьо годні з
на ми: до по ма гає, вчить, над и хає у не легкій бо ротьбі за
національ ний по ря ту нок Украї ни та її но ве соціалістич не
май бут тя.

Журнал “Комуніст України”, 2001, №1
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Правда про Августина Волошина

Волошин Августин Іванович (1874-1945) 
президент Карпатської України, громад сь -
ко- політичний діяч, греко-католицький свя -
щеник, педагог, журналіст, видавець.

Енциклопедія сучасної України.

У ге ог рафічно му центрі Євро пи, на 
півден но-західних схи лах Кар пат до ля 
зве ла пред став ників ба гать ох на родів.
Угро-Ру тенія, Русь ка край на, Підкар -
па тська Русь, Кар па тська Ук раї на, За -

кар па тська Украї на, За кар па тська об ласть УРСР – за час ти ми
зміна ми політич них ре жимів міня ли ся на зви і ста тус цьо го
са мо бут ньо го різноп лемінно го краю. Він, не зва жа ю чи на пе -
ри ферійне, при гноб ле не ста но ви ще, дав світові пле я ду зна -
них і за слу же них лю дей – на род них умільців, освітян, на -
уковців, митців, управлінців, гро ма дсько-політич них діячів,
військо виків, цер ков нос лу жи телів. Ми, су час ни ки, бе ре же мо
пам ’ять про своїх гідних по пе ред ників, пи шаємо ся ни ми,
вчи мо ся від них, праг не мо про дов жи ти їхні спра ви і за ду ми. 
А за окре мих пе че біль, а ча сом і со ром, бо не зуміли во ни
пра виль но, в інте ре сах про сто го на ро ду зорієнту ва ти ся у
склад но му вирі історії, а то й до пус ти ли га небні вчин ки. То -
му в долі де кот рих тісно пе ре пле ли ся ге рої чне і трагічне, бла -
го род не і ни це, доб ре і зле. До та ких су перечлив их по ста тей
на ле жить, зок ре ма, Августин Іва но вич Во ло шин, більш ніж
че рез піввіку після своєї смерті удос тоєний зван ня Ге роя
Украї ни.

На ро див ся в с. Ке ле чин на Міжгірщині, у ро дині свя ще ни -
ка. Закінчив Ужго родські гімназії і семінарії, на вчав ся на те о -
логічно му фа куль теті в Бу да пешті. Тут же скінчив ви щу пе да -
гогічну шко лу і от ри мав дип лом про фе со ра ма те ма ти ки та
фізи ки. Зай мав ся пе да гогічною, на уко вою, куль тур но- освіт -
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ньою, гро ма дсько-по літич ною діяльністю. В 1938-1939 рр. був
дер жав ним сек ре та рем, пре м’єром уря ду, пре зи ден том Кар па -
тської Украї ни. По мер 19 лип ня 1945 ро ку.

На на бе режній р. Уж у об лас но му центрі А.Во ло ши ну вста -
нов ле но пам ’ят ник. До речі, він по став на то му са мо му міс ці,
де дов го сто я ла сим волічна фігу ра ра дя нсько го вої на –виз во -
ли те ля За кар пат тя. Мож на б не по вер та ти ся до сум них,
трагічних уроків і подій ми ну ло го століття, по в’я за них із іме -
нем А.Во ло ши на, як би не на ма ган ня мож нов ладців, слу гу ю -
чих їм істо риків сфаль сифіку ва ти ми ну ле на шо го ба га тос -
траж даль но го краю, ге рої зу ва ти ко ла бо раціоністів, зрад ників
на ро ду, на в’я за ти мо ло до му і підрос та ю чо му по колінню
ущер бну націоналістич ну свідомість і пси хо логію. Такі під -
ступні дії на бу ли особ ли вих мас штабів і бру таль них форм за
пре зи д ентства В.Ющен ка, не вщу ха ють навіть у свя щен ні дні
відзна чен ня 65-ї річниці звільнен ня Украї ни від німець ко-фа -
ш истських за гар бників та Пе ре мо ги ба га то на ціо наль но го ра -
дя нсько го на ро ду у Ве ликій Вітчиз няній війні.

Ким на справді був Августин Во ло шин? В чо му йо го за слу ги
пе ред За кар пат тям, Украї ною та Євро пою? Чо му вчить жит тя
цієї не пе ресічної осо бис тості? Про ньо го ба га то ска за но і на пи -
са но – прав ди во го і ви га да но го. За кар патські на уковці М.Зи -
мом ря, В.Го мон най і М.Ве геш при свя ти ли йо му окре му мо ног -
рафію (Ав густин Во ло шин, Ужго род, 1995). Вис лов лю ли ше
окремі, при нци пові, оцінки йо го діяль ності в світлі де я ких
свіжих до ку ментів і су час них суспільно- політич них ре алій.

Маємо підста ви відзна ча ти за га лом по зи тив ну місію А.Во -
ло ши на як діяча гре ко-ка то ли циз му в Підкар патській Русі. Ця
релігійна течія в се ре дині XVII ст., за підтрим ки вла ди “не де -
мок ра тич но” витісни ла тра диційне тут пра вос лав ’я, за по чат -
ко ва не ще ве ли ки ми про світни ка ми Ки ри лом і Ме фодієм.
Уніатство в Підкар патті, на відміну від Га ли чи ни, бу ло віднос -
но са мостійним, підпо ряд ко ву ва лось без по се ред ньо Ва ти ка -
ну, об’єдну ва ло ру синів, сло ваків та пред став ників інших
національ нос тей, слу жи ло ва го мим чин ни ком збе ре жен ня
слов ’я нської са моіден тифікації корінно го на се лен ня в по -
ліетнічній Австро-Угорській імперії.
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А.Во ло шин спри яв цьо му про це су пас ти рською і куль тур -
но-освітньою діяльністю. Особ ли во плідною во на ста ла після
вклю чен ня у ве ресні 1919 р. Підкар па тської Русі до скла ду но -
во утво ре ної дер жа ви Че хос ло вач чи ни. А.Во ло шин на той час
був уже відо мим пе да го гом. Він очо лю вав Ужго ро дську вчи т -
ельську се мінарію, ре да гу вав кілька важ ли вих ви дань, ви пус -
тив ряд (за га лом 17) підруч ників, брав ак тив ну участь у ство -
ренні ме режі шкіл (дер жав них, цер ков них, об щин них) з
різни ми мо ва ми вик ла дан ня. 1920 ро ку в краї діяли 475 на род -
них шкіл, у т. ч. 321 з русь кою (ру си нською) мо вою на вчан ня.
По зи тив но, що А.Во ло шин ста вив пи тан ня про фор му ван ня
на леж ної сис те ми світської освіти. Цій меті підпо ряд ко ву вав
ро бо ту очо лю ва них ним Пе да гогічно го то ва рис тва, га зет “На -
у ка”, “Сво бо да”, інші мож ли вості. 1939 р. в краї діяли вже 803
на родні шко ли, більшість яких ма ла но во збу до вані при -
міщен ня; в них на вча ло ся близь ко 150 тис. дітей. Для них
А.Во ло шин ви дав і пе ре ви дав по над 40 різних підруч ників, пе -
ре важ но рідною мо вою. У трьох семінаріях щорічно ви пус ка -
ли для шкіл 140-150 вчи телів. Як спра вед ли во підкрес ли ли
ужго родські дослідни ки І.Гран чак та М.Кляп, А.Во ло шин
“спри яв якісно му та кількісно му роз вит ку шкіль ниц тва За кар -
пат тя, удос ко на лен ню форм і ме тодів на вчан ня та ви хо ван ня,
фор му ван ню сис тем на уко во-ме то дич но го за без пе чен ня ос -
віти”, ви ко рис тав мож ли вості бур жу аз но-де мок ра тич ної вла -
ди в інте ре сах на ро ду. (див.: За кар пат тя в складі Че хос ло вач чи -
ни. Зб. до повідей на уко во го семіна ру, при свя че но го 80-й
річниці утво рен ня Че хос ло вач чи ни. Ужго род, 28 жов тня 1998
р. – Ужг., 1999. – С.160-171). До да мо: підго тов лені ним підруч -
ни ки, ме то дичні праці ви ко рис то ву ва ли ся і після оку пації
краю уго рською вла дою, аж до здійснен ня ра дя нської шкіль -
ної ре фор ми після 1946 ро ку. Йо го ру си нсько-українські ви -
дан ня відкри ва ли і мені світ знань та куль ту ри.

Досліджу ю чи зго дом (на по чат ку 90-х років) по я ву соціо -
логії в За кар патті, я був приємно зди во ва ний ши ро ки ми на -
уко ви ми інте ре са ми і твор чим до роб ком А.Во ло ши на. Без пе -
ребільшен ня мо же мо ска за ти, що він був виз нач ним пе да го -
гом, філо ло гом, суспільствоз нав цем. Про це свідчить, на прик -
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лад, йо го пра ця “О соціяль ном ви хо ван ню”, пер ший розділ
якої при свя че ний історії соціології. Крас но мов на йо го на -
зва – “Ко рот кий пе ре гляд ево люції соціалізму”. У ній ав тор
по ка зав свої знан ня творів Ж.-Ж.Рус со, Сен-Сімо на, О.Кон та, 
Г.Спен се ра, К.Мар кса та інших осно во по лож ників соціа -
лістич но го вчен ня. Пе ре ва гу свя ще ник над а вав, при род но,
релігійно-іде алістич но му світог ля ду. В праг ненні поєдна ти
ідеї соціалізму з при нци па ми хрис ти я нської мо ралі і та ким
чи ном за клас ти осно ви для про гре сив ної політич ної діяль -
ності помітне навіть ви пе ред жен ня за кар па тським мис ли те -
лем сво го ча су (докл. див: Іван Ми го вич. За кар па тський
соціум: вик ли ки і вип ро бу ван ня. Час ти на 1. – Ужг., 2009. –
С.190-200).

Ре зуль та том три ва лих на уко вих по шуків А.Во ло ши на ста ли
та кож підруч ни ки “Ко рот ка історія пе да гогіки�”, “Ме то ди ка
на род но-шкільно го на вчан ня”, “Пе да гогіка и ди дак ти ка для
учи т ельських семінарій”, “Пе да гогічна пси хо логія” та інші
цікаві і вкрай по трібні ви дан ня 20-30-х років м.с. У них ав тор
спи рав ся на до сяг нен ня світо вої пе да гогічної на уки, уза галь -
ню вав досвід кра щих шкіл краю, про по ну вав про гре сивні й
дос тупні шля хи удос ко на лен ня освітньої спра ви. Чер во ною
ни ткою че рез пе да гогічну спад щи ну А.Во ло шина про хо дять
ідеї на род ності, патріот из му і ду хов ності, єдності на вчан ня та
ви хо ван ня.

У мов но му пи танні А.Во ло шин підтри му вав по зицію
украї но філів. Йо го літе ра тур ним і на уко во-ме то ди чя ним пра -
цям при та ман ний пе рехід від ру си нської до укр аїнської літе -
ра тур ної мо ви.

Він про я вив се бе та кож ак тив ним гро ма дсько-політич ним
дія чем. Вче ний брав без по се ред ню участь у ство ренні та діяль -
нос ті то ва рис тва “Просвіта”, приєднанні Підкар па т ської Русі
до Че хос ло вач чи ни, оскільки вва жав, що в складі цієї слов ’я н -
ської дер жа ви край ма ти ме кращі умо ви і пер спек ти ви роз вит -
ку. Очо лю вані ним об’єднан ня і уста но ви про во ди ли різно -
бічну про світниць ку діяльність се ред до рос ло го на се лен ня. Як
де пу тат пар ла мен ту Че хос ло вач чи ни, А.Во ло шин вис ту пив з
ши ро кою про гра мою куль тур них пе ре тво рень у Підкар патті,
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по стійно за кли кав над а ва ти ма теріаль ну до по мо гу бід ним.
Особ ли ву ува гу приділяв дітям із відда ле них гірських місце вос -
тей. Не за ли шав без ре а гу ван ня кри чущі ви я ви соціаль ної не -
спра вед ли вості, чесь ко го шо вінізму, яви ща амо раль ності. Був
при хиль ни ком слов ’я нської солідар ності. У кад ровій політиці,
порівня но з чесь ки ми чи га лиць ки ми легіоне ра ми, відда вав пе -
ре ва гу підго товці місце вої інтелігенції. Пер шо чер го ву роль
з-поміж неї відво див ду хо ве нству і на род ним вчи те лям.

Міжна род на Сен-Жер ме нська кон фе ренція (1919 р.) ви -
ріши ла над а ти Підкар патській Русі ста тус ав то ном ної оди -
ниці в складі Че хос ло ваць кої дер жа ви “із на й ви щим сту пе -
нем са мо уп ра ви”. Та ке по ло жен ня бу ло вклю че но в Кон сти -
туцію рес публіки (1920 р.). Однак ли ше у жовтні 1938 ро ку
Че хос ло вач чи на фак тич но ста ла фе де раль ною краї ною. В
цих умо вах ак тивізу ва ла ся бо роть ба політич них і гро ма д -
ських сил за виз на чен ня “те ри торії ру синів на південь від
Кар пат”. 11 жов тня 1938 ро ку бу ло утво ре но пер ший ав то -
ном ний уряд Підкар па тської Русі на чолі з А.Бродієм, а 22
лис то па да че хос ло ваць кий уряд за твер див відповідний кон -
сти туційний за кон.

З кож ним днем все оче виднішим ста ва ло по си лен ня аг ре сив -
ності гітлерівсько го фа шиз му, підго тов ка ним до дру гої світо -
вої війни, за гос трен ня політич ної кри зи в центрі Євро пи. В та -
ких умо вах відбу вав ся фак тич ний роз пад Че хос ло вач чи ни.

Підкар па тська Русь опи ни ла ся в центрі ге о політич них ма -
неврів гіт лерівської Німеч чи ни, що всіля ко роз ши рю ва ла свій
вплив на Схід, ля ка ла Вар ша ву і Мос кву. Її пра ви телі на чолі з
Адольфом Гіт ле ром по го ди ли ся на ство рен ня ав то ном но го
дер жав но го утво рен ня під Кар па та ми з да ле ко сяж ни ми аг ре -
сив ни ми наміра ми. А.Во ло шин зі своїм ото чен ням дот ри му -
вав ся чітких про на ц ист ських орієнтацій. Він дя ку вав “уря дові
рей ху за те, що фю рер і ре йхс канц лер зро бив мож ли вим утво -
рен ня Кар па тської Украї ни і підтри мав її роз ви ток”, ко жен
крок узгод жу вав з “дум кою Берліна”.

12 лю то го 1939 ро ку бу ло об ра но 32-х де пу татів до Підкар -
па т сько го со й му, а на 22 бе рез ня при зна че но йо го засідан ня.
Та події роз гор та ли ся так стрімко, що А.Во ло шин скли кав
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со йм на 16 год. 15 бе рез ня. Де пу та ти спішно про го ло си ли
Кар па тську Украї ну, об рав ши Во ло ши на її пре зи ден том. Тут 
же бу ло сфор мо ва но уряд на чолі Ю.Ре ваєм, при й ня то одра -
зу 2 гімни (“Ще не вмер ла Украї на” та “Бо же ве ли кий, єди -
ний”), схва ле но герб у формі три зу ба з хрес том.

Все ро би ло ся, зви чай но, не без бла гос ло вен ня рей ху. Ось як
оціню вав во ло ши нську політич ну ли хо ман ку працівник
німець ко го МЗС Клейст: “Іде аль ним бу ло б, як би конфлікт із
Поль щею був ви к ли ка ний не з бо ку Німеч чи ни. Нині ми в
Берліні об го во рю ємо пи тан ня за лу чен ня в цю спра ву Украї -
ни. З Во ло ши ним і Ре ваєм до мов ле но віднос но уза ко нен ня
ши ро кої ав то номії Кар па т ської Украї ни в меж ах уго рської
дер жа ви. Цим са мим ми зно ву за во ю ва ли б довіру укр а -
їнських мас Га ли чи ни (що на той час вхо ди ла до Польщі, до
війни про ти якої го ту ва ли ся гітлерівці. – Авт.)� Здійснив ши
та ко го ро ду підго тов ку, ми змо же мо за тим да ти Західній
Україні сиг нал до по встан ня. Із Сло вач чи ни й Кар па тської
Украї ни ми мог ли б тоді на прав ля ти ту ди ве ликі партії зброї і
боєпри пасів, а та кож доб ре підго тов лені організації січо виків. 
Між Берліном і Льво вом вста нов ле ний та кий тісний кон такт,
що віднос но ма со во го по встан ня в Україні не мо же бу ти
сумнівів” (див.: жур нал “Извес тия ЦК КПСС”, М., 1990, № 3).

То му гітлерівці по-своєму виріши ли до лю Кар па тської
Украї ни – відда ли її на по та лу своєму са теліту Угор щині. З
бла гос ло вен ня Берліна війська адміра ла Горті 16–18 бе рез ня
оку пу ва ли наш край. Тож про го ло ше на в м.Хуст на пе ре додні 
вве чері маріонет ко ва дер жа ва проісну ва ла... 29 го дин! Так
що ні де-фак то, ні де-юре дер жа ви Кар па тська Украї на не бу -
ло. У пра цях західних істо риків во на іме нується “рес -
публікою од но го дня”. Во ло шин не став організо ву ва ти її за -
хист, а, за ли шив ши на приз во ля ще, под ав ся з кілько ма чле на -
ми “нічно го” уря ду – че рез Ру мунію, Югос лавію, Австрію –
прямісінько до Берліна. Там про був півто ра місяці! Після
не обхідних кон суль тацій та інструкцій у травні 1939 ро ку пе -
ре брав ся до Пра ги, яку пе ред цим зра див. В оку по ваній
німця ми Чехії про дов жу вав політичні ігри.
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Що кон крет но ро бив він на пе ре додні і після за хоп лен ня
підкар па тсько го краю гітлерівсько-гортіївськи ми аг ре со ра -
ми? Для відповіді на це за пи тан ня зішле мо ся на архівні до -
ку мен ти, що містять ся в “Осо бовій справі А.Во ло ши на” у
Москві (їх копію над ав мені за ступ ник керівни ка Антифа -
шистського коміте ту Украї ни О.Ка ли нюк). Емігр антський
уряд Во ло ши на не став на шлях ан ти фа ш истської бо роть би,
а про дов жив співпра цю з німець кою вла дою. Він вив чав і
ре гу ляр но інфор му вав Гітле ра про си ту ацію в Підкар патті,
вно сив свої про по зиції, про сив підтрим ки. Так, у Ме мо ран -
думі від 30 лис то па да 1939 р., тоб то після виз во лен ня
Західної Украї ни Чер во ною Армією, А.Во ло шин і КО ви су ну -
ли ідею об’єднан ня Кар па тської Украї ни зі Сло вач чи ною.
Во ни пе ре ко ну ва ли, зок ре ма, Й.Ріббен тро па, що в ре зуль таті 
поліпшить ся ста но ви ще рей ху, зміцнять ся йо го по зиції в
Цен тральній і Східній Європі, се ред місце во го на се лен ня
по слаб лять ся ан ти у горські вис ту пи та рух за об’єднан ня
підкар па тсько го краю з Ра дя нським Со ю зом. Сусідство з
СРСР “роз ви ває у на роді все більшу сим патію до ньо го, що
врешті-решт мо же при звес ти до воєнної інтер венції з бо ку
СРСР під при во дом звільнен ня брат ньо го на ро ду під Кар па -
та ми”, – ля кав гла ву німець ко го МЗС А.Во ло шин.

Улес ли во про ся чи від Німеч чи ни за хис ту своєї те ри торії,
А.Во ло шин з чле на ми “ек зиль но го” уря ду на во ди ли такі ар гу -
мен ти:

“1. Кар па тська Украї на пе ре ста ла би бу ти пред ме том Ра дя н -
ської ек спансії у Цен тральній Європі.

2. Ве ли конімеч чи на бу ла б тим са ме убе ре же на тут від не ба -
жа них стра тегічних і політич них вигідних по зицій Ра дя нсько го 
Со ю зу.

3. Ве ли конімеч чи на ма ла б ніким не кон троль о ва ний зв’я -
зок на Схід, дос туп до ру му нських дже рел си ро ви ни.

4. Ве ли конімеч чи на шля хом виділен ня більшої ролі сво єму
со юз ни ку тільки виг ра ла б у світо во му мас штабі” (ЦА МДБ
СРСР, Н – 17681, арк. 75-76). При цьо му ге о політик А.Во ло -
шин обіцяв ком пен су ван ня де я ких мож ли вих втрат Угор -
щині. Одно час но в ме мо ран думі Й.Ріббен тро пу А.Во ло шин з 

47



со юз ни ка ми про по ну ва ли тех но логію ре алізації сво го про ек -
ту – укла ден ня і ра тифікації відповідних угод зі Сло вач чи ною
(про ве ден ня плебісци ту) під кон тро лем імпе рсько го уря ду то -
що. При цьо му підкрес лю ва ли: до за вер шен ня цьо го про це су
“те ри торія Кар па тської Украї ни по вин на бу ти за й ня та
німець кою армією” (там са мо, арк.77).

Амбіції А.Во ло ши на зрос ли після гітлерівської аг ресії про -
ти СРСР. 11 лип ня 1941 ро ку він спря му вав до Берліна “імпе -
рсько му кан цле ру і фю ре ру німець ко го на ро ду Адоль фу Гітле -
ру” та ко го лис та: “Ва ше Пре вос хо ди т ельство! За упов но ва жен -
ням Ва шо го Пре вос хо ди т ельства па ну Юдр Отто Ернсту в
Пар дубіце, от ри мав я торік дозвіл від Ва шо го пре вос хо ди т -
ельства пи са ти, як що виз наю це не обхідним. Ви ко рис то ву ю -
чи втретє цю мож ливість, я доз во лю собі вик лас ти і повідо ми -
ти Ва шо му Пре вос хо ди т ельству на ступ не.

Я мав честь 27 жов тня ми ну ло го ро ку повідо ми ти Ва шо му
Пре вос хо ди т ельству, що всі пе ре мо ги ра дя нсько го на ро ду за -
зна ють не без пе ки. При чи ною цьо му ста ло те, що на основі до -
бу тих інфор мацій я вста но вив, що більшо ви ки хо чуть
підступ но на пас ти на німець ку імперію, таємно до мо ви ли ся з 
Англією. Я дізнав ся, що для Німеч чи ни го тується но ве по ле
бит ви. Однак я, як про тив ник війни, друг німець ко го на ро ду і 
при хиль ник Ва шо го ба жан ня, на смілюсь за побігти ви ник нен -
ню но во го по ля бит ви, і то му про дов жив вив ча ти євро пейські 
мож ли вості та дійшов вис нов ку, що існує мож ливість про а -
налізу ва ти англійсько-ра дя нський до говір.

У ви пад ку па ралізації зрад ниць ких намірів Мос кви, Ні меч -
чина здо бу де швид ку пе ре мо гу над Англією. Пе ре мо га над
Англією ма ти ме та кий пси хо логічний тиск на зрос тан ня
внутріполітич них відно син з Росією, що Совіти самі со бою
ду же ослаб нуть.

Рівно як 07.10.1923 ро ку я звер тав ся до па на Бе не ша зі сло ва -
ми: об’єднай те ся з німця ми, з моєї точ ки зо ру, на основі зву -
жен ня Польщі, відмов те ся від Вер са ля і дай те Україні ав то -
номію�” Далі в листі йде обґрун ту ван ня вис лов ле них тез. І зно -
ву ж та ки в звер ненні А.Во ло ши на до А.Гітле ра доміну ють
інте ре си рей ху. “Зна чен ня Кар па тської Украї ни ста но ви ло для 

48



Ве ли кої Німеч чи ни, імперії, пев ну ви го ду”, – пе ре ко ну вав
А.Во ло шин фю ре ра. І до да вав: “Укр аїнська національ но-мис -
ля ча гро мадськість згідна з моєю дум кою, і я, ба жа ю чи по слу -
жи ти Ва шо му пре вос хо ди т ельству, при чет ний до пе ре ко нан -
ня, що ан гло-ра дя нська змо ва сто сов но на па ду на Ве ли ку
Німець ку імперію мо же бу ти па ралізо ва на, єди но, за со бом
вста нов лен ня, Кар па то-укр аїнської ав то номії під німець кою
вер хов ною вла дою”.

В цьо му листі А.Во ло шин за про по ну вав А.Гітле ру та ке:
“Німець кий імпе рський уряд по ви нен по мож ли вості швид -
ше усу ну ти Уго рський ре жим з Кар па тської Украї ни, ого ло си -
ти цю об ласть час ти ною Украї ни і спри я ти по вер нен ню уря ду 
док то ра Во ло ши на.

Та кож мо же по ча ти ся кон цен трація усіх укр аїнських еле -
ментів і пе ребіжчиків. Са мостійність Украї ни мо же по ча ти ся
в Україні і за хоп лені час ти ни Украї ни мо жуть потім приєдна -
ти ся до Кар па тської Украї ни”. На цьо му б закінчи ти і так за -
довгі ци та ти. Та як не на вес ти по ка зо ву ще одну: “Простір усіх 
українців та їх ре ор ганізація мо же бу ти пе ре да но то му, ко го
для цьо го упов но ва жить Пре зи дент Кар па тської Украї ни, і,
мож ли во, сам німець ко-імпе рський уряд. За со бом ви ко нан ня
ви щес ка за но го укр аїнський (націо на лістич ний. – Авт.) рух на -
бу де виг ля ду на род но го ру ху і пер шу осно ву для утво рен ня са -
мостійної армії. Вся Украї на бу де так ди ви тись на німець ку
імперію, як на апос то ла прав ди і соціаль ної спра вед ли вості.”

За вер шу ють лист А.Во ло ши на до А.Гітле ра про по зиції не
менш при служ ницькі й амбіційні. Істо рик М.Ве геш, на прик -
лад, по ба чив у них “план по бу до ви со бор ної Укр аїнської дер -
жа ви” (див. йо го вис туп на зга даній ви ще на уковій кон фе -
ренції в Ужго роді 26 трав ня 1995 р.). Ми – про ти леж ної дум -
ки. Су ди ти чи та чам з та ко го про жек ту А.Во ло ши на:

“1. Після усу нен ня ра дя нсько го ре жи му на Україні мож на
бу ло б ого ло си ти Укр аїнську дер жа ву.

2. Як пер ший пре зи дент, рес публіка нський вождь укр -
аїнсько го на ро ду, міг би бу ти при зна че ний йо го Пре вос хо ди т -
ельством (тоб то А.Гітле ром. – Авт.) пан Во ло шин.
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3. Пре зи дент зби рає пред став ників усьо го на ро ду і про по -
нує, щоб Украї на ста ла мо нархією.

4. До Укр аїнської мо нархії бу де при зна че ний крон-при нц
Ве ли кої Німець кої імперії.

5. Німець кий крон-при нц бу де за про ше ний на трон князів
Во ло ди ми ра і Ярос ла ва Муд ро го, от ри має укр аїнське ім’я і
зро бить ся гре ко-ка то ли ком.

6. Бес са рабія, Бу ко ви на і Кар па тська Украї на бу дуть при -
єднані до Украї ни.

7. Ста ро русь ку цер кву ска су ва ти і на місці схиз ма тиз ма за -
сну ва ти як дер жав ну гре ко-ка то лиць ку цер кву, яка на основі со -
юз них тра дицій по в’я же нас зі свя щен ною ри мською цер к вою.

8. Укр аїнська дер жа ва бу де дер жа вою без будь-яких зов -
нішніх (!? – Авт.) кор донів і га ран тує са ма се бе.

9. Внутрішній соціаль ний устрій укр аїнської дер жа ви бу де
віднов ле но за со бом кон сти туційних національ них зборів.

10. Укр аїнська дер жа ва, бе ру чи до ува ги індустріаль ну Євро -
пу, не бу де зво ди ти ве ликі індустріальні спо ру ди. Це бу ло б
мар ною про ле та ри зацією краї ни і не без пе кою євро пе й ським
робітни кам.”

А ось останні ряд ки звер нен ня А.Во ло ши на до вуй ка-Гітле -
ра: “Ма ю чи честь за про по ну ва ти Ва шо му пре вос хо ди т ель -
ству усі не обхідні до во ди і по ло жен ня сто сов но орга нізації
укр аїнської дер жа ви, я впев не ний, що у ви пад ку, ко ли відбу -
деть ся так, як я це про по ную, будь-яка не без пе ка в німецькій 
пе ре мозі щез не і пе ре мо га на сході про тя гом ко рот ко го ча су 
ста не бла гос при ят ли вою для Ве ли кої Німець кої Імперії.

Я в особі Ва шо го Пре вос хо ди т ельства вітаю на род Ве ли кої 
Німець кої Імперії і ба жаю Ва шим Зброй ним Си лам по вної
пе ре мо ги.

Вам відда ний А.Во ло шин”.
Ми не ви пад ко во збе рег ли фра зе о логію лис та, бо во на, як і 

ан ти ра дя нський, про фа ш истський зміст, пе ре дає при служ -
ниць кий, улес ли во ра боліпний ха рак тер ав то ра.

На жаль, ци ми дво ма ме мо ран ду ма ми ек зиль ний уряд
вірту аль ної дер жа ви “Кар па тська Украї на” не об ме жив ся.
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Аналогічні до ку мен ти бу ли спря мо вані в Берлін 27 трав ня, 15
жов тня 1940, 12 бе рез ня 1941 рр.

Крас но мов но, що після втечі з Хус та А.Во ло шин на пе ре го -
во рах у Ве неції з оунівця ми об ме жив ся дек ла раціями і відки -
нув про по зицію їхньо го вож дя А.Мель ни ка віднос но до по мо -
ги у виз во ленні Підкар па тсько го краю від Угор щи ни та йо го
на ступ но го приєднан ня до “Са мостійної Украї ни”. На то -
мість за я вив: “ � моя ме та по ля гає в то му, щоб уда ли ти венгрів
з те ри торії Кар па тської Украї ни і збе рег ти її ав то номію”
(див.: М.Бол ди жар. За кар пат тя між дво ма світо ви ми війна -
ми. – Ужг., 1993. – С. 113).

Як ба чи мо, пе ре бу ва ю чи в еміграції, А.Во ло шин не об ме -
жу вав ся свя щен ниць кою та пе да гогічною діяльністю, а за й -
мав ся ак тив ною політи кою. Діяв на різні фрон ти, та пріори -
тет ною бу ла співпра ця з уря дом Німеч чи ни. Тож не див но,
що 15 трав ня 1945 ро ку, по ки три ва ла дру га світо ва війна, він
був за три ма ний у Празі, доп рав ле ний до Мос кви, де в Ле фор -
товській тюрмі по ча ло ся слідство у йо го справі (№ Н–17681).

Во но не за вер ши ло ся, про ве де но 8 до питів (22 трав ня – 20
чер вня, по 2-4 год. кож ний). Останніми де ся тиліття ми ук -
раїнські за со би ма со вої інфор мації вмісти ли ряд пуб лікацій,
у яких пе ре кру чу ють ся цей і інші фак ти, спот во рю ють ся та
відки да ють ся об’єктивні оцінки А.Во ло ши на, іде алізується йо -
го діяльність. Га зе та “Го лос Украї ни” щорічно повідом ляє, на -
чеб то А.Во ло шин за ги нув 11 лип ня 1945 ро ку в ра дянській
в’яз ниці. Нас правді працівник військо вої конт ррозвідки
(“Смер шу”) ма йор Вай ндорф на про хан ня Во ло ши на че рез
йо го хво ро бу тим ча со во при зу пи нив слідство, то го ж дня
керівник сан час ти ни Ле фор то вської в’яз ниці ма йор Яншин
при зна чив йо му стаціонар не ліку ван ня від “де ком пен со ва ної
ва ди сер ця, за па лен ня ни рок, хронічно го ко літу”. Нез ва жа ю чи 
на ме дич ну до по мо гу, зне си ле ний орга нізм А.Во ло ши на не
вит ри мав і 19 лип ня 1945 ро ку о 15 год. 20 хв. він по мер від
пара лічу сер ця. Су до во-ме дич ний ек с перт м. Мос кви О.Се ме -
но в ський за свідчив та кий ана томічний діаг ноз: ате рос кле роз;
ар теріокардіоскле роз; ар теріопостскле ро тич ний не фро ци роз;
роз ши рен ня пло щин сер ця; за галь не ожиріння; міоде ге не -
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рація сер ця; емфізе ма ле генів; жов чно-камінна хво ро ба. До
речі, та кий “бу кет” хво роб на вос ь мо му де сят ку літ важ ко, а
той не мож ли во виліку ва ти й сьо годні. Слідство у справі А.Во -
ло шин не бу ло за вер ше не, тож суд над ним не відбув ся. Ви рок
йо му ро бить історія. Що з цьо го вип ли ває?

На сам пе ред, цілком спрос то вується ти ра жо ва на ра дя но ло -
га ми і націоналіста ми ви гад ка про те, на чеб то А.Во ло шин
був стра че ний у Москві ен ка ве дис та ми 11 лип ня 1945 р. (са -
ме це ствер джує, зок ре ма, бютівець М.То мен ко в бро шурі
“Пре зи ден ти Украї ни”) – він пішов з жит тя при род ною
смер тю, після ліку ван ня, че рез вісім днів.

Як відзна ча ло ся, бу ду чи в 20-30-х ро ках ХХ ст. за га лом про -
гре сив ним пе да го гом, куль тур но-освітнім діячем, А.Во ло -
шин ви я вив ся на схилі літ світог ляд но об ме же ною, іде о -
логічно за ан га жо ва ною лю ди ною. Він не сприй мав соціа -
лістич ної ідеї, во ро же ста вив ся до Ра дя нсько го Со ю зу, не ро -
зумів соціаль но-кла со вих і національ но-виз воль них устрем -
лінь на ро ду Підкар па тської Русі, за ли шив ся за пек лим ан ти -
ко муністом.

Як політик, А.Во ло шин був не да ле ког ляд ним, сповіду вав
ідеї націонал-фа шиз му, за по пад ли во слу жив інте ре сам Німеч -
чи ни. Йо му при та манні не розбірливість, крайній ци нізм у
ви борі спо собів за до во лен ня влас них амбіцій, цілко ви те
ігно ру ван ня на сущ них по треб ба га тос траж даль но го на се лен -
ня Підкар па тської Русі, не ро зуміння при чин за гос трен ня
про тиріч у Цен тральній і Східній Європі. Він зрад жу вав та -
кож ті краї ни (Че хос ло вач чи ну, Угор щи ну), гро ма дя ни ном
яких був. Че рез ан ти ко муністичні пе ре ко нан ня до останніх
днів усіля ко про тидіяв єднан ню підкар па тських ру синів із
бра та ми в Га ли чині та Ра дянській Україні у складі СРСР.

А.Во ло ши ну бу ли чужі по стійність, де мок ра тизм і гу манізм 
у дер жав ниць ких спра вах. 15 жов тня 1938 ро ку він у Хусті дав
“обіт” (склав при ся гу) як член “пра ви т ельства Підкар па тської
Ру си”, очо лив міністе рство опіки та охо ро ни здо ров ’я. Після
Мюн хе нської змо ви, з волі Берліна і “вуй ка Гітле ра”, при зна -
че ний пре м’єром Кар па тської Украї ни з пер спек ти вою пр и -
єднан ня до неї Ра дя нської Украї ни. Го лов ною про бле мою для 
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ньо го бу ла бо роть ба з іна ко мис лен ням. Так, 18 лис то па да
1938 р. А.Во ло шин підпи сав рішен ня “пре зидії вла ди”, яке зо -
бов ’я зу ва ло упра ви, жан дар мерії та цивільні місцеві орга ни
терміно во ство ри ти на Рахівщині кон цен траційний табір
“Ду мен” і відси ла ти до ньо го такі ка те горії осіб:

“1. дез ер ти ри та втікачі з за гра ниці;
2. політичні про ви нивці з на шо го краю;
3. осо би, які про ви нять ся про ти інте ре сам внутрішньо го ла -

ду та спо кою як пр. на не умо ти во ва ним підви щу ван ням цін
та вкри ван ням пред метів ден ної по тре би, підбу рю ван ням та
са бо та жа ми вся ко го ро ду;

4. осо би, що про ви нять ся про ти інтер сам об оро ни дер жа ви 
та рес публіки, оскільки про ти них не мож на вис ту пи ти су до -
вим шля хом” (орфог рафія до ку мен ту збе ре же на. – Авт.).

Нас правді ша ле но го гоніння за зна ли в кон цта борі “Ду мен” 
(Рахів – Усть-Чор на) ко муністи, сим па ти ки СРСР, про гре сив -
на час ти на інтелігенції. Зну щан ня в ньо му за зна ва ли ру си ни,
угорці, сло ва ки, ру му ни, німці, євреї – усі підкар патці, які не
сприй ма ли націонал-фа шизм.

Як зга ду вав потім, на прик лад, де ле гат Пер шо го з’їзду На -
род них комітетів За кар па тської Украї ни вчи тель Ва силь Ко -
роль, йо го на місяць за про то ри ли в кон цтабір за те, що ви з на -
вав се бе ли ше ру си ном, а ке ро ва ний ним шкільний хор
с.Іванівці під Му ка че вом ви ко ну вав російські, угорські і сло -
вацькі пісні.� “Про ви на” ди рек то ра Чи надіївської шко ли Іва -
на Ко ва ча бу ла в то му, що по смів вста но ви ти на її будівлі ба -
рельєф О.Пушкіна. Чле ни КПЧ опи ня ли ся за ко лю чим дро -
том за ідейні пе ре ко нан ня. А інже нерів, служ бовців, пра вос -
лав них свя ще ників ско рий і без по щад ний во ло ши нський суд
ув’яз ню вав для “тру до во го пе ре ви хо ван ня”. Як во но виг ля да -
ло? В’язнів що ран ку ши ку ва ли біля ба раків у ко ло ни, під ду ла -
ми стрільців ве ли у го ри, де, зне си лені, во ни ва ли ли бу ки й
сме ре ки, об ру бу ва ли гілля, со рту ва ли й ван та жи ли де ре ви ну.
Так Во ло шин ба га то в чо му за про вад жу вав у краї прак ти ку
гітлерівців.

У Підкар патті бу ли за бо ро нені політичні партії. На томість
20 січня 1939 р. “пре м’єр пра ви т ельства К.Украї ни” (так у до -
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ку менті) в.р. (тоб то влас но руч но) підпи сав ста тут Укр аїнсько -
го національ но го об’єднан ня (УНО). Чле ном цієї на ціо -
налістич ної організації мог ла бу ти “кож на осо ба об ох полів
(ста тей. – Авт.); без різниці віку, укр аїнської на род ності, по -
ход жен ня і крові; во на ма ла од но час но вхо ди ти і пра цю ва ти в
підпо ряд ко ва них струк ту рах (“Про світа”, “Січ”, “Дру жес тва”
й ін.).

Най ви щою по винністю виз на ва ла ся в УНО дис ципліна. Ке -
рівни ка місце во го осе ред ку “іме нує окруж ний про від ник”,
пер ший скла дає при ся гу і підпи сує “обіт вірності до рук
окруж но го провідни ка”. Дру го го “іме нує го ло ва цен тралі
УНО”, яко му теж да ють “обіт вірності” Аналогічний по ря док
вво див ся для інших ак тивістів і працівників. А го лов ний об -
ов’я зок місце вих про во дів – ста ти “ви бор чим коміте том се ла”, 
ви су ва ти кан ди датів на різні по са ди, опіку ва ти ся фон дом і т.д. 
Го ло вою УНО вва жав ся керівник Укр аїнської цен траль ної на -
род ної ра ди (УЦНР). Ним А.Во ло шин при зна чив са мо го се бе. 
Як ба чи мо, уніфіко ва на, ієрархічна партія на зра зок гіт -
лерівської.

Одно час но Во ло ши ним здійсню ва ла ся ду хов на цен зу ра. 20
груд ня 1938 р., на прик лад, з йо го зго ди “відділ пре си та звіто -
да вства пре зидії вла ди Підкар па тської Русі в Хусті” ви дав за бо -
ро ну по ши рю ва ти на те ри торії краю му качівську на род ну га -
зе ту “Ру син” та ужго ро дську “Кар па то русь кий Го лос”, тиж не -
ви ки “Руській Го лос” (Ужго род), “Esti Ujsаg” (Бра тис ла ва).
При чи ни? “З огля ду на ви раз но про ти дер жав ний і підбу рю ю -
чий зміст пи сань, в інте ре сах спо кою і кон солідації краю”, мо -
ви ло ся в “де мок ра тич но му” до ку менті.

Пе ресліду ю чи опо зиційні си ли, пе ре дусім ліві, Во ло шин ро -
бив ви нят ки пред став ни кам арійської раси. Так, 2 лю то го 1939 
р. він ухва лив – під гри фом “ду же таємно” – роз по ряд жен ня
“Про ор ганізу ван ня гро ма дян німець кої на род нос ти на Кар -
патській Ук ра їні в німецькі партії”. Цим до ку мен том “без
огля ду на їх дер жав ну при на лежність доз во ле но орга нізо ву ва -
ти ся у “Німецькі партії” по за са дам національ но-соціялістич -
ним”, ство рю ва ти “звик лі пар тійні орга ни, якож і но си ти
відзна ки і пра по ри з га ко вим хрес том”. Гітлерівська свас ти ка,
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як ба чи мо, от ри ма ла легіти мацію ще до при хо ду на Підкар -
пат тя гітлерівських оку пантів.

Ціка вий і та кий факт: 17 жов тня 1938 р. го ло ва уря ду Кар па -
тсь кої Ру си при пи сав земській (ра йонній) владі про вес ти су во -
ре роз сліду ван ня, усу нув ши з по са ди жан дар ма – за націо -
нальністю угор ця Хи ти ля, бо той у с. Ке рець ки (Сва ля вський ра -
йон) го во рив міс це вим лю дям, що “ру си ни для ав то номії глупі 
і на й кра ще бу де, як що тут про го ло си ти ко му ну”. Сво бо да сло -
ва, нічо го й ка за ти!

Зміст, ме то ди і фор ми А.Во ло ши на не втра ти ли ак ту аль -
ності сьо годні. Чи таєш йо го ме мо ран ду ми Гітле ру, інші до ку -
мен ти – і пе ре ко нуєшся, на скільки схожі до них гас ла су час них 
націонал-де мок ра тич них звер хників – пе ре вертнів, зрад ників,
маріоне ток, ру со фобів. За ли шається зміни ти на зви і ко ор ди -
на ти зовнішніх сил і ха зяїв, на яких во ни пра цю ють, і за сло -
воб луд дям ста ють ви раз ни ми дум ки – про деіндустріалізацію,
еміграцію та інші про жек ти не да ле ког ляд но го за кар па тсько го 
політи ка, який на ївно і сліпо орієнту вав ся на Ве ли конімеч чи -
ну ми ну ло го століття.

Тим ча со ве керівниц тво А.Во ло ши ном не ве ли кою те ри -
торією за й вий раз пе ре ко нує у важ ли вості дер жав ниць ко го,
сис тем но го, аналітич но го мис лен ня, про фесіоналізму, ком пе -
тен тності. Са ме цих якос тей бра кує мож нов лад цям су час ної
Украї ни, які за ро ки т. зв. не за леж ності до ве ли ко лись по туж ну 
УРСР до край ньо го зу божіння і дег ра дації. Не без печ но і для
суспільства, і для лю ди ни, ко ли вирішу ва ти ве ликі дер жавні
спра ви бе руть ся невігла си, політи ка ни, про й ди світи. Осо бис -
та тра гедія А.Во ло ши на в то му, що він, свя ще ник і про -
світник, пра вив склад ним регіоном, на ма гав ся впли ва ти на
міждер жавні й світові про бле ми на пе ре додні дру гої світо вої
війни, ви я вив ся цілком не го то вим до та кої місії та ро лей
(докл. див.: Кар па тська Украї на: фак ти, міфи, уро ки // газ.
“Ко муніст”, № 19 за 13.03.09).

Не що дав но В.Ку вень о ва люб ’яз но пе ре да ла мені з Мос кви
но ву пра цю про фе со ра Андрія Пуш ка ша під на звою “Ци ви -
ли за ция или вар ва рство. За кар патье: 1918-1945”. Кни га вра жає
на уко вою  фун да мен тальністю (її дже рель на ба за містить по -
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над 900 на зв), об’єктивністю і ар гу мен то ваністю. По ка зо ва са -
ма об кла дин ка (О.Жор на ко ва): на ній до схе ма тич ної кар ти
Кар пат з усіх боків тяг нуть ся – за гре бу що – півто ра де сят ка
рук, об раз но сим волізу ю чи на прям одвічних зазіхань тери -
торіаль них сусідів. По над півти сячі сторінок унікаль но го до -
ку мен таль но го ма теріалу (на бра но го до то го ж гус тим шриф -
том гарніту ри Newton) пе ре кон ли во по ка зу ють, на скільки
інтен сив ною, ди намічною, склад ною і су пе речлив ою бу ла
євро пе йська і світо ва політи ка на вко ло на шо го краю у першій 
по ло вині XX ст., спря мо ва на на па ну ван ня у ньо му, ви ко рис -
тан ня йо го ре сурсів і вигідно го стра тегічно го ста но ви ща в
егої стич них інте ре сах провідних імпе ріалістич них дер жав –
від Німеч чи ни до Японії і США. На жаль, пре лат Августин Во -
ло шин ви я вив не ро зуміння гли бин них про цесів у Центрі
Євро пи, за леж но від си ту ації міня ю чи свої орієнтації, не вда -
ло ро бив став ку на вкрай ре акційні політичні си ли, зрад жу вав
своїх співвітчиз ників, лу ка вив, ли цемірив пе ред ни ми, опи -
нив ся на боці чу жинців, то му за ко номірно й спра вед ли во за -
знав кра ху в гострій політичній бо ротьбі, дип ло ма тич них
іграх, не ба че них в історії воєнних бит вах, що вря ту ва ли Євро -
пу й усе лю дство від за гро зи націонал-фа шиз му. 

Зроб лені мною вис нов ки і оцінки А.Во ло ши на співпа ли з
ти ми, які дав у своїй книзі жи вий свідок і на уко вий літо пи -
сець історії За кар пат тя А.Пуш каш з Інсти ту ту слов ’я ноз на -
вства РАН у Москві. Стис ло їх мож на вис ло ви ти так. Кар па ти
є за галь нос ло вя нською пра батьківщи ною. Звідси “у VІІ ст.
слов ’янські пле ме на роз се ли лись в різні сто ро ни” (ака демік
Ф.Арістов). На їх півден но-західних схи лах місце ве на се лен ня,
по тра пив ши на прикінці ІХ ст. під вплив уго рської вла ди, не
по ри ва ло ду хов них зв’язків з бра та ми на Сході. Пе ре бу ва ю чи
впро довж ти ся чоліття під чу жо зем ним гнітом, не ве ли кий сло -
в’я нських на род – ру си ни терпіли соціальні злидні й націо -
наль ну дис кримінацію, ви му шені бу ли вес ти по стійну бо роть -
бу з експлу а та то ра ми; во ни зуміли уник ну ти асиміляції в се ре -
до вищі гно би телів, збе рег ли ет но куль тур ну са мо бут ність.
Тільки післі Дру гої світо вої війни з’я ви лись спри ят ливі умо ви 
для здійснен ня їх одвіч них праг нень. Виз во ле не жер тов ною
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кров ’ю ра дя нсько го со лда та, на се лен ня цьо го краю доб -
ровільно виріши ло увійти до скла ду СРСР. Ве ли ку роль у ре -
алізації йо го во ле ви яв лення відігра ло керівниц тво Ра дя нсько -
го Со ю зу на чолі з Й.Сталіним, вмілі дип ло ма тичні дії уря ду,
спри ят ливі зов нішньо політичні умо ви. 

За що ж націоналістич на еліта воз но сить на томісць сьо -
годні А.Во ло ши на? Їй імпо нує йо го про західна, ру со фо бська
орієн тація, політич на всеїдність, не розбірливість у за со бах до -
сяг нен ня ме ти. Нинішні спад коємці Ма зе пи, Ско ро па дсько -
го, Пет лю ри, Мель ни ка, Бан де ри, Шу хе ви ча ге рої зу ють зрад -
ників, за про данців, ко ла бо раціоністів, бо самі йдуть їхнім га -
неб ним шля хом, та ким чи ном сил ку ють ся вип рав да ти свою
негідну по ведінку, ре абіліту ва ти ся пе ред на ступ ни ми по -
коління ми. З по пе ред ни ка ми їх єднає егоїзм, ко рис ливість,
ав то ри та ризм, аг ре сивність. Ще один крас но мов ний і та кий
факт до йо го політич но го по ртре ту: од но час но з пас ти рською, 
про світниць кою та політич ною діяльністю А.Во ло шин зумів
ста ти влас ни ком чи ма лих зе мель них угідь та інших ба гатств.
Ли ше за два місяці сво го пре м’єрства (лис то пад-гру день) він
вит ра тив бюд жетні гроші, виділені празь ким уря дом “Хуст -
ській провінції” на півро ку. Не со ро мив ся ка ню чи ти кош ти у
гітлерівців. Без мо раль ної до по мо ги на цистів не об хо див ся,
звісно, і в оку по ваній ни ми Празі, ке ру ю чи т. зв. Укр аїнським
вільним універ си те том (див.: І.Поп. Відповідь за сліпле но му
не на вис тю до ру синів // І ми в Європі. – Ужг., 2002. – С. 24).

Ди вуєшся, що 2001 ро ку за под ан ням ге не рал-гу бер на то ра
За кар пат тя Г.Мос ка ля пре зи дент Л.Куч ма при своїв А.Во ло ши -
ну зван ня Ге роя Украї ни. Про хо дять по вз не зграб ний йо му
пам ’ят ник ужго родці і гості – й час то за пи ту ють: “Хто це? За
що він на го род же ний?”. Ка за ти їм прав ду ніяко во, бре ха ти –
со ром но. А мені при кро та бо ля че ще й то му, що вис лов лю вав 
офіційно, як де пу тат Вер хов ної Ра ди, кло по тан ня гро ма -
дськості про при своєння ви со ко го зван ня Ге роя Украї ни Іва -
ну Ту ря ниці, який ви я вив ве ли ку мудрість і мужність у бо -
ротьбі за виз во лен ня За кар пат тя від гітлерівсько- гор тіївсько го 
по не во лен ня, за воз з’єднан ня За кар па тської Украї ни з ма -
тір’ю-Вітчиз ною, вста нов лен ня у краї на род ної вла ди, здійс -
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нен ня тут мас штаб них соціалістич них пе ре тво рень. Однак
офіційний Київ відмо вив, мов ляв, на го род жу ють нинішніх, а 
не ко лишніх ге роїв. Прав да, чо мусь А.Во ло ши на це не сто су -
ва ло ся. Бо він по трібен сьо годні ан ти ко муністам різних мас -
тей. Торік В.Ющен ко у звич но му месіансько- націоналістич -
но му ек стазі так за хо пив ся пе ре ли цю ван ням історії й іде -
алізацією її одіозних по ста тей, що на звав А.Во ло ши на� пред -
те чею ни нішньої, не са мостійної, за леж ної і немічної Украї -
ни?! На томість го ло ву На род ної Ра ди За кар па тської Украї ни
І.Ту ря ни цю, який брав участь у її виз во ленні і з осені 1944 ро -
ку три ва лий час ке ру вав нею, су час на вла да ігно рує, ад же він
од но час но очо лю вав ко муністич ну організацію краю, яка
здійсню ва ла про гре сивні зміни.

Міфо логізація і ге рої зація діячів ти пу А.Во ло ши на свід -
чить про ідей не бан кру тство і політич ну дег ра дацію націо -
налізму в XXI ст. Це підло і амо раль но. Маніпу лю ван ня і
спе ку ляції з істо рич ни ми фак та ми, по ши рен ня ви га док про
ми ну ле жив лять фа ри се йство, по слаб лю ють си ли і віру при й -
дешніх по колінь в гідне май бутнє своєї Украї ни, у тор жес -
тво іде алів доб ра, спра вед ли вості, честі.

Жовтень 2009 р.
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Історична місія Комуніста

Вірний син Комуністичної партії і со -
ціалістичної Батьківщини, І.Туряниця усе 
своє свідоме життя віддав справі робіт -
ничого класу і трудового селянства, бо -
ротьбі за визволення Закарпаття від со -
ціального і національного гніту, за воз -
з’єднання ук раїнського народу в єди ній
Українській державі – складовій і не -
від’ємній частині Союзу РСР.

М.Гречуха, 
державний і партійний діяч УРСР.

На За кар патті до сить по ши ре не
прізви ще Ту ря ни ця. Доб ру сла ву йо -
му чи не на йбільше приніс Іван Іва -

но вич Ту ря ни ця. Ще за жит тя про ньо го хо ди ли ле ген ди.
Впер ше по чув я це прізви ще від діду ся в ран ньо му ди -
тинстві, ко ли жив у с.Ло пу шан ка (Сва ляв щи на). Він якось
скруш но і за здрісно мо вив: “От як би хоч раз за гля нув до нас 
Ту ря ни ця...” Ма ю чи на увазі, оче вид но, мож ливість по чу ти
від ав то ри тет ної і зна ної лю ди ни прав ду про под аль ше жит -
тя-бут тя. Адже у перші по воєнні ро ки се лян об’єдну ва ли в
не знані їм кол гос пи, у го ри ве ли вузь ко колійну залізни цю,
на вкруг сну ва ли по тужні лісо во зи і трак то ри. Сусід Ми хай ло 
Жи га нський став керівни ком впер ше ство ре ної сільра ди...
Все бу ло не звич ним, за гад ко вим...

Хо ча Андрій Фе до ро вич Фізер (по вне ймен ня діду ся), учас -
ник Пер шої світо вої війни, вва жав ся лю ди ною зна ю чою, до -
пит ли вою, та і йо му бу ло не лег ко розібра ти ся в но ви нах.
Якось по бу вав на зібранні в Сва ляві, ба чив і слу хав І.Ту ря ни -
цю. Ма буть, силь не вра жен ня спра ви ли на ньо го зустрічі, бо
став більш зо се ред же ним, за дум ли вим, влаш ту вав ся на по -
стійну ро бо ту – сто ро жем у “дев ’ ятці” (так на зи ва ли уро чи ще 
під Ірша вським Ділом), де ве ла ся лісо за готівля, ви го тов ля ли
за го тов ки для коліс (ду ги) та іншу про дукцію. Там ве чо ра ми
слу хав я дідові роз повіді і пе ре ка зи га зет них ста тей про І.Ту -
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ря ни цю, інших діячів і політич не жит тя краю. Зго дом я
склав собі про Іва на Іва но ви ча ро ман тич ну уя ву і він став
для ме не ге роєм. Потім, після закінчен ня техніку му, бу ду чи
на ком со мольській ро боті, спілку вав ся з ба гать ма людь ми,
які доб ре йо го зна ли і пам ’я та ли. Особ ли во ціка ви ми ви я ви -
лись часті зустрічі в Києві з рек то ром ВПШ при ЦК КПУ
А.Че ка ню ком. Після війни він був на прав ле ний в Ужго род і
пра цю вав дру гим сек ре та рем ЦК КПЗУ. У 60-70-х ро ках я пе -
ре чи ту вав публікації І.Ва ша, О.Дов га ни ча, М.Ляль ка, О.Хлан -
ти, інших дер жав них діячів, на уковців та жур налістів, які
доб ре зна ли і висвітлю ва ли різні періоди та події з жит тя і
ба га тог ран ної діяль ності І.Ту ря ниці. Ба га то по чув про ньо го 
з роз повідей Ю.Ільниць ко го, В.Ру си на, М.Во ло щу ка,
Ю.Стен чу ка, інших ко лишніх ке рівників За кар пат тя. Сьо -
годні, на схилі літ, не пе ре стаю за хоп лю ва ти ся цією по стат -
тю, що по ряд з Олек сою Бор ка ню ком по пра ву за й має
чільне місце в історії За кар пат тя і Украї ни.

Пи ша юсь, що За кар па тська кра йо ва ко муністич на ор -
ганізація ви хо ва ла цілу пле я ду відда них бійців партії, умілих 
лідерів ре во люційно го ру ху, бе зстраш них борців за інте ре си
тру дя щих. До них на ле жить Іван Іва но вич Ту ря ни ця. Йо го
жит тя і діяльність тісно зв’я зані з важ ли ви ми віха ми
новітньої історії краї ни. Стар ше по коління за кар патців зна -
ло йо го як на й виз начнішо го ак тивіста ре во люційно го про -
фспілко во го ру ху, са мовідда но го бор ця про ти іно зем но го
гноб лен ня, за виз во лен ня і воз з’єднан ня краю з Ра дя нською
Украї ною в складі СРСР. Мо лодь же сьо годні ма ло що знає
про І.Ту ря ни цю. То му доцільно зга да ти йо го і ча си, ко ли він 
жив, бо ров ся, са мовідда но слу жив на ро ду. Це треба, щоб
знати і розуміти минуле, вірно орієнтуватися у пошуках
кращого майбутнього.

На ро див ся Іван Ту ря ни ця 25 трав ня 1901 ро ку в Му ка чеві
у робітничій сім’ї. Ра но, з 12 літ, став на тру до вий шлях. Був
учнем слю са ря, ко ва лем у при ват ни ка, робітни ком лісо пиль -
но го за во ду, ко ме на рем (са жот ру сом). В ро ки Пер шої світо -
вої війни він – со лдат австро-уго рської армії (во ю вав на ру -
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му нсько му фронті). Потім по вер нув ся до до му, де йо го че ка -
ли бу ремні події. Пра цю ю чи на різних ро бо тах, са мо туж ки
вчив ся, по сту по во вклю чав ся у кла со ву бо роть бу. Ко ли в
Угор щині і на Підкар патській Русі у 1919 році пе ре мог ла
про ле та рська ре во люція, юнак свідо мо, зі зброєю в ру ках
вис ту пив на її за хист, став ши бійцем Ру си нської дивізії Уго -
рської Чер во ної армії. Після по раз ки Ра дя нської вла ди в
Угор щині І.Ту ря ни цю за про то ри ли до кон цта бо ру у місті
Пряшів (Східна Сло вач чи на). По звільнен ню де я кий час пра -
цю вав у Бу да пешті, на ма гав ся виї ха ти до сес три в США, але,
не ма ю чи пас пор та, був ареш то ва ний німець кою поліцією і
ки ну тий в ба ва рський кон цтабір. Звідси по тра пив до Че хос -
ло вач чи ни, де йо го за а реш ту ва ли і до 1924 ро ку він про сидів
у в’яз ниці. Відтак зно ву служ ба в армії – на цей раз Че хос ло -
вач чи ни, до якої тоді на пра вах ав то ном ної те ри торії вхо ди -
ла Підкар па тська Русь. Після де мобілізації пра цю вав бу -
дівель ни ком у Му ка чеві.

Мо ло дий, енергійний, не при ми рен ний до соціаль ної не -
спра вед ли вості, І.Ту ря ни ця при лу чав ся до політич ної діяль -
ності: хо див на мітин ги, відвіду вав робітничі зібран ня, при -
слу хо ву вав ся до виз на них лідерів Іва на Мон до ка, Іва на Ло ко -
ти, Ми ко ли Си до ря ка, Пав ла Те ре ка, інших ко муністів, вис -
ту пав пе ред зем ля ка ми, а 1925 ро ку сам став чле ном КПЧ.
Тоді ж був об ра ний го ло вою про фспілки му качівських
будівель ників. За організа торські здібності, по слідов ний за -
хист не щад но експлу а то ва них тру дя щих, ак тивність у по -
літичній ро боті од но партійці че рез три ро ки об и ра ють йо го
сек ре та рем Му качівсько го місько го і окруж но го комітетів
КПЧ, потім – де ле га том IX кра йо вої партійної кон фе ренції і 
V з’їзду Ком партії Че хос ло вач чи ни.

У на ступні ро ки І.Ту ря ни ця пра цю вав сек ре та рем Ужго ро -
дської ра йон ної партійної організації (до неї тоді вхо ди ли і
ко муністи Пе ре чин щи ни й Ве ли ко бе рез нян щи ни). Бу рем не
склад не жит тя по ка зу ва ло, що мо ло до му керівни ку вкрай по -
трібні знан ня. Тож за на прав лен ням край ко му КПЧ І.Ту ря -
ни ця раз ом з дру жи ною Ган ною в жовтні 1930 ро ку стає слу -
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ха чем Все ук р аїнсько го ко муністич но го інсти ту ту жур налісти -
ки (м.Харків). За три ро ки інтен сив но го на вчан ня він зба га -
чує світог ляд, за гар то вується політич но, міцніє мо раль но.
Після по вер нен ня до до му очо лює чер воні про фспілки краю. 
На цій відповідальній ділянці спов на роз крив ся йо го та лант
ліде ра робітниц тва. На збо рах і мітин гах, у вис ту пах пе ред
страй ку ю чи ми, у пресі він сміли во й по слідов но об стоює пе -
ред бур жу аз ною вла дою і влас ни ка ми ви мо ги тру дя щих: за -
без пе чен ня ро бо тою, поліпшен ня ма теріаль но го ста но ви ща,
здо бут тя політич них прав і сво бод, при пи нен ня національ -
но го гноб лен ня. Відтоді І.Ту ря ни цю ба чи ли і за пам ’я та ли в
усіх містах і ба гать ох се лах Підкар пат тя. Не раз по бу вав він і 
на моїй Сва ляв щині.

Активна, цілес пря мо ва на, вміла політич на бо роть ба ко -
муністів і про фспілок спри я ли все більшо му по ши рен ню їх
впли ву се ред на се лен ня. На пар ла м ентських ви бо рах май же
по ло ви на тру дя щих і без робітних підтри му ва ли кан ди датів
КПЧ.

У жовтні 1938 ро ку ле галь на діяльність Ком партії в Че хос -
ло вач чині бу ла за бо ро не на. У цей період Іван Ту ря ни ця став
чле ном підпільно го бю ро край ко му КПЧ, яке очо лив Олек са 
Бор ка нюк. До ве ло ся до корінно пе ре бу до ву ва ти ро бо ту: ство -
рю ва ти підпільні гру пи і осе ред ки, на ла год жу ва ти но ву сис -
те му конспіра тив но го зв’яз ку, за сво ю ва ти нові фор ми і ме -
то ди спілку ван ня з людь ми. У цей період Іва ну Ту ря ниці до -
ру ча ли ро бо ту в на йбільших – східних Хустсько му і Тячів -
сько му ра йо нах, де не за ба ром ста ли ся гострі кла сові бит ви
на вко ло Кар па тської Украї ни (докл. див. на шу стат тю “Кар -
па тська Украї на: фак ти, міфи, уро ки”, га зе та “Ко муніст” за
13 бе рез ня 2009 р.).

Ко ли 14 бе рез ня 1939 ро ку зі зго ди Гітле ра уго рська армія
роз по ча ла оку пацію Підкар пат тя, роз гор ну ла те рор про ти
про гре сив них сил, пе ред за гро зою зни щен ня Іван Ту ря ни ця
ра з ом з Олек сою Бор ка ню ком і Са муї лом Вай сом че рез Ру му -
нію пе ре брав ся в Ра дя нський Со юз. У Москві він був на прав -
ле ний на ро бо ту в Цен траль ний Комітет Міжна род ної ор -
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ганізації до по мо ги бор цям ре во люції (МОДР). З на ступ но го
ро ку і до гітлерівської оку пації Украї ни пра цю вав пла но ви -
ком-еко номістом, а дру жи на Ган на – фре зе ру валь ни цею на па -
ро во зо будівно му за воді ім.Жов тне вої ре во люції в Лу га н ську.

У перші місяці Ве ли кої Вітчиз ня ної війни патріот-інтер -
націоналіст Іван Ту ря ни ця доб ровільно всту пає до лав Чер -
во ної Армії і до 1943 ро ку пе ре бу ває в особ ли во му роз по -
ряд женні На род но го комісаріату об оро ни СРСР, Ге не раль -
но го шта бу Чер во ної Армії в Москві. За кар патські по літ -
емігран ти об и ра ють йо го пред став ни ком до Всес лов ’я нсько -
го ан ти фа ш истсько го коміте ту.

У цей час раз ом з О.Бор ка ню ком Іван Ту ря ни ця про й шов 
підго тов ку для де сан ту ван ня в Кар па ти. Оскільки пер ший де -
сант у тил во ро га був не вда лим, а йо го ко ман ди ра – Олек су
Борка ню ка фа шис ти схо пи ли, а зго дом стра ти ли у Бу да -
пешті, відліт гру пи Іва на Ту ря ниці відкла ли. Нап рав ле на з та -
ким же за вдан ням дру жи на Ган на за невідо мих об ста вин
про па ла на те ри торії Польщі. На Міжна род но му кон гресі
жінок у Па рижі 1945 ро ку Ган ну Ту ря ни цю, яка за ги ну ла
смер тю хо роб рих, на зва но се ред на й ак тивніших учас ниць
Ру ху Опо ру в ро ки Дру гої світо вої війни.

Іва ну Ту ря ниці ви па ла на до лю інша місія. Згідно з уго -
дою між СРСР і празь ким уря дом в еміграції, у місті Бу зу -
лук Орен бу р зької об ласті по ча ла ство рю ва ти ся че хос ло ваць -
ка військо ва час ти на. До неї всту пив Іван Ту ря ни ця, став
політосвітнім працівни ком. У 1943 році йо го при зна чи ли
коміса ром окре мої треть ої бри га ди. 95% її осо бо во го скла ду 
ста но ви ли за кар патці. Постійно пе ре бу ва ю чи се ред зем -
ляків-доб ро вольців, ціка вив ся їх жит тям, за кли кав на по лег -
ли во ово лодіва ти військо вою спра вою, муж ньо йти на бій з
во ро гом і та ким чи ном на бли жа ти виз во лен ня рідно го краю. 
Як зга ду вав М.Ляль ко, на весні 1944 ро ку під Чернівця ми,
після офіційно го вру чен ня ра дя нських орденів і ме да лей
офіце рам і бійцям Че хос ло ваць ко го кор пу су під ко ман ду -
ван ням Л.Сво бо ди, які відзна чи лись у бо ях за Київ, Іван Ту -
ря ни ця щи ро привітав зем ляків із ви со ки ми на го ро да ми,
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потім по вер нув ся якось у бік За кар пат тя і ска зав: “Ту ди б
нам скоріше. Там че ка ють на шої до по мо ги...” (О.Дов га нич,
О.Хлан та. Іван Іва но вич Ту ря ни ця. – Ужг., 1972. – С.64-65). І
та ка мож ливість на ста ла. У жовтні то го ж ро ку Чер во на
Армія виз во ли ла за кар па тську зем лю від іно зем но го по не во -
лен ня. І в цьо му бу ла ве ли ка за слу га її синів та донь ок –
бійців ле ген дар но го кор пу су Людвіка Сво бо ди.

Тієї, воісти ну віко пом ної осені на став но вий, над зви чай но 
відповідаль ний мо мент у житті І.І.Ту ря ниці. Як де ле гат че -
хос ло ваць ко го уря ду він при бу ває до Хус та. Гро ма дя нин до -
воєнної ЧСР, офіцер че хос ло ваць кої армії, Ту ря ни ця мав
відповідні об ов’ яз ки. Щой но звільне на Чер во ною Армією
від хортіївсько- гіт лерівської оку пації спо конвіку слов ’я нська 
півден но-західна те ри торія Кар пат ви я ви ла ся на дер жав -
но-політич но му роз доріжжі. Ра дя нський Со юз, як і біль -
шість євро пе йських країн, не виз нав за хоп лен ня За кар пат тя
фа ш истською Угор щи ною вес ною 1939 р., по стійно підтвер -
джу вав сталість кор донів Че хос ло вач чи ни до мюн хе нсько го
(1938) періоду. Це од но знач но підтвер дже но, зок ре ма, під
час бесіди пре зи ден та Бе не ша з на рко мом за кор дон них
справ СРСР Мо ло то вим 9 чер вня 1942 р. Між керівниц твом
двох країн прак тич но з са мо го по чат ку Дру гої світо вої
війни скла ли ся добрі взаємоз ро зумілі відно си ни, що від -
повіда ло До го во ру від 18 лип ня 1941 р., до пов не но му 27 ве -
рес ня т.р. (докл. див.: М.Бол ди жар. Краю мій рідний. – Ужг.,
1998. – С.115-117).

Після звільнен ня на шо го краю від оку пації сю ди, згідно
ра дя нсько-че хос ло ваць ких до го ворів, бу ла на прав ле на уря до -
ва місія на чолі з міністром еко номіки та ре ко нструкції
Ф.Не ме цом. За ре ко мен даціями К.Гот валь да та З.Фірлінге ра
до її скла ду ввійшов та кож І.Ту ря ни ця. Во се ни 1944 ро ку у
виз во ле но му За кар патті скла ла ся не прос та си ту ація. Тут фак -
тич но існу ва ло трив лад дя: че хос ло ваць ка адміністрація, на -
родні коміте ти і військові ко мен да ту ри Чер во ної Армії. За
цих умов ве ли чез ну, без пе ребільшен ня до ле нос ну, роль
відіграв І.Ту ря ни ця. Як патріот краю, інтер націо наліст і да -
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ле ког ляд ний політик, він за й няв чітку по зицію, що бу ду ва ла -
ся на спо конвічно му праг ненні більшості на се лен ня краю до 
воз з’єднан ня з бра та ми на Сході. Ко муністи, не зва жа ю чи на
ма лу чи сельність, після підпілля, пе ре сліду вань, те ро ру,
еміграції, спри я ли її ре алізації. При був ши 28 жов тня 1944 р. 
до Хус та як політич ний рад ник Ф.Не ме ца, І.Ту ря ни ця то го ж 
дня організу вав за галь номіський мітинг, зустрівся з чле на ми
на род но го коміте ту, вис ту пив пе ред ни ми як пред став ник
партії ко муністів. Вве чері виї хав у с.Ряпідь, що на Му -
качівщині, до хво рої ма тері. Більше до Хус та він не по вер -
нув ся. На ньо го че ка ла важ ли ва і без ком промісна бо роть ба
за здійснен ня во ле ви яв лен ня за кар патців. Про свою по зицію 
чес но за яв ляв і раніше. Зок ре ма, у лю то му 1944 ро ку на
засіданні Слов ’я нсько го коміте ту в Москві, в опубліко ваній
у сло вацькій га зеті “Прав да” статті. В об ох ви пад ках вис лов -
лю вав ся про те, що не уяв ляє долі зем ляків без со ю зу з ге рої -
чни ми чесь ким і сло ваць ким на ро да ми. Це відповіда ло ло -
зун гу К.Гот валь да “З Ра дя нським Со ю зом на вічні ча си і ніяк 
іна кше”, який не озна чав вклю чен ня су ве рен ної ЧСР до скла -
ду СРСР. При цьо му І.Ту ря ни ця з со рат ни ка ми діяли згідно
при нци по вих про грам них за сад кра йо вої ко муністич ної ор -
ганізації, яка з 1921 р. вхо ди ла до КПЧ і по слідов но до би ва -
ла ся стра тегічної ме ти — воз з’єднан ня Підкар па тської Русі з
Ра дя нською Украї ною в складі СРСР. Після звільнен ня краю 
від хортіївсько-гітлерівської оку пації для її ре алізації скла ли -
ся спри ят ливі умо ви. При род ньо зрос та ю чий на род ний рух
за воз з’єднан ня став ма со вим і вирішаль ним. Як пи ше відо -
мий істо рик М.Бол ди жар, “оче видці свідчать про те, що на -
се лен ня краю не хотіло слу ха ти тих, хто вис ту пав за єдність з
Че хос ло вач чи ною.., окремі з ак тив них агіта торів... са ме че рез
це не бу ли об рані де ле га та ми на Пер ший з’їзд На род них
Комітетів За кар па тської Украї ни” (йо го цит. пра ця. – С.119). 
Та ку лінію підтри му ва ла ли ше час ти на інтелігенції та ду хо ве -
нства. Пе ре важ на ж більшість тру дя щих, доб ре пам ’я та ю чи
ба га товіко ве пе ре бу ван ня в складі Угор щи ни і Че хос ло вач чи -
ни на пра вах дру го ряд них гро ма дян, праг ну ли жи ти з од но -
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племінни ми бра та ми на Сході в со ціалістичній країні, про
яку в 20-30-х ро ках їм пе ре кон ли во го во ри ли ко муністи і яка 
зла ма ла хре бет гітлерівському фашизму.

Як зга дує учас ник ру ху за воз з’єднан ня Ф.Са бов, “Іва ну Ту -
ря ниці до ве ло ся пра цю ва ти у важ ких і склад них умо вах.
Кру гом ньо го діяли на прав лені на За кар пат тя різні політи -
ки..., які ма ло зна ли про на ше За кар пат тя, про йо го довірли -
вий на род�” (На ри си історії За кар пат тя. У 3-х т. Т.3.- Ужг.,
2003. – С.606). Ви ко ну ва ла свої функції Уря до ва че хос ло ваць -
ка місія. Не дріма ли про угорські ко ла. Свої інте ре си да ле ко
ба чи ли і со юз ни ки. Так, спец служ би США різни ми ка на ла -
ми фор му ва ли ат мос фе ру ха о су, ан ти ра дя нських на строїв,
очіку вань, по ши рю ва ли чут ки що до сво го втру чан ня у хід
подій після за вер шен ня війни.

У та кий кри тич ний істо рич ний мо мент І.Ту ря ни ця з то ва -
ри ша ми не схи би ли, за й ня ли при нци по ву по зицію, діяли ак -
тив но, чес но і муж ньо. У своїй бла го родній місії во ни спи -
ра ли ся на ко лишніх пар ти занів, про гре сив ну інтелігенцію,
мис ля чу час ти ну ду хо ве нства та інші про гре сивні ко ла. Ціка -
во, що вже в лис то паді 1944 р. на ім’я Й.Сталіна бу ла на -
прав ле на те лег ра ма – под я ка за виз во лен ня краю, в якій
підтвер дже но ба жан ня за кар патців “жи ти в сім’ї з укр -
аїнським на ро дом” і яку, до речі, раз ом з ко муністом С.Вай -
сом підпи са ли без партійний освітя нин П.Со ва, єпис коп гре -
ко-ка то лиць кої єпархії Т.Ром жа, пред став ни ки інших груп і
верств на се лен ня.

Як роз повіда ли мені зго дом со рат ни ки Іва на Ту ря ниці, у
ті до ле носні дні він пра цю вав на тхнен но і са мовідда но. Вис -
ту пав на ма со вих мітин гах, які при й ма ли ре зо люції про
вход жен ня у Ра дя нський Со юз, брав участь у фор му ванні на -
род них комітетів та їхніх засідан нях, до по ма гав вирішу ва ти
чис ленні по точні гос по да рсь ко-по бу тові пи тан ня... Тре ба бу -
ло віднов лю ва ти і зміцню ва ти зне си лені підпіллям партійні
осе ред ки. Вже 19 лис то па да 1944 р. в м.Му ка чеві відбу ла ся
пер ша по воєнна кон фе ренція ко муністів За кар пат тя. Її
відкрив І.Ту ря ни ця. “Йо го го лос, – зга ду вав І.Ваш, – тремтів,
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ко ли він по чав на зи ва ти іме на тих, хто не до жив до цьо го са -
мо бут ньо го дня і не зміг розділи ти на шої ра дості з при во ду
пе ре мо ги, яка відкри ла шлях до здійснен ня одвічної мрії за -
кар па тських українців.., в залі кілька хви лин па ну ва ла мер тва 
ти ша”. На решті, по ру шив ши її, Іван Ту ря ни ця про дов жив:
“На на шу кон фе ренцію не змог ло та кож при й ти ба га то то ва -
ришів, які ще досі зна хо дять ся у фа ш истських тюр мах та
кон цен траційних та бо рах. При ся гаємось, що ми не по шко -
дуємо нічо го – навіть жит тя! – у бо ротьбі за їх виз во лен ня”.
Услід йо му усі при сутні в єди но му по риві підня ли на рівень
пле чей праві ру ки зі стис ну ти ми ку ла ка ми. Цей жест про ле -
та рсько го вітан ня сим волізу вав клят ву вірності спільній
справі бо роть би за сво бо ду.

І.Ту ря ни ця про го ло сив до повідь, у якій окрес лив чер гові
за вдан ня но во ство ре ної Ко муністич ної партії За кар па тської 
Украї ни. Де ле га ти од но го лос но об ра ли йо го пер шим сек ре -
та рем ЦК КПЗУ, до яко го увійшли 24 досвідчені, вип ро бу -
вані бійці партії. У ре зо люцію кон фе ренції ляг ли основні
по ло жен ня до повіді: оцінка но вої політич ної си ту ації, не -
обхідність оста точ но го роз в’я зан ня пи тан ня про воз з’єднан -
ня краю з Вітчиз ною, ак тивізації діяль ності на місцях, ви мо -
ги конфіскації поміщиць ких зе мель і пе ре дачі їх без плат но
ма ло- і без зе мель ним се ля нам, націоналізації банків, за водів,
фаб рик, поліпшен ня ма теріаль но-по бу то во го ста но ви ща тру -
дя щих, віднов лен ня 8-го дин но го ро бо чо го дня, над ан ня до -
по мо ги по терпілим від фа ш истської оку пації се ля нам, за -
про вад жен ня без плат но го на вчан ня в усіх шко лах, відрод -
жен ня зруй но ва них об’єктів на род но го гос по да рства, по нов -
лен ня ро бо ти гро ма дських об’єднань, до по мо ги Чер воній
Армії в оста точ но му роз громі гітле риз му. Кон фе ренція за -
про по ну ва ла че рез тиж день скли ка ти пер ший з’їзд на род них
комітетів.

За Чо пом гриміли ка но на ди, а в краї на чолі з І.Ту ря ни -
цею шир ша ла мир на, твор ча пра ця. Не все про хо ди ло глад -
ко, як де ко му ви дається нині. Ко муністи не пе ре кла да ли
свою ро бо ту на плечі виз во ли телів, як твер дять де які істо ри -
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ки та публіцис ти. Зви чай но, при сутність на те ри торії краю
ра дя нських військ об’єктив но спри я ла діяль ності ко муністів, 
стри му ва ла ак тивність чу жих угру по вань. Та основ ний тя гар
ро бо ти не сли на родні коміте ти. Відчу ва ю чи підтрим ку
більшості на се лен ня, во ни бло ку ва ли зу сил ля адміністрації
Не ме ца, що на ма га ла ся організу ва ти па ра лельні адміністра -
тивні струк ту ри, про во ди ла мобілізацію та інші за хо ди на за -
мов лен ня че хос ло ваць кої бур жу азії, яка для за хоп лен ня вла -
ди роз ра хо ву ва ла на підтрим ку аме ри канців. Так, у пе ре дачі
в Лон дон еміграційно му уря ду Ф.Не мец повідо мив, що
керівни ку військо вої гру пи очо лю ва ної ним місії ге не ра лу
Га са лу в зв’яз ку з всіля ки ми пе ре шко да ми вда ло ся мобілізу -
ва ти ли ше 6700 чол., тоді як до Чер во ної Армії на бра но по -
над 25 ти сяч за кар патців.

І.Ту ря ни ця взяв без по се ред ню участь в підго товці та про -
ве денні 26 лис то па да 1944 р. в Му ка чеві Пер шо го з’їзду На -
род них Комітетів За кар па тської Украї ни. Кож не сло во йо го
по лум ’я но го вис ту пу на цьо му істо рич но му фо румі за па ло в 
душі при сутніх. Маніфест про воз з’єднан ня За кар пат тя з Ра -
дя нською Украї ною і вихід зі скла ду Че хос ло вач чи ни –
підкрес ли мо – ухва ле но не більшістю го лосів, а од но стай но.
Це ро би ло ся не “під ду ла ми чер во но армійських ав то матів”,
як ви га ду ють де які ско рос пе чені за останні ро ки псев доісто -
ри ки, а без по се реднім підпи сан ням під тек стом Маніфес ту в 
залі. Де ле га ти об ра ли На род ну Ра ду в складі 17 чол. (6 ко -
муністів, 11 без партійних), на чолі з І.Ту ря ни цею, за твер ди ли 
цен тральні дру ко вані орга ни. В містах і се лах роз по чав ся
збір підписів на се лен ня краю під Маніфес том.

Як пи ше ак тив ний учас ник тієї істо рич ної події Ф.Са бов
у под а ро ваній мені книжці з крас но мов ною на звою “Ми об -
и ра ли своє май бутнє” (Ужго род, 2004), “істо ричні фак ти пе -
ре кон ли во свід чать: де ле га ти з’їзду бу ли справжніми об ран -
ця ми на ро ду і гідно пред став ля ли все тру до ве ба га то -
національ не на се лен ня За кар пат тя” (С.77). Прав да, пи ше він
далі, бу ли й при крі ви пад ки. Так, Ва силь Мар куш з Бе девлі
влас но руч но на пи сав собі “до ку мент” про по вно ва жен ня,
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підро бив підпис го ло ви на род но го коміте ту, за сек ре та ря
роз пи сав ся сам, щоп рав да, пе чат ки не зумів діста ти, однак
пе ре ван та же на ро бо тою ман дат на комісія ви да ла йо му ман -
дат де ле га та за №184. Як з’я су ва ло ся зго дом, В.Мар куш був
по сла ний пред став ни ка ми еміграційно го уря ду із за вдан ням
зірва ти з’їзд, ініціюва ти пи тан ня про за ли шен ня краю в
складі бур жу аз ної Че хос ло вач чи ни. Спро би са моз ва но го
еміса ра бу ли бе зу спішни ми. Опи нив шись за оке а ном, цей
без бат чен ко став зво ди ти на кле пи на на шу краї ну, в своїх
“на уко вих” опу сах мар но сил ку вав ся до вес ти, що воз з’єднан -
ня За кар па тської Украї ни з Ра дя н ською Украї ною бу ло
здійсне но... про ти волі за кар патців, з до по мо гою Чер во ної
Армії.

У житті І.Ту ря ниці по чав ся но вий етап. Ще три ва ла війна.
Ста тус За кар пат тя по тре бу вав міжна род но-пра во во го унор -
му ван ня. То му з’їзд НКЗУ про го ло сив За кар па тську Украї ну
як са мостійну адміністра тив но-політич ну оди ни цю зі своєю
за ко но дав чою і ви ко нав чою вла дою, не за леж ни ми Ко му -
ністич ною партією, Спіл кою мо лоді, про фспілко ви ми та
інши ми гро ма дськи ми орга нізаціями. І.Ту ря ни ця поєдну вав 
об ов’яз ки го ло ви На род ної Ра ди За кар па тської Украї ни та
керівни ка КПЗУ. До ве ло ся од но час но за й ма ти ся зміцнен ням 
органів вла ди та партійних струк тур, роз в’я зан ням невідклад -
них соціаль но-еко номічних про блем, до по мо гою фрон ту,
що ко тив ся усе далі на захід.

Ось ли ше один тодішній ро бо чий день І.Ту ря ниці. 5 груд -
ня 1944 р. На род на Ра да під йо го впли вом при й ня ла дек ре ти 
про пе рехід прав влас ності на дер жав не май но від Че хос ло -
ваць кої рес публіки та Уго рсько го ко ролівства до За кар па -
тської Украї ни; про націоналізацію підприємств, що ви го -
тов ля ють спир тові на пої; про усуспільнен ня пи во вар но го за -
во ду гра фа Шен бор на-Бук гей ма в Підго ря нах; про конфіс -
кацію бу динків і ру хо мо го май на при служ ників німець -
ко-уго рським оку пан там. Бу ли при й няті по ста но ви про
облік і впо ряд ку ван ня бра тських та індивіду аль них мо гил
офіцерів і бійців Чер во ної Армії, підпільників та пар ти зан;
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про за не сен ня цих мо гил до Кни ги пам ’яті на род ної вла ди,
вста нов лен ня на них пам ’ят ників; про звер нен ня до тру дя -
щих всту па ти доб ро воль ця ми в Чер во ну Армію. І все наміче -
не тре ба бу ло невідклад но здійсню ва ти, бо цьо го ви ма га ло
са ме жит тя. Мож на ли ше здо га ду ва ти ся, у яко му ре жимі пра -
цю вав І.Ту ря ни ця з со рат ни ка ми! Не бу ло ча су на пус то по -
рож ню ба ла ка ни ну, безплідні дис кусії про те, ко му і що ро -
би ти...

І сьо годні вар то по вчи ти ся владі, як На род на Ра да з
ініціати ви І.Ту ря ниці опе ра тив но утво ри ла су ди, націо -
налізу ва ла акційні і відкри ла на род ний банк, ска су ва ла лих -
варські по зич ки, організу ва ла до по мо гу жер твам фа ш истсь -
ко го те ро ру, здійсни ла ба га то інших невідклад них за ходів.
Так, під йо го керівниц твом бу ла невідклад но ство ре на Над -
зви чай на комісія по обліку шко ди, за вда ної німець ко-уго -
рськи ми оку пан та ми, розсліду ван ню і вста нов лен ню їх зло -
чинів. Во на підсу му ва ла: за час оку пації фа шис ти за гна ли із
За кар па тської Украї ни у в’яз ниці й кон цта бо ри 183 395 мир -
них жи телів, із яких 114 982 бу ло за ка то ва но. На се лен ню
краю за гар бни ки за вда ли ма теріаль ної шко ди на 2 981 638 963 
кар бо ванці, а дер жав ним підприємствам, уста но вам і гро ма -
дським організаціям – на 774 474 500 крб. Бу ло на зва но ви ну -
ватців злодіянь про ти тру дя щих За кар пат тя.

Що до Му качівсько го Маніфес ту, то про тя гом од но го
міся ця під ним підпи са ло ся по над 250 тис. чол., тоб то май же 
все на яв не на той час до рос ле на се лен ня краю. Ма совість і де -
мок ра тизм цьо го про це су зму ше ний був виз на ти Ф.Не мец.
В те лег рамі пре зи ден ту Е.Бе не шу він впер ше од но знач но
підтвер див, що “рух на За кар патській Україні за відок рем -
лен ня від рес публіки (ЧСР. – Авт.) і приєднан ня до Ра дя -
нсько го Со ю зу в те перішній йо го фазі тре ба виз на ти за рух
на род ний і ма со вий”.

На род на Ра да 5 груд ня 1944 р. ухва ли ла рішен ня, яким зо -
бов ’я за ла сільські, міські та окружні на родні коміте ти
розірва ти усі сто сун ки з цивільною та військо вою ад -
міністрацією Ф.Нєме ца. То го ж дня І.Ту ря ни ця надіслав лис -
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та пре зи ден ту Че хос ло вач чи ни Е.Бе не шу з про хан ням яко мо -
га швид ше да ти вказівку своєму пред став ни ку про від’їзд з
те ри торії За кар па тської Украї ни. 23 січня 1945 р. Й.Сталін
на пра вив остан ньо му те лег ра му, в якій на га дав вис лов ле ну
ще раніш Е.Бе не шом у Москві го товність пе ре да ти цей край 
Ра дя нсько му Со ю зу, а після во ле ви яв лен ня на се лен ня ви -
рішу ва ти це пи тан ня за взаємною зго дою між СРСР і Че хос -
ло вач чи ною, ко ли це виз на ють “доцільним” об ид ва уря ди.
Обго во рен ня по ста лої про бле ми про дов жу ва ли у бе резні то -
го ро ку після по вер нен ня Бе не ша з лон до нської еміграції на 
те ри торію Че хос ло вач чи ни, звільне ну за вдя ки пе ре мож но му
на сту пу Чер во ної армії. У Москві Бе неш за я вив, що “вва жає
приєднан ня За кар па тської Украї ни до Ра дя нсько го Со ю зу
природним” і запропонував домовитись щодо його про це -
ду ри (докл. див.: А.Пушкаш. Ци ви ли за ция или варварство.
Закарпатье: 1918-1945. – С.434-436). 

Відповідний до говір і про то кол до ньо го був роз роб ле ний 
і підпи са ний 29 чер вня 1945 р. керівни ка ми урядів двох
країн, 22 лис то па да т.р. ра тифіко ва ний Тим ча со ви ми націо -
наль ни ми збо ра ми Че хос ло вач чи ни, а 27 лис то па да – Пре -
зидією Вер хов ної Ра ди СРСР. Угор щи на не ви су ва ла пре -
тензій на те ри торію Підкар пат тя. Інші євро пейські дер жа ви
по го ди лись із воз з’єдан ням За кар па т ської України з Ра дя н -
ською Україною в складі СРСР. 

По ки між керівни ка ми ЧСР і СРСР три ва ли кон суль тації,
пе ре го во ри, І.Ту ря ни ця на пру же но за й мав ся бу ден ною орга -
ніза то рською, гос по да рською, соціокуль тур ною, політич ною 
діяльністю (докл. див.: На ри си історії За кар пат тя. В 3-х т.
Т.2. – Ужг., 1995. – С.576-664). Як мо вить ся, все до во ди ло ся
по чи на ти з ну ля. Мож на ли ше уя ви ти, на скільки важ ко бу ло
у тих умо вах, за бра ку кадрів, фор му ва ти і на ла год жу ва ти
діяльність місце вих органів са мов ря ду ван ня. До речі, навіть
на п’я то му місяці після виз во лен ня ко муністи не пе ре ва жа ли 
в їх складі. Так, із 561 го ло ви сільських і міських на род них
комітетів во ни скла да ли 40%. І.Ту ря ниці ве ли ку до по мо гу
над а ва ли відряд жені для цієї ме ти офіце ри че хос ло ваць ко го
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кор пу су І.Андрійцьо, І.Ваш, І.Лед ней, М.Мац ка нюк, Ю.Мла -
вець, П.По по вич, при булі з Мос кви до до му Си ре на Бор ка -
нюк, С.Вайс, П.Вар га, М.Клим по тюк, В.Ня ме шук. В орга -
ніза ційно- прак тичній ро боті бра ли ак тив ну участь ко му -
ністи, що на місці пе ре жи ли оку пацію, з не терпінням че ка ли 
і, як мог ли, на бли жа ли виз во лен ня.

Про різно манітність пи тань, які до во ди лось вирішу ва ти
тоді очо лю ва ним І.Ту ря ни цею орга нам вла ди, свідчить, на -
прик лад, по ря док ден ний засідан ня Му качівсько го місько го
на род но го ко міте ту 12 лис то па да 1944 р., яким він спо чат ку
ке ру вав: про за бо ро ну діяль ності всіх фа ш истських орга -
нізацій, партій, спілок, то ва риств, по ши рен ня і збе ре жен ня
їх літе ра ту ри, конфіскацію їх ви дав ництв, дру карні та іншо -
го май на, відміну за ко ну про об ме жен ня в політич них, еко -
номічних пра вах євре йсько го на се лен ня, про бла го устрій,
по ста чан ня про дук та ми хар чу ван ня то що. До кінця 1945 р.
“на род на де мок ратія” в За кар патській Україні ста но ви ла
симбіоз інсти тутів бур жу аз ної сис те ми з уста но ва ми ра дя -
нсько го ти пу.

Зро зуміло, ко муністи на чолі з І.Ту ря ни цею ве ли ку ува гу
приділя ли зміцнен ню партійних і гро ма дських орга нізацій,
щоб че рез них роз ви ва ти політич ну ак тивність і твор чу
діяльність мас. Безліч політич них, іде о логічних, кад ро вих,
фіна нсо вих, тех нічних пи тань щод ня ви ма га ли від Іва на Іва -
но ви ча по ра ди, втру чан ня, “остан ньо го сло ва”. ЦК КПЗУ
скла да ли досвідчені, вип ро бу вані ко муністи. По руч з І.І.Ту -
ря ни цею, сек ре та ря ми пра цю ва ли Д.Та ра хо нич, С.Вайс та
І.Лед ней. Одно час но во ни очо лю ва ли кон кретні ділян ки
партійно го, гос по да рсько го, куль тур но го будівниц тва, що
знач но при ско рю ва ло роз в’я зан ня ак ту аль них про блем. Для
над ан ня прак тич ної до по мо ги КПЗУ бу ли на прав лені рад ни -
ки і кон суль тан ти зі східних об лас тей Украї ни, де мобілізо -
вані фрон то ви ки. Пос ту по во За кар па тська Украї на вкри ла ся 
гус тою ме ре жею пер вин них організацій КПЗУ. Нап рикінці
1945 ро ку їх бу ло 434, в них на ра хо ву ва лось 4279 ко муністів.
Міцніли Со юз мо лоді і про фесійні спілки. З ініціати ви і під
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керівниц твом КПЗУ, на родні коміте ти, гро мадські об’єднан -
ня за ко рот кий період здійсни ли зе мель ну ре фор му, про ве ли 
знач ну ро бо ту по відбу дові зруй но ва них оку пан та ми під -
приємств про мис ло вості, транс пор ту, зв’яз ку, бу ло вве де но
вось ми го дин ний ро бо чий день, соціаль не стра ху ван ня, бе -
зоп лат ну ме дич ну до по мо гу. Пож ва ви ла ся ко о пе рація, тор -
гівля, в т.ч. і за вдя ки при ватній ініціативі, в нор маль не рус ло 
вхо ди ло по ста чан ня на се лен ня то ва ра ми пер шої не об хід -
ності.

На род на Ра да і осо бис то І.Ту ря ни ця приділя ли ба га то ува ги 
роз бу дові й удос ко на лен ню сис те ми освіти. В ре зуль таті про -
ве де ної ро бо ти вже з 1945 ро ку за пра цю ва ло 560 по чат ко вих і
30 не пов но-се редніх шкіл. Впер ше за ти ся чолітню історію
краю в Ужго роді відкри то дер жав ний універ си тет.

Не оціни му до по мо гу над а ва ли за кар пат цям військові з’єд -
нан ня та Уряд Ра дя нської Украї ни. Так, за кло по тан ням НРЗУ 
в пла но во му по ряд ку Київ на пра вив сю ди про тя гом ли ше
квітня-лип ня 1945 р. 9600 тонн про до воль чо го зер на, 200 тонн
цук ру, 300 тонн га су, 200 тонн ми ла, 1000 ящиків сірників, на
600 000 крб.ма терії, на 700 000 крб. швей них і три ко таж них
ви робів, на 700 000 крб. шкіря но го взут тя, а та кож 8800 тонн
зер на для вес ня но го посіву.

15 груд ня 1945 р. ЦК ВКП(б) при й няв рішен ня, за яким вва -
жа ло ся мож ли вим при й ня ти Ко муністич ну партію За кар па -
тської Украї ни до скла ду ВКП(б). Замість ЦК КПЗУ був при -
зна че ний об лас ний комітет КП(б)У, а 5 січня на ступ но го ро ку
за твер дже но склад За кар па тсько го об ко му. Ука зом Пре зидії
Вер хов ної Ра ди СРСР від 22 січня 1946 р. бу ла ство ре на За кар -
па тська об ласть Укр а їнської РСР. Че рез три дні на її те ри торії
за про вад же но за ко но да в ство УРСР. Замість На род ної Ра ди ви -
щим орга ном за ко но дав чої вла ди тут ста ла Вер хов на Ра да, а ви -
ко нав чої – Ра да Міністрів УРСР. Так відбув ся останній епізод у
“зби ранні” укр аїнських зе мель ге не раліси му сом Сталіним (лон -
до нська га зе та “Еко номіст” за 7 лип ня 1945 р.).

Ви ко ну ю чи од но час но об ов’яз ки пер шо го сек ре та ря За -
кар па тсько го об ко му КП(б)У та го ло ви об лви кон ко му, спи -
ра ю чись на брат ню до по мо гу на родів СРСР, І.І.Ту ря ни ця з
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то ва ри ша ми про ве ли ве ли чез ну ро бо ту по роз бу дові на род -
но го гос по да рства, освіти, на уки, куль ту ри, охо ро ни здо ров -
’я, по роз в’я зан ню націо наль но го, міжкон фесійно го пи тань,
зміцнен ню на род ної вла ди, поліпшен ню доб ро бу ту тру дя -
щих. Все до во ди ло ся ро би ти впер ше, бо досвід Украї ни не в
усьо му підхо див, умо ви бу ли відмінні, ре сур си, особ ли во в
перші по воєнні ро ки, — об ме жені, кадрів не вис та ча ло.

Однак соціалістичні пе ре тво рен ня відбу ва ли ся за вдя ки не -
втомній праці вільних за кар патців на чолі з ко муніста ми у
всіх ку точ ках краю. До ньо го по стійну ува гу і тур бо ту про яв -
ля ли ЦК ВКП(б) та КП(б)У, со юз ний і рес публіка нський уря -
ди. Во ни щи ро і без ко рис ли во до по ма га ли тру дя щим у по -
до ланні еко номічної і куль тур ної відста лості. Уже в 1945 р.
Ра да Міністрів УРСР ство ри ла гру пу спеціалістів для вив чен -
ня ста ну про мис ло вості й на род но го гос по да рства За кар пат -
тя, обліку при род них ре сурсів. В на ступні ро ки бу ло при й ня -
то ряд рішень ЦК і Уря ду, згідно з яки ми роз по ча то ге о ло го -
розвіду вальні ро бо ти в Іршавській, Му качівській та Ужго -
родській окру гах, спо руд жен ня бу ро-вугільних розрізів і
шахт, без пе ребійне по ста чан ня об ласті будівель ни ми ма -
теріала ми, про мис ло ви ми то ва ра ми та про дук та ми хар чу ван -
ня, підтрим ка інших га лу зей на род но го гос по да рства. Про я -
вом спра вжньої тур бо ти про ком плек сний роз ви ток і підне -
сен ня краю ста ло виділен ня окре мо го пун кту у пер шо му
після воєнно му п’я тирічно му плані краї ни на 1946-1950 ро -
ки. За цей період ЦК ВКП(б) та ЦК КП(б)У більше 20 разів
роз гля да ли кон кретні пи тан ня про до по мо гу тру дя щим За -
кар пат тя, роз бу до ву на род но го гос по да рства мо ло дої об -
ласті. І.І.Ту ря ни ця мав усі підста ви ска за ти: “Якщо спи та ти
нас, за кар патців, що да ла нам Ра дя нська вла да, ми мо же мо
відповісти ко рот ко, але пе ре кон ли во: Жит тя. Вільне, щас ли -
ве, радісне жит тя”.

Нез ва жа ю чи на всілякі труд нощі, за свідчен ням ба гать ох
лю дей, він за ли шав ся життєрадісним, лю дя ним. Сим па тич -
ний, се ред ньо го зрос ту, аку рат ний, підтяг ну тий, за вжди ра -
див ся з то ва ри ша ми по ро боті, охо че і щи ро спілку вав ся з
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людь ми, щи ро ста вив ся до їх по треб, був об’єктив ним, ви -
мог ли вим до се бе та керівників різно го ран гу.

Останніми де ся тиліття ми вста нов лен ня і функціону ван ня
Ра дя нської вла ди на За кар патті, що бу ло го лов ним змістом
жит тя і не лег кої діяль ності І.Ту ря ниці, інко ли піддається
спра вед ливій, а переважно – не об грун то ваній, кон ’юн ктур -
ній кри тиці, пе ре кру чен ням, фаль сифіка ціям. Прик ро, що
до цьо го вда ють ся ко лишні ра дянські на уковці. Так, у підго -
тов леній док то ром істо рич них на ук І.По пом праці ска за но,
що І.Ту ря ни ця мав “інструкції від сек рет них органів СРСР”, 
став “пе ребіжчи ком” з че хос ло ваць ко го кор пу су, організу вав
т.зв. “Ко муністич ну партію За кар па тської Украї ни”, орга -
нізу вав рух, “під при крит тям яко го СРСР анек су вав Підкар -
па тську Русь”, “ра боліпно ви ко ну вав всі вказівки ра дя нських 
емісарів по виг нан ню з краю че хос ло ваць кої адміністрації
Ф.Не ме ца” (див. “Энцик ло пе дия Под кар пат ской Ру си”. –
Ужг., 2001. – С.263). Див но і со ром но чи та ти такі нісенітниці 
ко лись ав то ри тет но го у Москві та Ужго роді на уков ця. Навіть 
з по пе ред ньо го побіжно го ма теріалу оче вид но, що сам І.Ту -
ря ни ця не міг ініціюва ти і спря мо ву ва ти про це си, що ма ли
істо рич не коріння, об’єктив ну зу мов леність, гли бин но-мас -
штаб ний ха рак тер. Ко муністи в на шо му краї діяли з 20-х
років, ма ли знач ний вплив на тру дя щих, що підтвер джу ють
доб ре відомі навіть шкільно му істо ри ку ре зуль та ти ви борів
до че хос ло ваць ко го пар ла мен ту. А ма совість ру ху за воз -
з’єднан ня За кар па тської Украї ни з Ра дя нською Украї ною за -
галь но виз на на. Тож про яку анексію мо же йти мо ва? Що до
дот ри ман ня про це дур при ре алізації во ле ви яв лен ня за кар -
патців, то хіба мож на ігно ру ва ти то го часні політичні умо ви,
підхо ди ти до них з по зицій су час но го міжна род но го пра ва? 

Не мож на за бу ва ти й мо раль ний ас пект цієї про бле ми. Че -
хи па ну ва ли в Підкар патській Русі 20 років і не ви ко на ли жод -
но го пун кту Сент-Жер ме нсько го мир но го до го во ру про над -
ан ня їй ав то номії. Після мюн хе нської змо ви їх вла да ки ну ла
краї ну на приз во ля ще, відмо ви лась за хи ща ти її від німець -
ко-фа ш истської аг ресії і сприй ня ти до по мо гу Ра дя нсько го
Со ю зу, емігру ва ла на Захід. Ко ли пат ріоти Кар па тської Украї -
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ни зі зброєю в ру ках підня ли ся про ти аг ресії хор тистів, чесь -
кий ге не рал Прха ла на ка зав своїм військам по ки ну ти цю те ри -
торію. Че хи пішли че рез Сло вач чи ну і Ру мунію, не над ав ши
будь-якої до по мо ги співвітчиз ни кам пе ред на сту пом ре гу ляр -
ної уго рської армії. Як слуш но за ува жує А.Пуш каш, “во ни
втра ти ли не ли ше юри дич не, але й мо раль не пра во па ну ва ти
над на се лен ням краю” (Цит. пра ця. – С.432). Упе ред женість,
за ан га жо ваність подібних І.По пу ав торів стає особ ли во яв -
ною при порівнянні до ра дя нсько го, соціалістич но го і су час -
но го капіта лістич но го періодів в історії на шо го краю.

Еко номічний розквіт За кар пат тя після війни за галь новідо -
мий. За 45 років бу ло збу до ва но по над 300 про мис ло вих
підприємств. За до бу в 1990 р. во ни ви роб ля ли більше про -
дукції, ніж про тя гом усьо го 1946 ро ку. А які гли бокі зміни
відбу ли ся в га лу зевій струк турі, технічній осна ще ності, якості
про дукції, умо вах праці робітників?! За га лом об сяг про мис -
ло во го ви роб ниц тва в об ласті зріс за ро ки Ра дя нської вла ди у
65 раз, а в гірській місце вості – у 220 разів. Во но до сяг ло 80% в
струк турі на род но го гос по да рства ко лись су то аг рар но го
краю (від до воєнних 2,2%).

Нез ва жа ю чи на не доліки в ко лек тивізації, сільське гос по да -
рство теж бу ло на знач но му підне сенні. 1990 ро ку в об ласті
зби ра ли 284 тис. тонн зер на, 293,2 тис. тонн кар топлі, 3800
тонн тю тю ну, ви роб ля ли 105,7 тис. тонн м’я са (у живій вазі),
385,6 тис. тонн мо ло ка, 291,5 млн. шт. яєць. Ва ло ва про дукція
аг рар но го сек то ру еко номіки краю пе ре ви щу ва ла 708 млн. по -
вноцінних ра дя нських кар бо ванців. Це кон кретні відповіді
В.Ле ма ку, М.Лендєлу та іншим ав то рам ста тей ти пу “Ко лек -
тивізація на За кар патті, або як ко муністи зни щу ва ли гос по да -
ря” (“Ка лен дар українців Угор щи ни на 2000 рік”, Ужг. –
С.103). Що сьо годні діється в на шо му сільсько му гос по -
дарстві, чо му ми ста ли рин ком збу ту низ ь ко якісних імпор -
тних про дуктів, чим зу мов ле не нинішнє не дої дан ня і го ло ду -
ван ня за кар патців? Ці за пи тан ня не до ко муністів.

Про за й нятість аб со лют ної більшості на се лен ня об ласті,
жит ло ве будівниц тво в місті й на селі, роз ви ток на уки і освіти,
охо ро ну праці й здо ров ’я, ко лек тивістські осно ви жит тя, зрос -
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та ю чий доб ро бут і куль ту ру за ра дя нської до би, особ ли во у
70-80-і ро ки, сьо годні тру дящі ли ше зга ду ють, а мо лоді про
них за ли шається мріяти.

Зви ну ва чен ня ан ти ра дян щи ка ми І.Ту ря ниці в “дез ер тир -
стві” з че хос ло ваць ко го кор пу су невіглаські. Адже він всту -
пив до ньо го доб ровільно, як офіцер ре зер ву Ген шта бу Чер -
во ної Армії. До то го ж, опи нив шись в Му ка чеві, пра цю вав
на спільну пе ре мо гу над гітлерівця ми, в т.ч. на звільнен ня
від них Че хос ло вач чи ни. Подібна ро тація офіцерів бу ла зви -
чай ною в ан тигітлерівській ко а ліції.

Не об’єктив не, тен денційне твер джен ня де я ких істо риків і
про те, як І.Ту ря ни ця на по чат ку 1948 ро ку був “усу ну тий” з
по ста пер шо го сек ре та ря За кар па тсько го об ко му КП(б)У,
мов ляв, йо му за ли ши ли “дру го ряд не в ра дянській сис темі
місце го ло ви об лас ної ра ди де пу татів” (див.: “Энцик ло пе дия
Под кар пат ской Ру си”. – С.363). Вка за ну зміну спри чи нив пе -
ре дусім не змірно зрос лий об сяг ро бо ти у відбу дов ний
період, яку фізич но бу ло не мож ли во ви ко ну ва ти одній лю -
дині. Роз поділ функцій існу вав тоді скрізь. І хіба по ст го ло ви 
пред став ниць кої вла ди “дру го ряд ний”? Ко му, як не досвідче -
но му, вип ро бу ва но му, місце во му ко муністу бу ло йо го до ру -
ча ти? До речі, і після І.Ту ря ниці йо го не за й ма ли “східня ки”.

Про довіру партії і тру дя щих до Іва на Іва но ви ча, ви со ку
оцінку са мовідда ної праці керівни ка За кар пат тя свідчать,
зок ре ма, відзна чен ня йо го орде ном Леніна та інши ми ви со -
ки ми дер жав ни ми на го ро да ми, об ран ня чле ном ЦК КП(б)У
на XVI, XVII, XVIII з’їздах, де пу та том Вер хов ної Ра ди СРСР
(1946), Вер хов ної Ра ди Украї ни (1947). Він об и рав ся та кож
чле ном Пре зидії Вер хов ної Ра ди Украї ни. Ці на й вищі по сти 
доз во ля ли йо му ста ви ти пе ред со юз ним і рес публіка нським
уря да ми різні на род но гос по дарські, соціальні й політичні
пи тан ня, від вирішен ня яких за ле жав доб ро бут за кар патців.
Як вка зав відо мий істо рик краю О.Дов га нич, він “всю
енергію і си ли відда вав відбу дові і роз вит ку краю, відсто ю -
вав йо го са мо бутність”. В.Ру син, Ю.Ільниць кий, М.Во ло щук
та інші на ступні керівни ки За кар пат тя роз повіда ли мені про 

77



це ба га то ціка во го, по вчаль но го. Жаль, що окрім бро шу ри
О.Дов га ни ча та О.Хлан ти “Іван Іва но вич Ту ря ни ця” (Ужго -
род, Кар па ти, 1972) про йо го ре во люційну і твор чу діяль -
ність більше нічо го не на пи са но. Та й во на ледь уціліла в об -
ласній на уковій бібліот еці після цен зур них пе ревірок 1992,
2006, 2009 років, ад же ви да на в про мо вистій серії “Ленін -
ської гвардії бійці”.

Мож на по го ди ти ся з твер джен ням про те, що в ро боті
І.Ту ря ниці “бу ло до пу ще но і цілий ряд про махів та не -
доліків” (див.: О.Дов га нич. На чолі ру ху за воз з’єднан ня //
“За кар па тська прав да”, №98 за 25 трав ня 1991 р.). А хіба мог -
ло бу ти іна кше після воєнної роз ру хи, ба га товіко вої еко -
номічної відста лості краю, в умо вах гос трої політич ної і кла -
со вої бо роть би, у про цесі здій снен ня аг рар ної ре фор ми, за -
про вад жен ня но вих банківської, су до вої і шкільної сис тем,
вре гу лю ван ня май но вих, національ них, міжкон фесійних
про б лем, ра ди каль ної зміни світог ля ду і пси хо логії лю дей?
Окремі упу щен ня ж І.Ту ря ниці не йдуть ні в яке порівнян ня 
з йо го ве ли чез ним внес ком у еко номічну, куль тур ну, соціаль -
ну інфрас трук ту ру За кар пат тя. За ни ми – ти танічна пра ця,
не дос пані ночі, ро динні втра ти, ду шевні му ки, фізичні болі...

Суб’єктивні ж, не спра вед ливі вис нов ки про діяльність
І.Ту ря ниці час то роб лять ся на основі по бу то вих роз мов, чу -
ток, до мислів, гіпер болізації не га тив них фак торів то що.
Вірно за ува жив з цьо го при во ду М.Бол ди жар: “Дех то хотів
би оціню ва ти складні й не одноз начні події то го ча су за при -
нци па ми “чис тої те орії”, якої в житті май же не бу ває. Чо -
мусь ба га то дослідників на стир ли во за бу ва ють, що аналізо -
вані події (1944-1945 рр. – Авт.) відбу ва ли ся в особ ли вий з
юри дич ної точ ки зо ру – воєнний період, ко ли не ре аль ним є
дот ри ман ня пра во вих норм у суспільно-політич но му житті,
до пус ка ють ся відсту пи від пра во вих норм зви чай но го, мир -
но го дня” (М.Бол ди жар. За кар пат тя між світо ви ми війна ми:
фак ти, події, лю ди, оцінки. – Ужго род, 2001. – С.94).

З пли ном ча су стає зримішим под виг ко муніста І.Ту ря -
ниці, який гідно ви ко нав істо рич ну місію на За кар патті, зро -
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бив усе мож ли ве для то го, щоб во но ста ло скла до вою час ти -
ною Украї ни. Як не зга да ти ряд ки га зе ти “Прав да” за 1 лип -
ня 1945 ро ку з при во ду підпи сан ня ра дя нсько-че хос ло ваць -
ко го до го во ру, що ста ло ре альністю за вдя ки Іва ну Іва но ви чу
та іншим на шим по пе ред ни кам: “Здійсни ла ся спо конвічна
мрія за кар па тсько го на ро ду. По над ти ся чу років цей не ве ли -
кий, але стійкий, мужній, во ле люб ний на род про во див за пек -
лу й тяж ку бо роть бу з чу жин ця ми-за гар бни ка ми за свою
національ ну на лежність, за свою рідну мо ву, пись менність,
зви чаї, за воз з’єднан ня із свої ми єди нок ров ни ми бра та ми,
що жи вуть на Сході, за Кар па тським хреб том”.

І.Ту ря ни ця не був ме ханічним ви ко нав цем волі Крем ля, як
пи шуть де які істо ри ки. Він гли бо ко аналізу вав про це си в об -
ласті, вив чав і вра хо ву вав на строї мас, мав свою дум ку зі склад -
них пи тань, при нци по во її об сто ю вав. Так, раз ом із за ступ ни -
ком го ло ви об лви кон ко му звер нув ся до цен траль них органів
вла ди з про по зицією не фор су ва ти ко лек тивізацію, а в
гірських се лах зовсім її не про во ди ти. Однак по ро зуміння не
зустрів. Всу пе реч вказівкам зго ри, ви ва же но роз в’я зу вав
національ ну, релігійну та інші важ ливі про бле ми суспіль но го
роз вит ку краю у перші по воєнні ро ки.

Не хо чу, щоб у чи тачів скла ло ся уяв лен ня про І.Ту ря ни цю
як оди но ко го “вої на в полі”. Ні, він мис лив і діяв по-ко лек -
тивістсько му, сти му лю вав ініціати ву то ва ришів, спи рав ся на
творчість ши ро ких мас. З ро ку в рік зрос та ла об лас на
організація КПУ, міцніли місцеві ра ди де пу татів тру дя щих,
про фспілки, ЛКСМУ та інші гро мадські організації, вдос ко -
на лю ва ла ся спів пра ця з цен траль ни ми і рес публіка нськи ми
дер жав ни ми та партійни ми орга на ми, а го лов не – лю ди ба чи -
ли і ціну ва ли са мовідда ну пра цю й скромність Іва на Іва но ви -
ча. До речі, він не за ли шив яки хось за ощад жень, влас ності. До
остан ку жив у служ бовій квар тирі, яку дру жи на звільни ла для
йо го на ступ ни ка.

�...З до по мо гою до цен та М.Ма ка ри на решті відна ход жу і
на прикінці ми ну ло го ро ку роз мов ляю з ко лиш ньою вик ла -
дач кою УжНУ Марією Ва силівною Че рев ко – чи не єди ною
ріднею І.Ту ря ниці, яка жи ве в Ужго роді. Вось милітньою ди ти -
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ною во на з бать ка ми-ко муніста ми вос е ни 1939 ро ку втек ли від 
реп ресій до СРСР, впер ше по ба чи ла І.Ту ря ни цю в Бу зу лу ку,
при га дує, як її ма ма до машніми спо со ба ми ліку ва ли йо го
хронічну ви раз ку шлун ку. Як “син по лку” дійшла з че хос ло -
ваць кою бри га дою до Ко шиць, після війни всту пи ла до
універ си те ту, жи ла в йо го ужго родській ро дині, бу ла по руч з
ним в ос танні хви ли ни. Тож зблизь ка доб ре пізна ла стиль жит -
тя, при хиль ності, ма не ри по ведінки “при й ом но го бать ка”.
Стри му ю чи сльо зи, зга дує йо го без меж ну праць о витість, ви -
хо ваність, чуйність, скромність. У рідкісні вільні го ди ни І.Ту -
ря ни ця лю бив слу ха ти кла сич ну му зи ку (збе рег лась харківська 
шко ла!), ла го ди ти са мо роб ну муш ку для спінінга (Уж тоді був
по вно вод ний і ба га тий на ри бу), а го лов не – чи тав кни ги і до -
ку мен ти. Не ма ю чи своїх дітей, лю бов і лас ку відда вав
Марійці. Ко ли він, страж да ю чи від онко логічно го за хво рю -
ван ня та бу ке ту інших бо ля чок, пе ре дчас но, 27 бе рез ня 1955
ро ку, ішов з жит тя, дівчи на ми мо волі на ки ну лась на ліка ря
С.До бо ша з пла чем і бла ган ням: “До по можіть же бать кові!..”
Та і ужго родські, і київські ме ди ки ви я ви ли ся без си ли ми. Не
кар’єрні об ста ви ни, а важ ке, под виж ниць ке жит тя ре во -
люціоне ра, бор ця і соціалістич но го будівни чо го спри чи ни ло
пе ре дчас ну смерть І.Ту ря ниці. 

Ба га толітній пер ший сек ре тар об ко му КПУ Ю.Ільниць кий 
пи ше про цю сум ну подію так: “�ри да ли за кар патці – про сті
лю ди і ко муністи, які про й шли фронт, пар ти за нське під -
пілля, політичні тюр ми за по пе редніх дер жав і їх не про сто
бу ло роз жа ло би ти�”. І по яс нює чо му. Бо І.Ту ря ни ця “був
улюб лен цем, своєю лю ди ною се ред се лян, своїм се ред
інтелігентів. Йо го зна ли в кож но му селі, місті. Не з по -
ртретів у га зе тах, не з три бун уро чис тих зборів, а із що ден но -
го спілку ван ня з людь ми”. Го ловні ри си йо го ха рак те ру –
рішучість, мужність, ви нят ко ва інтелігентність і лю дська по -
рядність (див.: Ю.Ільниць кий. Спо ми ни: із про жи то го і пе -
ре жи то го. Ужго род, 2007. – С.214-215). Скром на мо ги ла І.Ту -
ря ниці на місько му Па горбі Сла ви за вжди дог ля ну та, в
квітах. Ко муністи Ужго ро да при хо дять сю ди що ро ку в

80



травні, а вдячні за кар патці – при зручній на годі, відвіду ю чи
рідних і близь ких.

На решті, де які вис нов ки і уза галь нен ня. І.Ту ря ни ця був
справжнім бійцем ленінської гвардії, інтер націоналістом,
пат ріотом За кар пат тя. Він гли бо ко ро зумів, по слідов но об -
сто ю вав в бур жу аз них умо вах і са мовідда но втілю вав у жит -
тя за ра дя нських часів спо конвічні праг нен ня, кла сові інте ре -
си й за конні пра ва сво го на ро ду. Істо рич ну місію – підго тов -
ку та прак тич ну організацію воз з’єднан ня За кар пат тя з
Украї ною в складі СРСР, вста нов лен ня і утвер джен ня в краї
Ра дя нської вла ди – очо лю вані І.Ту ря ни цею ко муністи ви ко -
на ли з чес тю. Наслідки цьо го про це су по зи тив но по зна чи ли -
ся на долі тру дя щих у ході соціалістич них пе ре тво рень,
однак без по во рот но втра чені за рес тав рації капіталізму в
Україні. Досвід ефек тив них соціаль но-еко номічних ре форм,
здійсне них за ко рот кий період під без по се реднім керівниц -
твом І.Ту ря ниці і про дов же них йо го со рат ни ка ми та спад -
коємця ми, за слу го вує гли бо ко го осмис лен ня і твор чо го за -
сто су ван ня при по до ланні три ва ю чої сис тем ної кри зи в краї 
і Україні, пе ре ході суспільства на про гре сив ний соціалістич -
ний шлях роз вит ку. Мужній об раз бор ця і твор ця гідної
долі за кар патців І.Ту ря ниці за слу го вує по ша ну ван ня й на -
сліду ван ня нинішньо го і при й дешніх по колінь. Він – і без
офіційно го виз нан ня тим ча со вої ан ти на род ної вла ди з Ки -
єва – є дос той ним Ге роєм Украї ни. Бо на тхнен но бо ров ся за
Украї ну ве ли ку, міцну, де мок ра тич ну, вільну, гідну скла до ву
мо гут ньо го СРСР. То му І.Ту ря ни ця й сьо годні наш со рат -
ник, він – на тхнен ник усіх лівих, про гре сив них сил краї ни та 
За кар пат тя.

Грудень 2009 р.
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Він не корився долі...

Карабелеш Андрій Васильович (1906-1964) –
український поет. На родився в сім’ї лісника
у с.Тибава Свалявського райо ну на Закар -
патті. Після закінчення Празь кого універ -
ситету учи телював у Хустській та Мука -
чівській гімназіях. З 1939 р. жив у Чехії. В
1941-44 рр. був в’язнем Маутхаузена, Бу -
хенвальда та інших фашистських конц табо -
рів. Після війни – на педа гогічній робо ті.
1964 р. повернувся на Батьківщину. Помер і
похований в м.Мукачево. Писав російсь кою
мовою.

Українська літературна енциклопедія.

Ім’я Андрія Ва силь о ви ча Ка ра бе ле ша ме ні до ро ге і близь ке 
пе ре дусім то му, що я на ро див ся, виріс і пішов у са мостійне
жит тя з місць, без по се ред ньо по в’я за них з його ста нов лен -
ням. Поз на йо мив шись у 50-х ро ках ми ну ло го сто ліття, під час 
на вчан ня в Ти бавській се мирічній школі, з йо го книж кою “В 
лу чах рас све та” і гли бо ко вра же ний нею, став по-іншо му,
емоційно-об раз но ди ви ти ся на рідні се ла і го ри, бут тя од но -
сель чан, увесь на вко лишній світ. А нині огор та ють ду шу біль 
і про ви на за те, що творчість і под виг Андрія Ва силь о ви ча
не дос тат ньо опри люд нені і гідно не поціно вані. І що сам
раніш не зро бив усе мож ли ве для цьо го.

...У різних ку точ ках За кар пат тя на ро ди ли ся і ви рос ли лю -
ди, яки ми і че рез со тні літ пи шаємо ся, бо во ни втіли ли та ла -
но витість на ших пра щурів, внес ли ва го мий вклад у на уку,
куль ту ру, мис тец тво, спорт, політи ку, еко номіку то що. Не є
ви нят ком і Сва ляв щи на. Роз та шо ва ний у центрі на шо го
краю, об абіч євро пе йсько го залізнич но го й ав тош ля ху, ба га -
тий при род ни ми ре сур са ми, праць о ви ти ми людь ми, цей ра -
йон відо мий ба гать ма твор чи ми здо бут ка ми і по ста тя ми. Се -
ред них – виз на ний славіст Ю.Ве нелін-Гу ца з Ти ба ви, пись -
мен ни ки-про світи телі ХІХ ст. Іван Сільвай із Сус ко ва, Олек -

82



сандр Мит рак із Плос ко го, Євген Фен цик з Ма лої Мар тин -
ки, пер ший Пряшівський єпис коп Гри горій Тар ко вич з Па -
сіки, дра ма тург Юрій Ше регій з Ду си на, ко лишній гу бер на -
тор Підкар па тської Русі Гри горій Жат ко вич із Го лу би но го. Ба -
га то ви дат них митців, діячів на Сва ляв щині тво ри ли і бо ро -
ни ли на родні інте ре си.

На га дую це не для то го, аби ви ок ре ми ти свою “ма лу
батьківщи ну”, а щоб ста ла зро зумілішою при род ня по я ва на
суспільно му не бос хилі А.Ка ра бе ле ша. Ви хо дець з ро ди ни
лісни ка гірської Ти ба ви, він про жив ко рот ке, дра ма тич не,
вод но час плідне і дос той не жит тя. Образ но ка жу чи, в йо го
долі своєрідно відби ли ся складні пе ри петії бур хли во го, су -
перечлив о го ХХ століття.

А.Ка ра бе леш у 23 ро ки став відо мим по е том, ви дав ши
книж ки “Избран ные сти хот во ре ния” і “В лу чах рас све та”. Йо -
го по езію схваль но зустріла кри ти ка. Про неї пи са ли
І.Ольбрахт, І.Ерен бург, Д.Вер гун та інші виз нані ма йстри сло -
ва. Нас тупні кни ги, пуб лікації в різних жур на лах і ка лен да рях, 
ру ко пи си по над 500 віршів за свідчу ють гро ма дя нське зву чан -
ня, те ма тич ну роз маїтість, жан ро ве і стиль о ве ба га тство. По -
езії і про за, оповідан ня і повісті, пе ре кла ди з іно зем них мов,
ма лярські ро бо ти, ет ног рафічні по шу ки, пуб ліцис ти ка А.Ка -
ра бе ле ша про й няті жа гу чою лю бов ’ю до рідних Кар пат, бо лем 
за важ ке жит тя го рян, вірою в їх кра щу до лю, надією на єднан -
ня з бра та ми на Сході, пе ре дусім з русь ким на ро дом, який в
умо вах імперіалістич ної про тидії, гос трої внутрікла со вої бо -
роть би впер ше в історії тво рив соціалістич не бут тя.

Ось ли ше кілька хви лю ю чих Ка ра бе ле шо вих рядків про
рідну зем лю до воєнної по ри:

... Кругом тоска, унылые стенанья
И жуткий звон несброшенных оков, –
Ты край невзгод, мученья и страданья,
Край произвола, мести и рабов!

По ет не схит но вірив, що щас тя при й де до йо го ба га тос -
траж даль них зем ляків “зі схо дом со нця, як дов гож дан на зо -
ря”. На жаль, кращі ча си ви я ви ли ся не три ва ли ми. І сьо годні
в Кар па тах, як по всій країні, па ну ють злидні, го ре, відчай.
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Та во ни не одмінно ми нуть ся! Ка ра бе ле шо ва віра у кра ще
при й дешнє сьо годні по трібна нам, як си ла і мужність йо го
спад ку.

Цілком за ко номірно й те, що А.Ка ра бе леш пи сав ро -
сійською мо вою. Насліду ю чи тра диції бу ди телів, він у цьо му
відно шенні пішов далі своїх по пе ред ників. Ба га то йо го
віршів на стільки ху дож ньо до вер шені, що де які з них мож на
порівня ти з пер ли на ми російської кла си ки. Укр аїнська мо ва в 
міжвоєнний період ли ше утвер джу ва ла ся у на шо му краї за -
вдя ки зу сил лям ко муністів, “Просвіти” та інших національ -
но-де мок ра тич них сил. Російська ж відкри ва ла ширші мож ли -
вості для са мо ре алізації пись мен ни ка в поліетнічній Че хос ло -
вач чині та за галь ноєвро пе йсько му куль тур но-мис тець ко му
про цесі.

Літе ра тур на творчість на шо го зем ля ка по тре бує уза галь нен -
ня, гли бо ко го на уко во го аналізу, ви ва же них оцінок. При к ро,
що досі не по ба чи ло світ по вне зібран ня творів А.Ка ра бе ле ша. 
На сам пе ред слід ви да ти по воєнні ро ман “Жи вые те ни”,
повість “Пос лед ние но чи”, книж ку оповідань “В го рах и ле -
сах”, збірку по езій “У чу жих бе ре гов” та пе ре кла ди. По тріб ні
праці, в яких би ґрун тов но висвітлю ва ли ся місце і роль твор -
чості А.Ка ра бе ле ша в літе ра тур но му житті ХХ ст. Як свід чать
ша ну валь ни ки йо го та лан ту, він спра вив ве ли кий вплив на
Дмит ра Ва ка ро ва, Андрія Пат ру са-Кар па тсько го, Се ме на
Пань ка, ба гать ох інших за кар па тських пись мен ників.

Окре мо го вив чен ня за слу го ву ють пе ре кла даць ка май стер -
ність, жи во пис А.Ка ра бе ле ша. Здо був ши за вдя ки ве ли чезній
праць о ви тості й на по лег ли вості су час ну євро пе йську освіту,
він здійснив оригіна льні пе ре кла ди з німець кої, чесь кої, уго -
рської, англійської мов. Че ка ють ви яв лен ня, обліку, сис те ма -
ти зації, аналізу ху дожні по лот на А.Ка ра бе ле ша, що ор ганічно
до пов ню ють йо го літе ра тур ну творчість. Ма ля рство бу ло для
ньо го не ли ше за со бом вирішен ня фіна нсо вих про блем для
влас ної освіти, на вчан ня бра та Євге на, ма теріаль ної до по мо -
ги іншим ро ди чам, але, як вва жає на уко вець Ф.Ку ля, по кли -
ком душі, шля хом ре алізації гро ма дя нської по зиції і ес те тич -
них упо до бань. Маємо підста ви вва жа ти, що він, учень Й.
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Бок шая, був гідним по слідов ни ком на род но-ро ман тич но го
на пря му за кар па тської шко ли жи во пи су. По ка зо во, що А.Ка -
ра бе ле ша був учас ни ком всесвітньої ху дож ньої вис тав ки, що
відбу ла ся 1935 ро ку в Празі.

Суттєво, що після закінчен ня Ужго ро дської ду хов ної
семінарії А.Ка ра бе леш не став свя ще ни ком, а всту пив до
Празь ко го універ си те ту. Там він не ли ше студіює філо логічні
на уки, але як вільний слу хач, на вчається у Вищій ху дож -
ньо-про мис ловій ака демії, при лу чається до ак тив но го гро ма -
дсько-куль тур но го жит тя мо ло дої бур жу аз ної рес публіки,
сприй має про гре сивні суспільні течії. Пра цю ю чи після за -
кінчен ня універ си те ту про фе со ром Хустської, Сва ля вської та
Му качівської гімназій, А.Ка ра бе леш вів та кож про світниць ку, 
соціаль ну ро бо ту се ред на се лен ня, зок ре ма до по ма гав об да ро -
ваній мо лоді здо бу ва ти освіту. Ба га то при кладів та кої бла го -
род ної діяль ності роз повів мені за жит тя йо го брат Євген Ва -
силь о вич у Сва ляві. 1935 р. А. Ка ра бе леш одру жив ся з донь -
кою волівсько го (міжгірсько го) но та ря – лем кою Пав лою Ми -
хайлічко вою.

Як справжній інтелігент, А.Ка ра бе леш не об ме жу вав ся пе да -
гогічною діяльністю і влас ною творчістю, а жив інте ре са ми на -
ро ду, бу див йо го соціаль но-кла со ву свідомість, за хи щав гро ма -
дянські пра ва зне до ле них співвітчиз ників. Він не вхо див до
якоїсь політич ної партії (їх у 30-ті ро ки в Підкар пат сь кій Русі
бу ли де сят ки), а був ти по вим євро пе йським Пат ріо том і Де мок -
ра том (скоріш ліво цен тр истсько го спря му ван ня).

Після оку пації 15 бе рез ня 1939 р. За кар пат тя фа ш истською
Угор щи ною тут роз по ча ло ся по лю ван ня на не бла го надійних.
А. Ка ра бе ле шу вда ло ся втек ти до Чехії, де в м.Літо мишль жи ла
дру жи на з дітьми. Та, як вва жає краєзна вець В.Па ги ря, “для
по е та жит тя без рідно го краю – не жит тя”. І він не ле галь но по -
вер нув ся на За кар пат тя. Тут йо го за три ма ли і ув’яз ни ли. Після
звільнен ня А.Ка ра бе ле шу бу ло відмов ле но в ро боті і до ве ло ся
зно ву по ки ну ти рідний край. На цей раз – над овго...

Для нас, спад коємців твор чих над бань А.Ка ра бе ле ша, не -
оціни ме зна чен ня має та кож йо го участь у ан ти фа шистській
бо ротьбі. Одра зу після на па ду фа ш истської Німеч чи ни на
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Ра дя нський Со юз він очо лив підпільну ан тигітлерівську гру -
пу в Літо мишлі. Ареш тований за це гес тапівця ми 25 лип ня
1941 ро ку, Андрій Ва силь о вич про тя гом на ступ них чо тирь ох 
років за знав страш них зну щань і мук. Важ ко уя ви ти, як він
ви жив у Пан краці й Ма ут ха у зені, Бу хен вальді й Зак сен ха у -
зені. Ли ше від пе реліку го резвісних фа ш истських катівень,
в’яз ниць і кон цта борів, в яких до ве ло ся по бу ва ти А.Ка ра бе -
ле шу, про й має жах. Яку си лу ду ху і мужність тре ба бу ло ма -
ти лю дині, щоб вис то я ти, вит ри ма ти – і пе ре мог ти!

На Сході Євро пи то чи ли ся жор стокі бої, а не ско ре ний в’я -
зень гітлерівських катівень віще пи сав:

И на восток концлагерным оконцем
Глядим мы все на выжженный пустырь
Друзья, светает... скоро выйдет солнце,
Громит фашистов русский богатырь!

Не за бут ньої вес ни 1945-го ра дянські вої ни при підтримці
со юз ників роз гро ми ли гітлерівський фа шизм. Вий шов на во -
лю і мужній А. Ка ра бе леш. Своїм життєвим под ви гом він по
пра ву увійшов до ко гор ти О.Бор ка ню ка, І.Ту ря ниці, С.Вай ди, 
Д.Ва ка ро ва та інших борців-ан ти фа шистів За кар пат тя.

На жаль, не легкі вип ро бу ван ня ви па ли А.Ка ра бе ле шу і в
по воєнний період. Отри мав ши повідом лен ня про смерть чо -
ловіка в гітлерівсько му кон цта борі, дру жи на, щоб вря ту ва ти
дітей від го ло ду, вдру ге вий шла заміж. Опи нив шись після
роз гро му фа шиз му на волі, фізич но зне си ле ний, мо раль -
но-пси хо логічно вис на же ний пись мен ник шу кає ро бо ту, бо -
реть ся за прав ду. Зі своїм бун та рським ха рак те ром, чесністю
і при нци повістю він ча сом не га тив но вис лов люється про
місце ву вла ду, кри ти кує де я ких її керів ників-бю рок ратів. Йо -
го вик лю ча ють із Сло ваць кої спілки пись мен ників (укр -
аїнська секція). Не зна хо див по ро зуміння і підтрим ки й на
За кар патті. “Ком пе тентні орга ни” по ра ху ва ли не доціль ним
йо го по вер нен ня до до му. Тут окремі офіційні уста но ви і ви -
дан ня по ча ли зви ну ва чу ва ти йо го у яв них і мни мих гріхах.
Так, після публікації 29 бе рез ня 1957 р. в київській “Літе ра -
турній га зеті” статті кан ди да та філо со фських на ук П.Лінту ра
“Співець За кар пат тя” в ужго ро дських ви дан нях з’яв ля ють ся

86



про ти лежні оцінки й спрос ту ван ня. А.Ка ра бе ле шу доріка ють 
за не зрілі юнаць кі тво ри, при пи су ють місти цизм, гру бий
шовінізм, релігійні ма рен ня, де ка де нство, при служ ниц тво
білог вардійським не до бит кам і уніатській ре акції, ан ти ра -
дян щи ну і т.п. примітивні інси ну ації. Не ро зуміння, підо -
зрілість, за здрощі, до но си, цьку ван ня суп ро вод жу ва ли А.Ка -
ра бе ле ша все жит тя, трав му ва ли його чутливу душу, по слаб -
лю ва ли творчі сили, формували про нього спотворену
громадську думку. Все це не в останню чергу спричинили
його ранню смерть.

Не доспіва на пісня, не ви дані тво ри, проігно ро ва ний гро -
ма дя нський под виг, пе ре дчас на втра та пись мен ни ка-ан ти фа -
шис та вик ли ка ють біль і щем, со ром і гнів. Тре ба віднов лю -
ва ти істо рич ну прав ду й спра вед ливість, на сам пе ред по вер -
нен ням твор чості А.Ка ра бе ле ша до куль тур ної скар бниці на -
ро ду. Робімо все мож ли ве, щоб він був се ред нас і з на ми.
Хай підрос та ючі по коління вчать ся у ньо го пал кої лю бові до 
рідно го краю, євро пе йсько го мис лен ня і куль ту ри, лю дської
чес ності й муж ності, віри у не ми ну че тор жес тво прав ди, со -
ціаль ної спра вед ли вості, де мок ратії, гу манізму. Все ак ту аль -
ніши ми ста ють за кли ки співця Кар пат до слов ’я нсько го єд -
нан ня, пиль ності пе ред не без пе кою націонал-фа шиз му, бру -
таль ної ру со фобії, хи жаць ко го імперіалістич но го гло балізму 
й міжна род но го те ро риз му.

Життєвий под виг А.Ка ра бе ле ша має і су то лю дський
вимір. Хо ча до ля не бу ла до ньо го при хиль ною, він не ко рив -
ся об ста ви нам, не па су вав пе ред труд но ща ми, муж ньо бо -
ров ся з на с ильством, не прав дою, злом, підсту па ми не доб ро -
зич ливців, не зрад жу вав і по-ха ме ле онівськи не міняв свої
пе ре ко нан ня, над усе ціну вав лю дську честь та гідність.

Прик ро і вод но час по вчаль но, що Андрій Ва силь о вич у
скрутні ча си не відчув по трібної підтрим ки з бо ку друзів, ко -
лег, гро ма дсько-політич них сил і вла ди. Врешті-решт без ком -
промісність, мак си малізм теж ма ють межі...

Оціню ю чи жит тя і творчість А.Ка ра бе ле ша, маємо вра хо ву -
ва ти складність про цесів і подій ХХ ст., ви хо ди ти з умов і спе -
цифіки Підкар па тської Русі. Адже пись мен ни ку до ве ло ся
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пізна ти до се ми політич них ре жимів. Більшу час ти ну жит тя
він ви му ше но провів у Че хос ло вач чині, де ру си ни, навіть
освічені, бу ли па син ка ми і гро ма дя на ми треть о го ґатун ку. Не
мо же мо ігно ру ва ти і вплив біло емігр антсько го ото чен ня в
юнаць кий період. Підтри му ю чи з рідним краєм епізо дичні
зв’яз ки в по воєнний час, А.Ка ра бе леш не брав без по се ред ньої
участі в фор му ванні на род ної вла ди, роз вит ку еко номіки,
куль ту ри та інших соціалістич них пе ре тво рен нях. Здійсню -
вані з ве ли ки ми труд но ща ми, по мил ка ми і не доліка ми, во ни
бу ли за га лом про гре сив ни ми, спри я ли по до лан ню без робіття, 
го ло ду, по шес тя хво роб, по ши рен ню куль ту ри, освіти, сут -
тєво му поліпшен ню за галь но го доб ро бу ту та інших соціаль -
них здо бутків, які ми ре аль но відчу ва ли в своїх ро ди нах, на
своїх до лях. Однак Андрій Ва силь о вич як істин но інте лек ту аль -
ний, при нци по вий опо зиціонер ак цен ту вав ува гу на про бле -
мах, не до роб ках...

24 лип ня ц.р. я под ав про по зиції об ласній раді та дер жавній
адміністрації що до відзна чен ня 100-літньо го ювілею А.Ка ра бе -
ле ша. Вва жаю, що ду же важ ли во уник ну ти, як у нас час то бу ває,
фор малізму і ком панійщи ни. Не дос тат ньо про вес ти кілька
напів за ходів і все за бу ти. До то го ж маємо ба га то інших ще не -
по ша но вих сла вет них зем ляків. І, зви чай но, над алі не при пус ти -
ме од нобічне, упе ред же не став лен ня до одних (за політич ни ми
орієн таціями, по ход жен ням, кон фесійною на лежністю, світог -
ля дом, мо вою то що) і гіпер болізація інших (за су час ною
партійною кон ’ юн кту рою, суб’єктив ни ми сим патіями чи на
до го ду кор по ра тив ним інте ре сам мінли вої вла ди).

Ба га тог ран на твор ча спад щи на, гро ма дя нський под виг, бла -
го род на куль тур ниць ка діяльність, світлий об раз, ге рої чно-
 трагічне жит тя А.Ка ра бе ле ша за слу го ву ють глиб шо го вив чен ня, 
спра вед ли вих оцінок і на леж но го вша ну ван ня в Україні, яка
праг не гідно при лу чи ти ся до кра щих над бань євро пе йсь кої
цивілізації і куль ту ри.

Вступна стаття до книги 
“А.Карабелеш. Избранное”, Ужг., 2006. 
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Справжній закарпатець

Самовіддана праця хліборобів Закарпаття
дістала високу оцінку партії й уряду. Указом
Президії Верховної Ради СРСР від 26 лю того 
1958 р. за успіхи, досягнуті у справі
збільшення виробництва і заготівель зерна,
овочів, фруктів, молока, м’яса, вовни та
інших сільськогосподарських продуктів, За -
кар патську область нагороджено орденом
Леніна. 1126 передовиків відзначені орде -
нами і медалями СРСР. Поповнилась нови -
ми прізвищами плеяда Героїв Соціа лістич -
ної Праці в області. Це – Ю.Пітра, М.Алеч -
ко, В.Фенич, А.Співак та інші. Знатна лан -
кова Г.Ладані стала двічі Ге роєм Со ціа -
лістичної Праці.

Історія міст і сіл УРСР.
Закарпатська область.

Пер ший за пис у моєму осо бо во му лис тку про тру до ву
діяль ність – здо бут тя фа ху аг ро но ма-пло до о вочівни ка в Му -
качівсько му сільсько гос по да рсько му технікумі про тя гом
1956-1960 років. Всту пив ши до ньо го одра зу після Ти ба вської
се мирічки, що на Сва ляв щині, я прак тич но ра но по чав са -
мостійне жит тя. Рік раз ом із од нолітка ми Віталієм Ду би ною,
Іва ном Пірою, Йо си пом Де я ком жи ли на при ватній квар тирі
по вул. Возз’єднан ня у місті над Ла то ри цею. На дру го му курсі
по щас ти ло от ри ма ти місце в гур то жит ку. Йо го ство ри ли на
базі кількох при сто со ва них бу динків на тодішній вул. Ка -
лініна, 16, що по чи нається на впро ти міської ра туші. До то го
їхніми гос по да ря ми бу ли слу хачі об лас ної шко ли голів кол -
госпів, функції якої пе ре да ли на шо му техніку му.

У двох напівпідваль них кімна тах пер шо го кор пу су (нині в
ньо му військо вий комісаріат) розмісти ли нас, півто ра де сят ка
хлопців із різних ку точків За кар пат тя та цен траль но-східних
об лас тей Украї ни. Ми раділи та ко му жит лу, ад же пла та за ньо -
го бу ла сим волічною (7 кар бо ванців за місяць). А сти пендію
от ри му ва ли – за леж но від успішності та кур су – від 140 до 250
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кар бо ванців. Для ба гать ох учнів техніку му во на бу ла фак тич -
но єди ним дже ре лом існу ван ня. Більшість із нас по хо ди ла з
не за мож них сільських ро дин. Стар шо кур сни ки підроб ля ли, я
з Іллею По по ви чем, Ти берієм Бод на ром до пи су ва ли до га зет.
Май же всі на каніку лах удо ма за роб ля ли на одяг.

Жи ли в гур то жит ку су туж но, але друж но, ве се ло. Справж -
нім свя том для нас ви яв ля ли ся про дук тові по сил ки від бать -
ків- “східняків” та відвіди ни рідних із близь ких сіл. Гос тинці,
як пра ви ло, ста ва ли над бан ням усієї “ко му ни”. А су хоф рук ти
з Тад жи кис та ну Саші Рах ме то ву, який всту пив до на шо го
техніку му після військо вої служ би, яку про хо див у Му ка чеві,
вик ли ка ли под ив і за хоп лен ня.

Та чи не на йбільше, окрім про дуктів і коштів, нам бра ку ва -
ло лю дсько го теп ла. Се ред нас, дітей війни, бу ло чи ма ло ви хо -
ванців дит бу динків і напівсиріт (до них на ле жав і я, оскільки
бать ко по мер після важ кої хво ро би від по вер нен ня з уго -
рської армії і по ло ну). Щас ливців бу ли оди ниці. До них
по-доб ро му відно си ли, зок ре ма, Пет ра Пітру з при бор жа всь -
ко го се ла Білки, який після де ся тирічки всту пив на спец -
відділен ня, що го ту ва ло зо о техніків. Ми з ним ви я ви ли ся не
ли ше сусіда ми по кімна тах у гур то жит ку, але й близь ки ми за
ха рак те рам, на хи ла ми, за хоп лен ням жур налісти кою. Так, об -
ид ва дру ку ва ли ся в га зе тах “За кар па тська прав да”, “Мо лодь За -
кар пат тя”, іршавській і сва лявській ра йон ках.

Нев довзі після по се лен ня в гур то жит ку до нас завітав бать ко 
Пет ра. Пе ре дав до машні гос тинці, роз пи ту вав про те, хто
звідки, ким зби рається ста ти. У не ви му шеній роз мові по хва -
лив нас за відмінне на вчан ня, а віднос но га зет них публікацій
за зна чив: “І то доб ре, бу де як наш По туш няк”.

Мені одра зу при пав до душі Петрів бать ко. Се редніх літ,
міцної ста ту ри, з щи рим привітним об лич чям, доб рим по гля -
дом він вик ли кав довіру, ви да вав ся “своїм”, близь ким. Не -
підроб на ува га і співчут тя вга мо ву ва ли наші спраглі юні душі, а
не квап на, роз суд ли ва по ведінка жи ви ли по ва гу і за хоп лен ня,
спо ну ка ли до роз думів, на сліду ван ня� Відтоді я не тер пля че очіку -
вав при хо ду Пет ро во го бать ка, шу кав мож ли вості щось у ньо го
спи та ти. Жадібно ло вив кож не йо го сло во чи дум ку.
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Я знав, що Юрій Юрійо вич Пітра є ко муністом, пра цює
лан ко вим. Очо лю ва ний ним ко лек тив тоді (1957 р.) впер ше
зібрав по 100 цнт зер на ку ку руд зи з гек та ра, за що він був удос -
тоєний зван ня Ге роя Соціалістич ної Праці. Про те жод ним ні
кро ком, ні ру хом ця зна на лю ди на не виділя ла ся з-поміж
інших батьків моїх друзів – сусідів по гур то жит ку.

Зго дом, упро довж п’я ти де ся тиліть у різних місцях, з різних 
на год до ля зво ди ла ме не з Юрієм Юрійо ви чем, йо го си ном
Пет ром та їхньою друж ною ро ди ною. Під час ро бо ти інструк -
то ром За кар па тсько го об ко му ЛКСМУ мені бу ло до ру че но
над а ва ти до по мо гу коміте там ком со мо лу Ви ног радівсько го,
Ірша всько го та Рахівсько го ра йонів. Ком со мольські орга -
нізації в той час ве ли ку ува гу приділя ли ство рен ню мо -
лодіжних ла нок і ферм. У своїх ко лек ти вах юна ки та дівча та
по чу ва ли ся впев неніше, пра цю ва ли більш відпо відаль но,
впро вад жу ва ли пе ре до вий досвід, ве ли творчі по шу ки, зма га -
ли ся зі стар ши ми і між со бою за кращі по каз ни ки. Старші то -
ва ри ши до по ма га ли їм, організо ву ва ли про фесійне на вчан ня. 
Ю.Пітра, став ши відо мим на всю краї ну ку ку руд зо во дом,
охо че зустрічав ся з мо ло ди ми трудівни ка ми, щед ро ділив ся з
ни ми ба га тю щим досвідом, ра див сміли во до ла ти труд нощі.

Зок ре ма, він одним із пер ших за про ва див шес ти кут ний
спосіб посіву ку ку руд зи, обґрун то ва ний ко лишнім вик ла да -
чем на шо го техніку му, а потім керівни ком Му качівсько го
об’єднан ня “Сіль гос птехніка” М.Фе си ком, пе ре ко ну вав у йо го 
пе ре ва гах мо ло дих зем ле робів.

З се ре ди ни 60-х років ком со мольці сусідньо го з Білка ми се -
ла Дов ге пред мет но за й ня ли ся бла го ус троєм, куль тур но-
 освітньою і фізкуль тур но-ма со вою ро бо тою. Завітав ши якось
до Ю.Пітри, я поціка вив ся йо го дум кою з цьо го при во ду, зок -
ре ма, чи знає він про спра ви і за ду ми мо ло дих сусідів. По чув
по зи тивні оцінки. То му з сек ре та рем рай ко му ЛКСМУ Іва -
ном Ла ка то шем кілька разів по бу вав у Дов го му, до поміг
склас ти ком со мольській організації план дій на пер спек ти ву,
про вес ти збо ри у Бу дин ку куль ту ри, які за кли ка ли ро вес ників
підтри ма ти та ку ініціати ву. Не за ба ром рух ком со мольців
с.Дов ге за бла го устрій і куль ту ру рідно го се ла, схва ле ний об ко -
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мом ЛКСМУ, дав відчутні ре зуль та ти, йо го на слідки помітні
тут і досі (по при те перішній за галь ний за не пад і руї ну).

Свій на прям об ра ли і білківські ком со мольці. Во ни у
вільний час спо руд жу ва ли пам ’ят ни ки, ство рю ва ли му зеї
(історії се ла, інтер національ ної друж би, краєзна вства, а потім
у 1977 р. – при свя че ний Ю.Пітрі). Тут 1968 ро ку за про ва ди ли
змістов не од но час не відзна чен ня Хра мо во го свя та і Дня ра дя -
нсько го се ла.

У 70 – 80-і ро ки м. ст. мені ви па ло пра цю ва ти в Києві та
Москві. Уваж но сте жив за тру до ви ми здо бут ка ми Ю.Пітри, з
гордістю роз повідав про ньо го ко ле гам по ком со мольській і
партійній ро боті, керівни кам гос по дарств і, зви чай но, вдяч но
вітав йо го під час про ве ден ня по важ них фо румів, у пре зидіях
яких слав ний зем ляк гідно пред став ляв наш край.

При га дую своє зди ву ван ня ве ли чез ним інте ре сом до ньо го
в Північній Осетії, ку ди 1988 ро ку по їхав з про па ган д -
истською гру пою ЦК КПРС. Дізнав шись, що я ро дом із За -
кар пат тя, сек ре тар об ко му партії Ю.Конієв дов го роз пи ту вав
ме не про Ю.Пітру, Г.Ла дані, О.Тка ли ча та інших на ших
майстрів ре кор дних уро жаїв ку ку руд зи, ад же наші регіони
три ва лий час зма га ли ся, всіля ко до по ма га ли один од но му. Та
й при род но-кліма тичні умо ви у нас схожі, і в мен талітеті го -
рян Кар пат та Кав ка зу чи ма ло спільно го. Бу ло до ще му
приємно і гор до чу ти вдячність північно-осе ти нських то ва -
ришів за Пітрові уро ки, гібрид не на сіння та іншу до по мо гу.

Важ ко пе ре да ти сло ва ми підтрим ку Юрія Юрійо ви ча, яку
він над а вав у віднов ленні діяль ності Ірша вської ра йон ної
партійної організації після тим ча со вої ан ти кон сти туційної
за бо ро ни КПУ в серпні 1991 ро ку. Я з ча су віднов лен ня КПУ
очо лю вав її об лас ну організацію і, зви чай но, як її керівник
опи нив ся в до волі скрутній си ту ації. Чи ма ло ко муністів об -
ласті відійшли від ак тив ної гро ма дсько-політич ної діяль ності, 
а де які пе ре ки ну ли ся в табір бур жу аз но-націоналістич них сил.
І все-та ки І.Га лас, Й.Червінський, В.Мак ру шин та інші то ва -
риші по партії ра до інфор му ва ли об ком про те, що ко муніст
із 1951 ро ку, Ю.Пітра раз ом із на ми зберіг вірність ко -
муністич ним іде а лам, в йо го ро дині діє своє рід ний ком -
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партійний осе ре док. Бу ва ю чи в різних ку точ ках Іршав щи ни
та сусідніх ра йонів, перш ніж за їха ти на самкіне ць до рідних у
се ла Бе рез ни ки, Ло пу шан ка чи Ма ла Мар тин ка, на ма гав ся по -
ба чи ти Юрія Юрійо ви ча, звіряв із ним свої за ду ми, розвіював 
сумніви� Якось вирішив по ра ди ти ся з ним що до ре зер ву ке -
рівників Ірша вської ра йон ної пар тор ганізації. Пе ред цим
роз пи тав про пла ни і мож ли вості йо го си на Пет ра. Той по го -
див ся вклю чи ти ся в ро бо ту рай ко му. Не за пе ре чу вав і Юрій
Юрійо вич. Нев довзі Пітрі-мо лод шо му за про по ну ва ли очо ли -
ти ра йон ну орга нізацію ко лишніх де пу татів рад різних рівнів. 
Всі ми по го ди лись на та кий варіант. Прин ци повість, досвід і
ав то ри тет ко муніста на такій по саді особ ли во по трібні. Нині
Ірша вська ра йон на пар тор ганізація, яку сумлінно очо лює
І.Газ дик, а над и хає ве те ран КПУ І.Га лас, впев не но роз ши рює
свої ря ди і по си лює вплив, тісно співпра цює з ко лишніми де -
пу та та ми. Іна кше і не по вин но бу ти на Пітровій землі.

Пра цю ю чи на род ним де пу та том Украї ни в 1998-2006 ро -
ках, я ділив ся пла на ми пар ла м ентської діяль ності з Ю.Піт -
рою. За йо го по ра да ми по ру шив у Вер ховній Раді ряд пи тань
соціаль но-еко номічно го роз вит ку краю. Го лов не – ре аль но
відчу вав йо го муд ре, доб ро зич ли ве став лен ня. Після кож ної
зустрічі з ним з’яв ля ли ся нові за ду ми, до да ва лось сна ги.
Ю.Пітра во лодів да ром при тя гу ва ти до се бе лю дей, вик ли ка ти
довіру і при язнь.

Йо го здо ров ’ям і спра ва ми по стійно ціка ви ли ся пер ший сек -
ре тар ЦК КПУ П.Си мо нен ко, ко лишній го ло ва пар ла мен ту
О.Тка чен ко, по бра ти ми-ко муністи з сусідньої Сло вач чи ни, а
та кож Мос кви, Берліна, Пра ги, інших сто лиць, у яких мені до -
ве ло ся по бу ва ти за ми нулі де ся тиліття. І пе ре ко нав ся: на шо го
слав но го трудівни ка скрізь пам ’я та ють, ша ну ють.

У бе резні 2004 ро ку П.Си мо нен ко до ру чив мені важ ли ву
місію: з на го ди 90-річчя зна но го хлібо ро ба вис ло ви ти щирі
вітан ня і вру чи ти ювіля ру По чес ну гра мо ту ЦК КПУ за ак тив -
ну участь в утвер дженні ко муністич них іде алів. На зав жди за -
ли шить ся в пам ’яті щи ра, відвер та роз мо ва в за тиш но му бу -
дин ку по вул.Шев чен ка се ла Білки, в якій та кож узя ли участь
на род ний де пу тат Украї ни І скли кан ня І.Га лас і тодішній ре -
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дак тор га зе ти “Кар па тська прав да” С.Лендєл, дру жи на Юган -
ка, син Пет ро, невістка Юсти на. Та ких відкри тих зборів сімей -
но го ко муністич но го осе ред ку на вряд чи знає історія і прак ти -
ка партійно го будівниц тва. Доб ре, що Сте пан Ва силь о вич зро -
бив фо то, яке я вмістив у книзі “За хи ща ю чи пра ва за кар -
патців” (Ужго род, 2007. – С. 232). Що ра зу, ко ли див лю ся на
ньо го, в пам ’яті ожи ва ють на й приємніші миттєвості та ко го
склад но го, су перечлив о го бут тя.

Юрій Юрійо вич був над зви чай но скром ною, не ви баг ли -
вою лю ди ною, ніко ли не ак цен ту вав ува гу на осо бис тих про -
бле мах, жив інте ре са ми За кар пат тя і всієї краї ни. Особ ли во
страж дав че рез те, що но вий, кла но во-олігархічний ре жим в
Україні пла номірно роз ва лю вав аг рар но-про мис ло вий ком -
плекс, спри чи нив без лад дя, амо ральність у суспільстві, не про -
тидіяв зло чин ності, ко рупції. В цьо му пе ре ко ну вав ся не ли ше
я – це підкрес лю ва ли М.Во ло щук, Г.Бан дро вський, В.За ха рець
та інші мої то ва риші, які на про весні, на пе ре додні іме нин, за
кож ної мож ли вості та на го ди їха ли в Білки, щоб мо раль но
підтри ма ти Юрія Юрійо ви ча, вод но час по чу ти від ньо го
мудрі на ста но ви.

Своїм слав ним зем ля ком пи ша ють ся на сам пе ред іршавці. Я
був щи ро ра дий, ко ли та ла но ви та жур налістка Те тя на Гри ци -
щук торік завіта ла до ре дакції га зе ти “Кар па тська прав да” і, без -
партійна, за про по ну ва ла ма теріал на партійну те му. Він на зи -
вав ся стис ло: “Пітри – слав на ди настія білківських ко муністів”.
Зго дом йо го пе ре дру ку вав і київський “Ко муніст”, розмістив у
інтер неті “Комінформ”, ви ко рис то ву ва ли інші ЗМІ.

Го ту ва ли ся відзна чи ти 95-річчя від дня на род жен ня Ю.Піт -
ри в Ужго роді та Києві. До ювілею зос та ли ся 22 дні. І тут сум на
звістка про й ня ла сер ця ти сяч іршавців, інших за кар патців,
сільських трудівників на по стра дя нсько му про сторі і в да ле ко -
му за рубіжжі, де зна ли і чу ли про добрі спра ви цієї унікаль ної
лю ди ни.

В ко горті ви дат них по ста тей на шо го краю, яки ми пи -
шаємось, з яки ми звіряємо свої по мис ли і дії, Ю.Пітрі на ле -
жить особ ли во по чес не місце. Світочі на уки, цер ков нос лу жи -
телі, учас ни ки ре во люцій, ратні зви тяжці, дер жавні мужі – усі

94



за слу го ву ють виз нан ня та на сліду ван ня. Юрій Юрійо вич, на
на ше гли бо ке пе ре ко нан ня, гідний на й ви щих оцінок тим, що 
в своєму житті спов на втілив ха рак терні ри си чи, як мод но
нині ка за ти, мен талітет за кар патців. Це, на сам пе ред, ди во виж -
на праць о витість.

Наш край дав СРСР двох двічі Ге роїв Соціалістич ної Праці – 
ве ли ко лучківську лан ко ву Г.Ла дані та білківсько го зем ле ро ба
Ю.Пітру. Порівняй мо: як що вро жайність “ко ро ле ви полів” ра -
ніше ста но ви ла у се ред ньо му 45 цнт з гек та ра, то Ла дані й Пітра 
підви щи ли її вдвічі. Більше де ся тиліть стабільно, не зва жа ю чи
на при мхи по го ди, лан ка Ю.Пітри зби ра ла що о сені по над 100
цнт зер на ку ку руд зи з гек та ра. І це в пе ре дгір’ї, на пісних, відво -
йо ва них від ча гар ників піща но-кам ’я нис тих при бор жа вських
угіддях! Сьо годні тим, хто да ле кий від хлібо ро бської праці,
важ ко уя ви ти, що озна ча ло се ля нськи ми ру ка ми об ла го ро ди ти, 
окуль ту ри ти такі землі: що ро ку їх “по їти” та “го ду ва ти”, убе рег -
ти і пе ре да ти для різних по треб ви со ко якісне насіння, ре тель но
дог ля да ти і леліяти ко жен ря док, рос ли ну.

За чоти ри де ся тиріччя ро бо ти в білківсько му кол госпі 26 літ 
підряд Пітра ви ро щу вав ре кордні вро жаї! За підра хун ка ми
од но го з ра дя нських керівників ра йо ну, лан ка Юрія Юрійо ви -
ча за вка за ний період зібра ла близь ко 26 тис. тонн зер на ку ку -
руд зи – ве ли чез ний залізнич ний еше лон. Скільки сил і по ту до -
ве ло ся док лас ти, щоб такі вро жаї ви рос ти ти, зібра ти, відван та -
жи ти!

Ю.Пітру за слу же но вва жа ли ака деміком своєї спра ви. Він
по стійно вчив ся сам і щед ро ділив ся знан ня ми з інши ми. Ази
ґрун тоз на вства, ме те о ро логії, сек ре ти насінниц тва, тех ніка за -
сто су ван ня доб рив, ма шин, зна рядь, новітні спо со би аг ро об -
робітку, за хист рос лин від шкідників і хво роб то що – скільки
знань і на ви чок по трібно бу ло ма ти са мо му та на вчи ти інших, 
щоб зла год же но й ре зуль та тив но пра цю ва ли всі чле ни лан ки.
По ка зо во, що на по чат ку 80-х за при кла дом Ю.Пітри діяли 60
ме ханізо ва них за гонів з ви ро щу ван ня ку ку руд зи з мінімаль -
ни ми за тра та ми руч ної праці.

Лю ди на від землі, від плу га, він став за галь но виз на ним тех -
но ло гом інтен сив но го, ви со коп ро дук тив но го та з на леж ною
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якістю ку ку рудзівниц тва, яке тоді об хо ди ло ся без “ген но-мо -
дифікаційних” втру чань та інших псев до но вацій. До то го ж
наш зем ляк тру див ся у склад них, ча сом екстре маль них ге -
окліма тич них умо вах. Адже мо ро зи, па вод ки, по су хи за вжди
бу ли жор сто ки ми опо нен та ми хлібо ро ба.

Трудівник кол гос пної ни ви Ю.Пітра був пал ким патріо том 
краю і краї ни, дер жав ним діячем. Упро довж 27 років по спіль
од но час но пра цю вав де пу та том Вер хов ної Ра ди СРСР, не -
одно ра зо во об и рав ся до скла ду сільської, ра йон ної, об лас ної
рад. Гли бо ке знан ня жит тя, гос по да рське мис лен ня, при род на
мудрість і ши ро кий кру гозір доз во ля ли йо му до би ва ти ся роз -
в’я зан ня ба гать ох на галь них місце вих і регіо наль них еко -
номічних, соціаль но-куль тур них про блем, при мно жен ня ре -
сурсів, не ухиль но го підви щен ня доб ро бу ту та ких же лю дей
праці. Йо му бу ли чужі містеч ковість, про текціонізм, ко рис то -
лю бство.

За це од но сельці й сьо годні зга ду ють сво го і на шо го де пу та -
та доб рим сло вом. Адже за йо го кло по тан ня 1971 р. бу ла при й -
ня та по ста но ва Уря ду Украї ни “Про ек спе ри мен таль ну за бу -
до ву Білок”. На її ви ко нан ня спо руд же но чо ти ри по вер хо ву
се ред ню шко лу на 1050 місць і дво по вер хо ву вось мирічну на
560. У селі з’я ви ли ся су часні ди тя чий са док-комбінат, лікар ня з 
ам бу ла торією, універ маг, адмінбу ди нок, ву зол зв’яз ку, квар ти -
ри для спеціалістів, про ве де но цен траль ний во довід, газ. На
жаль, нині це руй нується. Лю ди з су мом ка жуть, що ско ро в
сусіднє се ло Ве ли кий Ра ко вець мож на бу де дої ха ти хіба що на
трак торі.

Юрію Юрійо ви чу бу ли органічно при та манні скромність і
щедрість, доб ро та і лю дяність, при род ний хист і куль ту ра
спілку ван ня. Дві зірки Ге роя Соціалістич ної Праці, орде ни
Леніна, Жов тне вої Ре во люції  та Тру до во го Чер во но го Пра по -
ра, зван ня ла у ре а та Дер жав ної премії СРСР, Зас лу же но го
працівни ка сільсько го гос по да рства Укр аїнської РСР – ці та
інші по честі за ли ши ли чис тим та без ко рис ли вим внутрішнє
єство Ю.Пітри. Він уберігся від мар нос ла вства, за па мо ро чен ня
успіха ми, по жад ли вості та згу би. Дос тат ньо ска за ти, що де ся ток 
літ він, не ви хо дя чи на пенсію, жив ли ше на за робітну пла ту.
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Ко ли на дру гий рік укр аїнської не за леж ності йо му при й -
шло повідом лен ня про звільнен ня з ро бо ти як зви чай но го
пенсіоне ра, не став ре мству ва ти, бо ба чив на вкруг, ку ди ве де
но ва вла да. Вже тоді за па ну ва ли кри чу ща не спра вед ливість і
по гра бу ван ня краю цією вла дою. При ни жу ва ти ся пе ред мож -
нов лад ця ми не став, та й не ли чи ло б це ве те ра ну-ге рою.

Сусіди і всі білківча ни дов го зга ду ва ти муть скромні, ро -
зумні ма теріальні за пи ти зем ля ка – по чи на ю чи від ха ти, їжі до
осо бис то го одя гу – з од но го бо ку, і йо го ду хов не ба га тство – з
дру го го. Йо му бу ли при та манні гли бо ке відчут тя об раз ності –
в жи во писі, му зиці, танці і пісні, як і лю бов до кни ги, знан ня
на род них зви чаїв і тра дицій, во кальні здіб ності, куль ту ра
міжо со бистісно го спілку ван ня, ро динні по чут тя, чо ловіча
гідність.

Йо го осо бис та участь в ан самблі орде но носців “Ку ку руд зо -
вод”, зустрічі з аме ри ка нським ху дож ни ком Ро ку е лом Кен -
том, укр аїнськи ми мит ця ми, ділові бесіди з М.Хру що вим,
К.Фур це вою, В.Щер биць ким, на шим зем ля ком – ко лишнім
пер шим сек ре та рем об ко му партії Ю.Ільниць ким, відо ми ми
за кор дон ни ми дер жав ни ми діяча ми, ша ноб ли ве став лен ня до
дру жи ни Юган ки, не вістки Юсти ни, праць о ви тих і чес них од -
но сельців – ці та інші за галь новідомі фак ти – то ли ше окремі
штри хи гу ман но го світог ля ду, щи рої куль ту ри і ви со ко лю дя -
ної по ведінки Ю.Пітри.

За ко номірно ви ни кає за пи тан ня: де ви то ки йо го життєво го 
под ви гу? Зви чай но, це при родні за дат ки і власні зу сил ля. Але
яка до ля очіку ва ла на Пітру та йо го ро вес ників? Во ни на ро ди -
ли ся за Австро-Уго рської імперії і бу ли свідка ми Пер шої
світо вої війни; без виї зду жи ву чи в одній оселі, опи ня ли ся в
різних дер жа вах і ста ва ли їх гро ма дя на ми. Чо го за знав Пітра і
такі, як він, у бур жу азній Че хос ло вач чині та гортіївській Угор -
щині, що три ва лий час па ну ва ли в Підкар патській Русі? Без -
робіття, по невірян ня по за робітках на чу жині, при ни жен ня�
Ра дя нська вла да, що утвер ди ла ся в краї після йо го виз во лен ня
від чу жинців і воз з’єднан ня з Украї ною в складі СРСР, по сту -
по во зміню ва ла жит тя за кар патців на кра ще. Склад ним був
про цес об’єднан ня ма ло зе мель них го рян у кол гос пи, ство рен -
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ня дер жав них гос по дарств, по до лан ня не пись мен ності, жит -
ло ве і шля хо ве будівниц тво. Ко жен крок на шля ху соціалістич -
них пе ре тво рень да вав ся не лег кою пра цею. Та во ни відбу ва ли -
ся за підтрим ки всієї дер жа ви, за ак тив ної участі са мих се лян,
для їхньо го ж бла га.

Бук валь но з ро ку в рік лю ди ста ва ли вільніши ми, за -
можніши ми. При га дую, в 60-і ре дак тор “За кар па тської прав -
ди” Я.Лав рен ко ви дав ціка ву кни гу під на звою “Білки – се ло на 
Іршав щині”, у якій пе ре кон ли во по ка зав раз ючі по зи тивні
зміни в бутті го рян за по воєнні ро ки. Ціка во, що вся політи ка 
і діяльність органів вла ди спри я ла ство рен ню пе ре ду мов для
по вної за й ня тості і ви со коп ро дук тив ної праці лю дей, фор му -
ван ню по ва ги до сумлінних, чес них трудівників, щоб ті мог ли 
твор чо ре алізо ву ва ти свої си ли та здібності. Са ме в ті ро ки чи -
ма ло за кар патців бу ли удос тоєні на й ви щих дер жав них на го -
род, за охо чені ва го ми ми ма теріаль ни ми сти му ла ми (ав то -
мобіля ми, буд ма теріала ми, путівка ми до са на торіїв то що).
“Ма ла батьківщи на” Ю.Пітри ста ла сим во лом праць о ви тості,
дос тат ку, куль тур них здо бутків.

Ра дя нська вла да да ла Ю.Пітрі кри ла, а він щи ро віддя чу вав
са мовідда ною пра цею, ви со ко ціну вав, за ли шав ся їй вірним
до останніх днів.

�Сум не і по хму ре ви да ло ся 6 бе рез ня 2009 ро ку над Бор жа -
вою, ко ли під вес ня ним до щем За кар пат тя про вод жа ло у
вічність Ю.Пітру. Час по сту по во по м’як шує біль не поп рав ної 
втра ти. Тішу ся тим, що в Білках жи вуть і бо рють ся йо го спад -
коємці-ко муністи. Про дов жує пе да гогічну й гро ма дську діяль -
ність мій по бра тим Пет ро Пітра. Ра зом з ним кро кує, не се
прав ду лю дям відмінник на род ної освіти йо го дру жи на
Юсти на. А там і на й свідоміші мо лоді по коління білківчан за -
ба жа ють піти шля хом слав но го зем ля ка, брон зо вий бюст яко -
го біля шко ли на га дує до рос лим і дітям про гідне ра дя нське
ми ну ле. Справжній за кар па тець, він на зав жди увійшов в
історію Украї ни, на пов нив моє жит тя гли бин ним змістом,
слу жить при кла дом то го, як мож на жи ти чес но, по совісті, за -
ра ди лю дей і май бутніх по колінь.
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Червоний директор

За роки соціалістичних перетворень у місті
(Ужгород) виросли здібні ор га ніза тори ви -
робництва. Серед них – дирек тори підпри -
ємств Д.Плоскіна, В.Бі ланин, І.Го монай,
О.Гладка, С.Ней ман, В.Чап ков ський, В.По -
го рєлов, В.Со лод, Ю.Мар чук, В.Гусєв,
А.Кіль маров, С.Стасєв, Т.Бреннер та інші.

Історія міст і сіл УРСР.
Закарпатська область.

Так на зи ва ють в Ужго роді і по
усьо му За кар пат тю Во ло ди ми ра Фе -

до ро ви ча Біла ни на. Він, від при ро ди над то скром ний, цим
пи шається. І не да рем но. Бо на од но му під приємстві про пра -
цю вав керівни ком 43 ро ки! Та ких і в ра дянські ча си бу ло не
гус то, а сьо годні прак тич но не знай ти у на шо му краї. Пе вен,
і в ба гать ох інших.

1960 ро ку я після закінчен ня техніку му ли ше по чи нав пра -
цю ва ти бри га ди ром кол гос пу, а В.Біла ни на уже при зна чи ли
ди рек то ром за во ду, який на ле жа ло роз бу до ву ва ти. Йо му теж
ви пов ни ло ся не ба га то – 26 літ. Та за пле чи ма бу ли Дов жа -
нська се ред ня шко ла-інтер нат, Львівський політехнічний
інсти тут, ста нов лен ня у Міжгірсько му ліспром госпі. Тут за
ко рот кий період про й шов схо дин ки ма йстра, технічно го
керівни ка і на чаль ни ка Ве рхньо бис тря нсько го лісо пун кту.
Після цьо го мо ло до му інже не ру довіри ли ав то ба зу, 650 ван -
тажівок якої об слу го ву ва ли де сят ки підприємств га лузі.
Одно час но зво ди ли служ бові приміщен ня, май стерні і га -
ражі в рай центрі, щоб за без пе чи ти зрос та ючі за готівлі і пе ре -
роб ку де ре ви ни. Ре зуль та ти усіх ви роб ни чих ко лек тивів га -
лузі ве ли кою мірою за ле жа ли від транс пор тно го за без пе чен -
ня. Для ви ко нан ня ре мон тних та інших склад них робіт
міністе рство виріши ло по бу ду ва ти су час не підприємство на
базі Ужго ро дських цен траль них ав то май сте рень. Тоді виз на -
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чи ла ся життєва до ля В.Біла ни на: у грудні 1962 ро ку йо го,
ком со моль ця, при зна чи ли ди рек то ром но во ство рю ва но го в
об ласті дослід но-ек спе ри мен таль но го за во ду не стан дар тно го
об лад нан ня (УжДЕЗНО). Роз по чи на ти ро бо ту до ве ло ся у де -
рев ’яній хи барі на око лиці Ужго ро да (за Рад ван кою), в бо ло -
тистій місцині. А за чо ти ри ро ки тут ви рос ли нові кор пу си з
су час ним об лад нан ням, 600 робіт ників та ІТРівців на чолі з
мо ло дим ди рек то ром осво ю ва ли но ву спра ву. За вод від са -
мо го по чат ку був і за ли шається унікаль ним. Йо го го лов ним
за вдан ням Міністе р ство ав тот ран спор ту УРСР виз на чи ло ви -
го тов лен ня пер ших ви роб ни чих зразків но вої тех ніки, роз -
роб ле ної на уко во-дослідни ми уста но ва ми в Києві, Хар кові,
Львові та інших цен трах, для її впро вад жен ня у на род не гос -
по да рство. Кон веєрної лінії тут не бу ло – ко жен ву зол, аг ре -
гат, устрій до во ди ло ся пе ре во ди ти із крес лень у діючі ме -
ханізми, пе ре дусім ве ли ко ван таж них диз елів. З ро ку в рік
зрос та ла но мен кла ту ра ви робів, роз ши рю ва ла ся сфе ра їх за -
сто су ван ня і, при род но, по стійно складніша ла тех но логія ви -
роб ниц тва. А це спо ну ка ло ко лек тив за во ду до йо го вдос ко -
на лен ня, по стійних по шуків, но ва то рства, са мовіддачі. Прик -
лад по ка зу вав ди рек тор. Пра цю ю чи на прикінці 60-х років в
За кар па тсько му об комі ЛКСМУ, ми відзна ча ли мо ло до го
здібно го ди рек то ра, про во ди ли на базі очо лю ва но го ним
підприємства на ра ди, семіна ри з вив чен ня пе ре до во го до -
свіду, про фесійно-технічно го на вчан ня мо ло дих трудівників, 
організації їхньо го дозвілля.

Ініціатив ний, не по си дю чий, чер во ний ди рек тор ба га то
їздив по Со ю зу, шу кав усе ціка ве і ко рис не, праг нув яко мо га 
швид ше за про ва ди ти технічні но вації. До цьо го за охо чу вав
інших. А над усе ціну вав енергійних і мис ля чих робітників
та інже нерів. Для їх підго тов ки за вод взяв ше фство над ПТУ
№5, за власні кош ти на прав ляв сти пендіатів у ву зи, організо -
ву вав зма ган ня, ство рю вав не обхідні технічні і по бу тові умо -
ви. Ра зом з ди рек то ром, за йо го підтрим ки зна ни ми
організа то ра ми ви роб ниц тва ста ли го лов ний інже нер Й.Ха -
лус, на чаль ни ки відділів В.Ба лог та І.Цмур, на чаль ни ки цехів
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М.Ко зак і Г.Тай глер, го лов ний ме ханік І.Пе кар, го лов ний
бух гал тер О.Бігар та де сят ки інших спод виж ників Во ло ди ми -
ра Фе до ро ви ча.

Крім підви щен ня май стер ності членів ко лек ти ву, він раз -
ом з партійною і гро ма дськи ми організаціями го лов ну ува гу 
приділяв ви хо ван ню у кож но го трудівни ка ви со кої відпо -
відаль ності за спільну ро бо ту.

Експе ри мен тальні підприємства спе цифічні не ли ше тим,
що ви го тов ля ють не ма со ву, а унікаль ну про дукцію. Від неї
за ле жить пра ця по пе ред ників – творців но вих ви робів, їх
експлу а тація, без пе ка інших трудівників. Ди рек тор ДЕЗНу
В.Біла нин по стійно тур бу вав ся про більш про гре сивні тех но -
логії, мо дернізацію ви роб ниц тва. Під йо го керівниц твом ко -
лек тив но роз ро би ли і за про ва ди ли ви го тов лен ня по точ них
ліній для про ве ден ня технічно го об слу го ву ван ня ве ли ко ван -
таж но го транс пор ту на місцях. Стен ди для пе ревірки хо до -
вих, тя го вих і гальмівних якос тей ав то мобілів з до по мо гою
діаг нос тич но го об лад нан ня ви го тов ля ли такі, що їх ку пу ва ли 
транс портні підприємства усієї Украї ни і Со ю зу. Для об лас -
них центрів ужго родські умільці на ла го ди ли ви пуск спе -
ціаль них дис пет че рських станцій по ре гу лю ван ню па са жи ро -
по токів (подібні б сьо годні хтось роз ро бив!). Склад не,
спеціаль не об лад нан ня дезнівці ви го тов ля ли і на прав ля ли в
ряд за рубіжних країн – від Азії до Ла ти нської Америки.

Діяльність за во ду су во ро кон тро лю ва ла ся міністе рством,
пар тійни ми коміте та ми, орга на ми на род но го кон тро лю, ад -
же він був важ ли вим вуз лом у лан цю гу “при клад на на ука –
ек спе ри мен таль не ви го тов лен ня – вип ро бу ван ня – ма со вий
ви пуск – експлу а тація транс пор тної техніки”. Оче вид но, не
ви пад ко во скроні ди рек то ра так ра но при кра си ла си ви на. А
всіля ких до ган і не злічи ти. Однак і підтрим ка бу ла всебічна.

З ро ка ми підприємство по сту по во ста ва ло ба га топ ро -
фільним. У зв’яз ку з індустріалізацією За кар пат тя де далі
гостріше відчу ва ла ся по тре ба у ви пус ку вузлів, де та лей для
спо руд жу ва них об’єктів будіндустрії, а для ви роб ниц тва
меблів – вкрай не обхідної фурніту ри. Окрім тра диційної
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лісо вої і де ре во об роб ної про мис ло вості, у 70-80-і ро ки на За -
кар патті зво дять нові по туж ності для ви роб ниц тва одя гу,
взут тя, про дуктів хар чу ван ня. Інтен сив но роз ви вається при -
ла до- і ма ши но бу ду ван ня. Одно час но з ви роб ниц твом зрос -
тав і ек спорт про мис ло вих ви робів. Кращі їх зраз ки ку пу ва -
ли у 50 краї нах світу.

За та ких умов пер шо ряд но го зна чен ня на бу ла технічна
осна щеність на род но го гос по да рства. Ве ла ся пред мет на бо -
роть ба за ви го тов лен ня та впро вад жен ня по то ко вих, ме -
ханізо ва них і ав то ма ти зо ва них ліній, поліпшен ня умов
праці робітників, підви щен ня якості і кон ку рен тос про мож -
ності про мис ло вої про дукції. Пев ні технічні труд нощі ви ни -
ка ли і при спо руд женні об’єктів міжна род но го зна чен ня
(лінія елек тро пе ре дач “Мир”, на фтоп ровід “Друж ба”, га зоп -
ро во ди “Бра те рство”, “Урен гой – По ма ри – Ужго род” та ін.).
Во ни вклю ча ли ши ро ку ме ре жу підси лю валь них, пе ре ка чу -
валь них станцій, інших важ ли вих, технічно склад них спо руд. 
Бу ду ва ли ся та кож об’єкти військо во-про мис ло во го ком плек -
су. Крім їх цен тралізо ва но го по ста чан ня чи ма ло до во ди ло ся
ро би ти і на місці. Ужго ро дський ДЕЗНО за вжди при хо див
на підмо гу. Кож не не зви чай не за мов лен ня ви ма га ло від за во -
дсько го ко лек ти ву кон цен трації зу силь і са мовіддачі, про яку 
те пер Во ло ди мир Фе до ро вич зга дує не мов уві сні і не вірить, 
що вда ва ло ся здійсню ва ти усе швид ко та якісно.

Унікаль ний ма ши но будівний ком плекс, що за де ся тиліття
по став у Рад ванці, са мовідда ною, но ва то рською пра цею за -
жив доб рої сла ви і ша ни.

Ди рек тор ДЕЗНО по стійно пе ре бу вав у відряд жен нях. Йо -
го зна ли і в міністе рствах, на уко во-дослідних інсти ту тах, і в
про ек тно-ко нструк то рських бю ро, провідних підприємствах
га лузі. Зем ляк з Міжгірщи ни, член-ко рес пон дент Російської
ака демії на ук М.Блец кан заціка вив йо го сапфіра ми. Цей
унікаль ний ма теріал свої ми влас ти вос тя ми по сту пається ли -
ше ал ма зу. Зав дя ки цьо му ви ко рис то вується у космічній,
ювелірній, при ла до- і ма ши но будівній про мис ло вості, в
енер ге тиці то що. Як світодіод, на прик лад, сапфір у 5 разів
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змен шує спо жи ван ня елек тро е нергії і в 7 разів про дов жує
ви ко рис тан ня ламп на ка лю ван ня. Якби пе реоб лад на ти на
цій основі сис те му освітлен ня краї ни, бу ла б еко номія
енергії трьох АЕС. Ми в об комі КПУ підтри му ва ли по шу ки
за вод чан. На по чат ку 90-х років во ни за ку пи ли об лад нан ня
“Оме га” і роз по ча ли ви го тов лен ня сапфіру. Як при га дує
В.Біла нин, очо лю ва ний ним ко лек тив ви пус кав за га лом 12
ти сяч на й ме ну вань вузлів і де та лей, що бу ли не замінни ми на 
підприємствах різних га лу зей на род но го гос по да рства.

В ра дянські ча си усі про мис лові підприємства над а ва ли
ше фську до по мо гу кол гос пам і рад гос пам. Та з бо ку ДЕЗНО 
і осо бис то ди рек то ра В.Біла ни на во на бу ла особ ли вою, ба га -
топ ла но вою. Усвідом лю ю чи про бле му за й ня тості на се лен ня,
во ни орга нізу ва ли в кількох се лах (Біла со ви ця, Ниж ня Роз то -
ка та ін.) це хи з підго тов ки не обхідних ме та ло ви робів, об лад -
на ли їх су час ним устат ку ван ням, підго ту ва ли для ро бо ти на
ньо му місцеві кад ри. Отож со тні се лян вдо ма, без виї зду ста -
ва ли кваліфіко ва ни ми робітни ка ми. Дезнівці не об ме жу ва -
ли ся учас тю у зби ранні вро жаю, а бра ли на се бе фун да мен -
тальні ро бо ти. Так, у кол гос пах ім. Чка ло ва, ім. Орджо -
нікідзе Ве ли ко бе рез ня нсько го ра йо ну во ни зве ли спо ру ди
для зберіган ня сіна, в кол гос пах ім. Горь ко го Ужго ро дсько го
та ім. XXII з’їзду КПРС, що на Му качівщині, по бу ду ва ли
такі зро шу вальні сис те ми, що доз во ли ли за про ва ди ти інтен -
сивні тех но логії ви ро щу ван ня овочів і ви ног ра ду.

Зга дав Во ло ди мир Фе до ро вич і про підшеф ний кол госп
“Аван гард” Ужго ро дсько го ра йо ну. В ньо му на ла го ди ли
спільне ви роб ниц тво про дуктів для за во дської їдальні, вна -
слідок чо го – в цьо му я пе ре ко нав ся зго дом – ціни в ній бу ли 
на рівні сту д ентської, а якість – як у кра щих ка фе об лас но го
цен тру. Орендні відно си ни з кол гос пом обіця ли ви роб ниц -
тво і за куп ки (по собівар тості) до 25 кг м’я са на кож но го за -
вод ча ни на, спо руд жен ня і об лад нан ня в с.Яво ро во по туж но -
го хо ло диль ни ка для зберіган ня овочів, щоб вес ною ре алізо -
ву ва ти їх свіжи ми і за помірни ми ціна ми. Інтег рація міста і
се ла, от же, ста ва ла взаємо вигідною.

103



Про ці та інші здо бут ки В.Біла нин побіжно ска зав 18
квітня 1988 ро ку на збо рах партійно го ак ти ву об ласті, що
роз гля да ли шля хи поліпшен ня про до воль чо го за без пе чен ня
за кар патців. А основ ну ува гу зо се ре див на то му, що над алі
ро би ти муть за вод ча ни в цьо му на прям ку. Зок ре ма, він роз -
повів про ви го тов лен ня за че хос ло ваць ки ми зраз ка ми по над
20 ви со коп ро дук тив них ма шин для вирівню ван ня (пла ну -
ван ня) площ торік і 10 гідрофіко ва них три секційних котків
ве ли кої ва ги в по точ но му році. Про до по мо гу ви ног ра да рям 
у ме ханізації тру домістких опе рацій. Мож на б зро би ти
більше, підкрес лив В.Біла нин. Однак бра кує ме та лу. По чув -
ши це, при сутній на тих збо рах пер ший сек ре тар ЦК КПУ
В.Щер биць кий дав відповідне до ру чен ня і вже на ступ но го
дня з Києва за про си ли об ся ги і пе релік кон крет ної ме та ло си -
ро ви ни, не обхідної ужго ро дським ма ши но будівни кам для
до по мо ги се лу. Че рез рік, пра цю ю чи сек ре та рем За кар па -
тсько го об ко му партії, я по бу вав в Ірша всько му ра йон но му
об’єднанні “Сільгос птехніка” і на очно пе ре ко нав ся, як за їх
участі тут на ла го ди ли ви пуск для аг раріїв ба гать ох вкрай по -
трібних ма шин і ме ханізмів, здат них пра цю ва ти у гірських
умо вах. Та кої спеціаль ної техніки не ви пус ка ли провідні ма -
ши но будівні підприємства у Кіро вог раді, Хер соні та інших
цен трах.

Не мо жу не зга да ти ви со ку куль ту ру міжо со бистісно го спіл -
ку ван ня і то ле рантність чер во но го ди рек то ра. Так, бу ду чи
віль но дум цем, він по важ но ста вив ся до релігійних по гля дів і
по чуттів. Ще в ра дянські ча си суттєво до по ма гав спо ру ди ти
чи капіталь но відре мон ту ва ти цер кви у се лах Н.Бов т радь, Під -
горб, Стри па, Анта ловці, Шиш ловці, в яких жи вуть ук раїнці,
угорці, ру си ни, сло ва ки, мо лять ся пра вос лавні, гре ко- ка то ли -
ки, кальвіністи (ре фор ма ти), а за га лом – спів вітчиз ни ки.

Це в об комі КПУ ми зна ли і ро зуміли, ад же ро би ло ся все
за про по зицією і зго дою ра ди тру до во го ко лек ти ву. Вод но -
час Во ло ди мир Фе до ро вич був не при ми рен ним до про гуль -
ників, чар ко любів, крадіїв. Такі, щоп рав да, на за воді не за -
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три му ва ли ся над овго, бо гро ма дська дум ка бу ла рішу чою,
при нци по вою.

Ефек тив на діяльність за во ду доз во ли ла успішно роз в’я зу ва -
ти соціаль но-куль турні про бле ми. Із 400 трудівників, що пе ре -
бу ва ли в черзі на жит ло, роз повідає сьо годні В.Біла нин, ми до
1991 р. зуміли 350 за без пе чи ти жит лом. Всі ба жа ючі от ри ма ли
са до во-го родні ділян ки, ко рис ту ва ли ся – за сим волічною пла -
тою – путівка ми в са на торії та бу дин ки відпо чин ку. І до дає з
усмішкою: окре мих то ва ришів до во ди ло ся на прав ля ти ту ди
“доб ровільно-при му со во”. Та сам ди рек тор вря ди-го ди ко рис -
ту вав ся за кон ни ми відпус тка ми. За те ре гу ляр но й охо че
відвіду вав ре пе тиції за во дсько го ан сам блю пісні й тан цю “Ра -
ду ван ка”, в ко лек ти вах яко го (во каль но му, інстру мен таль но -
му, хо ре ог рафічно му та ін.) бра ли участь 120 чол. Ла у ре ат пре -
стиж них фес ти валів, кон курсів, ан самбль по бу вав у ба гать ох
містах Со ю зу РСР і за рубіжних країн. За рів нем май стер ності
не по сту пав ся про фесійним ко лек ти вам, тож зван ня “на род -
но го” здо був за слу же но. І тут ди рек тор був пер шим, не фор -
маль но. Успад ку вав ши від бать ка ча рівни цю-скрип ку, не
встиг ши опа ну ва ти нот ною гра мо тою в школі, са мо туж ки
ово лодів нею, і цей ди во виж ний інстру мент став підвлад ний
йо го ру кам. Ніжний, со ко ви тий го лос Во ло ди ми ра Фе до ро ви -
ча – ще один ключ до лю дських сер дець. Я не раз ми лу вав ся
ним, підтри му вав йо го, особ ли во ко ли Во ло ди мир Фе до ро вич 
за во дить рідні об ом нам пат ріот ичні ра дянські, ліричні ком -
со мольські, роз маїті на родні за кар патські пісні. Без пе -
ребільшен ня мож на ска за ти: піс ня – йо го су пут ни ця. Тех -
нічній і ху дожній са модіяль ності він від дав мо лодість,
енергію, сер це, вміння. Во ло ди мир Фе до ро вич має по вне пра -
во сьо годні мо ви ти: у праці і пісні моє жит тя, в ро боті – жит тя 
і пісня. Тож на кож но му зіб ранні з йо го учас тю і на йо го честь
зву чить по-особ ли во му тра диційне й сим волічне по ба жан ня
“Мно гая і бла гая літа�”. На тлі Біла ни на-співа ка тьмяніють
про фесіона ли ти пу Поп ла всько го.�

Мені імпо нує ши ро ке політич не мис лен ня, но ва торські
підхо ди і управлінський та лант, де мок ра тизм і лю дяність Во ло -
ди ми ра Фе до ро ви ча. Він ба га то разів об и рав ся де пу та том
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міської ра ди, кілька скли кань пра цю вав чле ном її ви кон ко му,
брав ак тив ну участь у гро ма дсько-політич но му житті. Ма ю чи
міцні ідейні пе ре ко нан ня, ке ру вав ся ни ми у по всяк денній
праці та по буті. Якось до Біла ни на на за вод завітав ко лишній
тлу мач мар ксиз му- ленінізму, а в після пе ре бу дов ний період –
ви со кий керівник із но во де мок ра тич ною орієнтацією. По ба -
чив ши у залі засідань по ртре ти Мар кса, Енгель са, Леніна, гість
по чер вонів гірше па ртквит ка, яко го ко лись рев но до би вав ся у
вузі, і ви гук нув: “Не гай но їх ви ки ну ти!”

– Обов ’яз ко во, — спокійно відповів Во ло ди мир Фе до ро -
вич, – ми про сто че каємо, ко ли ви при все люд но відмо ви тесь
від своєї дис ер тації про без смер тя мар кс истсько-ленінсько го
вчен ня, за яку й нині дер жа ва вам пла тить гроші. А тоді по ч -
не мо на сліду ва ти ваш при клад.

Біла нин не пе ре стає по вто рю ва ти лю дям, що в ра дянські
ча си у всіх бу ла щи ра віра у спра вед ливість, а тру до вий ен -
тузіазм спри яв не ухиль но му поліпшен ню жит тя. Бо ля че
сприй няв роз вал Ра дя нсько го Со ю зу, руй ну ван ня мо гут ньо -
го на род но гос по да рсько го ком плек су краї ни. Бив три во гу
пе ред на ва лою рин ко вої стихії. Мені, та й ти ся чам інших чи -
тачів по пу ляр ної в 90-х ро ках га зе ти “Но ви ни За кар пат тя”,
за пам ’я та ла ся вдум ли ва стат тя В.Біла ни на “Яке суспільство
ми бу дуємо, або Хіба ре вуть во ли, як яс ла по вні?” (№48 за 30 
квітня 1993 р.). В ній бу ло ба га то слуш них про по зицій, та
хто їх вра ху вав? Хіба що сам ав тор. За вод опи нив ся на межі
бан кру тства. Бо розірвав ся лан цюг ко о пе рації, за мов лен ня
на не стан дар тне об лад нан ня пе ре ста ли над хо ди ти, дер жа ва
вве ла ве ликі под ат ки (на зем лю, на прик лад, збільши ла у 800
разів), ви ка ча ла об оротні кош ти� Хтось із ско ро ба гатьків,
оче вид но, ждав, ко ли за безцінь зуміє при дба ти та ке унікаль -
не підприємство і чи малі угіддя біля Ужа. Та не діждав ся.
В.Біла нин організу вав за мов лен ня ще існу ю чо го тоді АПК
об ласті, інших регіонів, на ла го див капіталь ний ре монт дви -
гунів, вкрай не обхідні сервісні по слу ги. За роб ле ний чис тий
при бу ток роз поділи ли між працівни ка ми, ви ку пи ли за вод
згідно за лиш ко вої вар тості, до то го ж без сто ронніх лю дей,
за ди фе ренційо ва ною шка лою. Так, ди рек то ру із 1550 акцій
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при па ло всьо го 27. Ство ри ли відкри те акціонер не то ва рис -
тво, а фак тич но на род не підприємство. Біла нин пе ре дав кер -
мо керівниц тва го лов но му інже не ру В.Жу па ну, який раз ом з 
ним усе жит тя тру див ся на за воді. Сьо годні підприємство
бо реть ся за існу ван ня, але діє! Тру до вий ко лек тив сподіва -
ється, що ко лись на ста нуть кращі ча си. У це вірить і Во ло ди -
мир Фе до ро вич, не по ри ва ю чи з ним зв’язків, ра дить, підтри -
мує, втішає.�

Пе ре ко на ний ко муніст Біла нин і після 70 літ за ли шив ся
под виж ни ком, ро ман ти ком, вірить, що іде а ли доб ра, спра вед -
ли вості, бра те рства тру дя щих, при род ної кра си, патріот ич ної
лю бові до рідної землі врешті-решт візьмуть го ру над жа до -
бою, озлоб леністю, без ду ховністю. Йо го я ра до ба чу на на ших
ко муністич них зібран нях. З ним (від 1993 ро ку) співпра цюю у 
За кар па тсько му де мок ра тич но му об’єднанні, в яко му пред -
став ле но до 30 різних спілок, асоціацій, то ва риств. Йо го
підтри мую в ру си нсько му русі, що за хи щає за конні пра ва й
на сущні інте ре си при гноб ле них і експлу а то ва них кра ян усіх
національ нос тей. Ба чу: Во ло ди мир Фе до ро вич де далі глиб ше
усвідом лює: тільки ак тив ни ми, спільни ми, ско ор ди но ва ни ми, 
пра во ви ми діями мож на до би ти ся не ли ше ет но куль тур но го
відрод жен ня ру синів, але й за до во лен ня життєвих по треб усіх
за кар патців в Україні, яка об ов’яз ко во по до лає за тяж ну сис -
тем ну кри зу і вий де на соціалістич ний шлях роз вит ку.

Над зви чай но скром на, лагідна, ми ла і чуй на лю ди на, В.Біла -
нин со ром ли во по ка зує орде ни Тру до во го Чер во но го Пра по -
ра і “Знак По ша ни”, ме далі, По чесні гра мо ти, інші за слу жені
відзна ки, старі га зе ти, вітальні лис ти друзів – і ледь стри мує
сльо зи. Бо за кож ним по свідчен ням, ряд ком осо бис тих до ку -
ментів – тру до вий не спокій, творчі по шу ки, пе ре жи ван ня,
болі і ра дощі. Тур бу ють пер спек ти ви рідно го за во ду, сер це
крає біль за всю про мис ловість міста. Адже де сят ки літ був за -
ступ ни ком го ло ви ра ди ди рек торів підприємств Д.Плос ки -
ни – керівни ка Ужго ро дсько го ме ханічно го за во ду, рад ни ком
го ло ви об лас ної ра ди і ви кон ко му М.Во ло щу ка, на дійним
помічни ком-ви ру чаль ни ком ба гать ох ко лег у різ них ку точ ках
краю та за йо го меж ами, на сам пе ред у сусідніх регіонах Сло -

107



вач чи ни і Угор щи ни. Обом нам зга ду ють ся М.Алексій,
Ю.Брун цвик, І.Го мо най, І.Гру ня нський, В.Ду лов, В.Ли за нець,
О.Ли ко вич, І.Машіка, І.Ознобкін, Ю.Пе рес та, Д.По д оль сь -
кий, І.Ше па, І.Ща дей, М.Цу пе ряк, де сят ки, со тні інших зна -
них орга ніза торів про мис ло во го ви роб ниц тва на За кар патті.
Для Во ло ди ми ра Фе до ро ви ча во ни – не оцінимі на став ни ки,
со рат ни ки, друзі, з яки ми ра див ся, у яких вчив ся, з ким звіряв
свої пла ни і вчин ки.

Ве ли кою мірою за вдя ки їм ста ва ли дійсністю пе ре ва ги со -
ціалістич но го гос по да рю ван ня і ко лек тивістсько го тру до во го
бут тя. До 1991 ро ку в об ласті бу ло збу до ва но по над 300
підприємств і май же 40% із них – у гірських ра йо нах. Обсяг
про мис ло во го ви роб ниц тва порівня но з 1946 ро ком зріс май -
же в 65 разів! Во но сяг ну ло 80% в струк турі на род но го гос по -
да рства про ти 2,2% в до ра дянські ча си, на прикінці 30-х років.
Во лею КПРС і Ра дя нської вла ди, за вдя ки братній підтримці
со юз них рес публік, праць о виті і здібні за кар патці пе ре тво ри -
ли свій ко лись відста лий аг рар ний край в індус тріаль ний, збе -
рег ли йо го ре сур сний по тенціал і са мо бутність. За ро ки са -
мостійності на род не гос по да рство об ласті, на жаль, дег ра ду ва -
ло, во на ста ла рин ком збу ту низ ь ко якісної імпор тної про мис -
ло вої про дукції та про дуктів хар чу ван ня, а ро зум і ро бо тящі
ру ки зем ляків ви му ше но зба га чу ють чу жо зем них ха зяїв. То му
бо лить сер це в ко лиш ньо го ко ман ди ра пе ре до во го робітни чо -
го ко лек ти ву Ужго ро да В.Біла ни на, туж но співає в йо го ру ках
ве чо ра ми са мот ня скрип ка, більшає си ви ни на скро нях і су му
в йо го ніжних, доб рих і враз ли вих очах� Тішить, що по бра ти -
ми, зна йомі не за бу ва ють, у свя та і будні на га ду ють про се бе,
віта ють, ба жа ють фай но го здо ров ’я, вит рим ки, муж ності, ве -
се лих і ра дісних пісень. І, зви чай но, йо го ро зуміє та підтри мує
вірна су пут ни ця – дру жи на На талія Йо сипівна. Я при на годі
бла гаю Во ло ди ми ра Фе до ро ви ча раз ом до би ва ти ся ме ти – по -
жи ти у май бутній вільній, міцній і щас ливій Україні. Світло
йо го тру до вих звер шень, пломінь чис тої душі і кра са бла го -
род них по ри вань гідні по ша ну ван ня і на сліду ван ня.

Січень 2009 р.
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Герой живе за Тисою�

Він гідно несе і примножує славу своїх
предків.

Микола Рішко. Золоте сузір’я.
 

Гарні се ла, в них праць о виті лю ди,
пе ре важ но українські угорці, бла го дат -
на, ро дю ча зем ля, на й тепліші клі ма -
тичні умо ви – то усе За ти ся нська до -
ли на на За кар патті. У селі Пет ро во
(нині Пий тер фол во) в се ре дині 60-х
років ми ну ло го століття спра ви зве -
ли ме не з керівни ком місце во го кол -

гос пу “При кор дон ник” Антоніном Олек сан д ро ви чем Біро -
вим. На базі цьо го гос по да р ства на ле жа ло про вес ти пер ший
зліт мо ло дих ме ханіза торів об ласті. Пер ший сек ре тар об ко му 
ЛКСМУ В.Ге ця нин до ру чив мені, інструк то ру відділу ком со -
м ольських організацій, що був за кріпле ний за Ви ног -
радівським ра йо ном, виї ха ти в кол госп і за й ня ти ся підго тов -
кою не звич но го мо лодіжно го фо ру му. Ба га то пи тань зво ди -
ло ся до го ло ви Біро ва (в угорській мові це сло во озна чає
“ста рос та”, “керівник се ла”, як у місті мер по-те перішньо му). 
Мені бу ло лег ко і приємно спілку ва ти ся з ним, бо Антонін
Олек сан дро вич ви я вив ся муд рою, інтеліген тною лю ди ною і,
зви чай но, еко ном ним гос по да рем, про ра хо ву вав, як мо вить -
ся, кож ну ко пійку, але не опус кав ся до жадібності.

Зліт ви дав ся чу до вим: А.Біров озна йо мив гос тей із ма ши -
но-трак тор ним пар ком, де па ну ва ла не по ка зо ва, а звич на
чіткість, охайність, бу ла не ли ше різно манітна й су час на
техніка, а, що усіх вра зи ло, на лежні умо ви праці і по бу ту (ре -
монтні май стерні, ду шові, їдаль ня, кімна та відпо чин ку).
Дру гий сек ре тар об ко му ЛКСМУ, вче ний аг ро ном Орест Іва -
ниць кий зро бив ціка ву, фа хо ву до повідь. А далі пішли
відверті вис ту пи мо ло дих меш канців, кон церт місце вих ама -
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торів сце ни, су венірний кіоск, книж ко ва вис тав ка... і� по каз
київськи ми мо дельєра ми зразків спеціаль но го одя гу для
сільських ме ханіза торів. Та на йбільше за пам ’я та лись не во ни, 
а гос тин ний гос по дар. Відтоді я всіля ко на ма гав ся по ба чи ти
йо го, по слу ха ти, без по се ред ньо і под умки ра ди тись з ним.
Для цьо го ви ко рис то ву вав періодичні відряд жен ня А.Біро ва
в сто ли цю, спілку вав ся з сек ре та рем рай ко му КПУ П.Лев чу -
ком, пар тор гом кол гос пу Л.Амбрушем (з яким під час
спільно го на вчан ня в сільгос птехнікумі ми очо лю ва ли про -
фком), інші мож ли вості. Щи ро зрадів при своєнню А.Біро ву 
в 1971 році ви со ко го і за слу же но го зван ня Ге роя Соціа -
лістич ної Праці.

Особ ли во ціка вою і хви лю ю чою для ме не ста ла зустріч з
А.Біро вим улітку 1990 ро ку, ко ли я після двох де ся тиліть ро -
бо ти в Києві та Москві по вер нув ся в За кар пат тя і по чав пра -
цю ва ти сек ре та рем об ко му КПУ. Кол госп “При кор дон ник” і 
се ло Пет ро во зміни ли ся не впізнан но. Хо ча во ни й раніш не
пас ли за дніх, однак цьо го разу по ба чив по туж ний аг рар -
но-про мис ло вий ком плекс- фірму: дбай ли во дог ля нуті по ля,
ме ханізо вані фер ми, пе ре робні за во ди, а ще – це хи відо мих
київських про мис ло вих підприємств. Та чи не на йбільш вра -
зи ли об’єкти соціаль но-куль тур но го по бу ту: новітні шко ли і
бу ди нок куль ту ри, спор тзал і стадіон, ди тячі ат ракціони, ху -
дож ня га ле рея. Експо зицію кар тин у ній по ка зу вав Антонін
Олек сан дро вич і ко мен ту вав, мов про фесійний мис тец твоз -
на вець. Це був рідкісний у моїй прак тиці ви па док, ко ли го -
ло ва кол гос пу не скар жив ся, не про сив, а на впа ки – щед ро
ділив ся слуш ни ми дум ка ми, про по зиціями що до партійної
ро бо ти, дер жав но го управління, місце во го са мов ря ду ван ня і 
навіть� зов нішньої по літи ки, ад же за кілька кіло метрів від
Пет ро ва – Угор щи на, а за сусіднім се лом Дя ко во – Ру мунія.

До ля А.Біро ва зви чай на і по вчаль на. Він з про сто го хлібо -
ро бсько го ро ду. На по чат ку XX ст. йо го бать ко в юнацькі ро -
ки, як і ти сячі тодішніх підкар патців, раз ом з дідом їзди ли
на за робітки в Америку. Не ма ю чи спеціаль ності, за й ма ли ся
важ кою фізич ною пра цею, якої уни ка ли навіть тем ношкірі
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або ри ге ни. На жме ню за роб ле них гро шей Олек сандр Біров
ку пив удо ма клап тик землі, щоб го ду ва ти й одя га ти сім’ю. І
хо ча пра цю ва ли й дру жи на, і син – коштів не вис та ча ло. То -
му їздив у де по Ко ро ле ва, ко че га рив на па ро возі. Зно ву зби -
рав гроші, бо праг нув за будь-що вив чи ти Антоніна, щоб
той жив кра ще, ніж сам. Ду же хотів, щоб син став інже не -
ром-шля хо ви ком (про фесія в краї рідкісна, але пер спек тив на 
й дохідна). Та хлоп ця за хоп лю ва ла вчи т ельська пра ця. Нав -
чав ся в го ро жанській (не пов но-се редній) школі у сусідній Ру -
мунії. Війна ледь не пе ре крес ли ла пла ни, до ве лось займатися
до машнім гос по да рством.

Мрія юна ка ста ла ре альністю після виз во лен ня За кар пат тя
Чер во ною Армією. Антоніна Біро ва при й ня ли до пе ду чи ли -
ща, відкри то го не да ле ко – в м.Хусті у пер ший по воєнний
рік. До то го ж на спеціаль но ство ре не уго рське відділен ня.
Че рез три ро ки от ри мав дип лом учи те ля по чат ко вих класів, а 
за ним – на прав лен ня в шко лу сусідньо го с.Па ладь. Та ще й
ди рек то ром одра зу! Відчув, що знань не дос тат ньо, і всту пив
до Ужго ро дсько го дер жав но го універ си те ту. Мож на ли ше уя -
ви ти, як не лег ко бу ло поєдну ва ти уро ки, ди рек торські кло по -
ти і за очне на вчан ня. А в селі вчи тель ще й газ ду ва ти му сить,
щоб ма ти власні харчі. Тоді ж всту пив до Ком партії, а не -
вдовзі ко муністи кол гос пу об ра ли йо го сек ре та рем сво го осе -
ред ку. Ди рек тор шко ли, як пра ви ло, ав то ри тет на й ша но ва на 
лю ди на у кож но му селі, а тут ще й мо ло дий, енергійний,
скром ний, і “свій”, уго рець. Ра зом із правлінням підібра ли
здібних, сумлінних лан ко вих, бри га дирів, завіду ю чих фер ма -
ми, вміло до по ма га ли їм і вод но час ви ма га ли по зи тив них
ре зуль татів – і се ло Па ладь керівни ки ра йо ну нерідко по ча ли
ста ви ти за при клад іншим.

Після цьо го А.Біро ву – не сподіва но для ньо го, однак
логічно – за про по ну ва ли очо ли ти колгосп “При кор дон ник”
у сусідньо му селі Пет ро во. Ва гав ся і навіть одра зу не по год -
жу вав ся. І не то му, що йшло ся про на йбільше гос по да рство
ра йо ну – у ньо му об’єдна ли сім сіл. Не знав, як под ив лять ся
в них лю ди на йо го кан ди да ту ру. Та рай ком партії по пе ред -
ньо вив чив їх дум ку і “сва тан ня” відбу ло ся чем но. Зго дом



два кол гос пи об’єдна ли в один. Відтоді А.Біров поєднав не -
лег ку, та за хоп лю ю чу пра цю на землі з пе да гогікою до рос лих 
і ма лих, бо вчи те лем у душі за ли шив ся на зав жди.

Май же 40 років Антонін Олек сан дро вич очо лю вав ве ли -
кий кол госп-аг рофірму “При кор дон ник”. Про схо дин ки йо -
го ста нов лен ня як керівни ка ґрун тов но на пи ше мій ко ле га,
ху дожній літо пи сець соціалістич но го онов лен ня краю жур -
наліст М.Рішко в на рисі “Біров”, вклю че но му до йо го чу до -
вої збірки “Зо ло те сузір’я” (ви дав ниц тво “Кар па ти”, 2000 р.),
яку вар то б ма ти у кожній ро дині як на стільну кни гу. Не пе -
реповіда ю чи кон кретні гос по дарські по шу ки і здо бут ки
А.Біро ва, при га дую, як вже у 70-х ро ках в очо лю ва но му ним
ко лек тиві зби ра ли по 40 цен тнерів зер но вих з гек та ра. Ще
кращі ре зуль та ти ма ли у ви роб ництві тва рин ниць кої про -
дукції. Та важ ли во – на них не зу пи ня ли ся. Вро жайність не -
ухиль но про дов жу ва ла зрос та ти: 50, 55, 60 цен тнерів з гек та -
ра. А вер ши ною став у 80-х ро ках та кий рубіж: 72 цен тне ри
зер но вих з кож но го гек та ра. На 500 літрів збільши ли над ої
мо ло ка від ко ро ви. Що ро ку ре алізу ва ли по 300 тонн сви ни -
ни. Ба га томільйонні до хо ди (40% при бутків) гос по да рству
да ва ла кол гос пна індустрія – пе ре роб ка і зберіган ня плодів та 
овочів, ви ног ра ду й тю тю ну. Ли шень кол гос пний кон сер -
вний за вод ви пус кав що ро ку по над 2,5 мільйо на умов них ба -
нок. В “ко морі”-схо вищі свої ми си ла ми здійсню ва ли об роб -
ку і три ва ле зберіган ня 2500 тонн зер на. Ре мон тний за вод
міг од но час но ла го ди ти 10 ав то мобілів і трак торів. В хо ло -
диль ни ку свіжи ми за ли ша лись до вес ня ної ре алізації по над
500 тонн овочів і фруктів. Влас ний це гель ний за вод за без пе -
чу вав дефіцит ною про дукцією не ли ше кол госп і йо го тру -
дівників, але й ба жа ю чих з інших сіл та ра йонів, де за ра дя -
нських часів ши ро ко ве ло ся ви роб ни че і жит ло во-по бу то ве
будівниц тво.

З до по мо гою київсько го “Арсеналу” в Пет рові зве ли за вод 
оп тич них при ладів, на яко му 130 чо ловік ви го тов ля ли лінзи
та інші де талі для по пу ляр них і дос туп них фо то а па ратів. Ра -
зом із сто лич ним за во дом “Сокіл” тут на ла го ди ли ви роб ниц -
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т во вкрай по трібно го тоді спор тив но го одя гу. В кол госпній
ін дустрії май же 1000 трудівників очо лю ва но го Антоніном
Олек сан дро ви чем ко лек ти ву цілорічно ма ли ро бо ту. Так бу -
ло до сяг ну то по вної за й ня тості, підви щен ня за галь но освіт -
ньо го і про фесійно-технічно го рівня се лян. На от ри му вані ж 
при бут ки ве ли соціаль но-куль тур не будівниц тво. Май же у
всіх се ми се лах спо ру ди ли нові шко ли, у п’я ти – бу дин ки
куль ту ри. Пам ’я таю, як пи шав ся Антонін Олек сан дро вич ко -
лек ти вом ан сам блю пісні і тан цю “Ти са”, як гор до по ка зу вав 
мені японські па го ди, “чор то ве ко ле со” у сільсько му пар ку
куль ту ри і відпо чин ку. Та ких ат ракціонів не ма ла більшість
рай центрів. В кол госпі зве ли і пра цю вав та кий су час ний
спор т ком плекс, що на йо го базі про во ди ли ся об ласні і рес -
пуб ліканські зма ган ня. По над 400 юнаків і дівчат закінчи ли
сільську спо ртшко лу. Гордістю усьо го За кар пат тя бу ла місце -
ва діво ча ко ман да хо кею на траві, яка успішно вис ту па ла
навіть на все со юз них та міжна род них турнірах. Пи шав ся го -
ло ва і краєзнав чим та ет ног рафічним му зе я ми, кар тин ною
га ле реєю, де про во ди лись за нят тя з учня ми, ек скурсії для гос -
тей. Сільський рес то ран “Чар даш”, по бу до ва ний в уго рсько -
му національ но му стилі, А.Біров ви ко рис то ву вав для вша ну -
ван ня кра щих трудівників, відзна чен ня офіційних уро чис -
тих подій, про ве ден ня сімей них тор жеств, при й о му гос тей.
На ве ду та ку де таль: за наш обід в ньо му го ло ва кол гос пу роз -
ра ху вав ся з влас ної ки шені (від моєї час тки так тов но відмо -
вив ся, мов ляв, в Ужго роді по кви таємось). Не мо жу не зга да -
ти по то па ючі в квітах при ватні са ди би кол гос пників, за ас -
фаль то вані сільські площі й ву лиці, оригіна льні бу дин ки по -
бу ту, зв’яз ку, реєстрації шлюбів і но вона род же них, че пурні
ди тячі яс ла і са доч ки, впо ряд ко вані цвин тарі. Кол гос пни ки
ма ли усе для за мож но го, цивілізо ва но го вільно го жит тя.
Привіле йо ва но по чу ва ли ся тут 1200 пенсіонерів та май же
стільки ж дітей.

Се редній розмір пенсій у “При кор дон ни ку” був ви щий,
ніж у працівників про мис ло вості. До то го ж 75-80% ве те ра -
нів, в міру своїх сил, про дов жу ва ли бра ти участь у кол гос -
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пно му ви роб ництві. Для них з ініціати ви А.Біро ва бу ло вста -
нов ле но ряд пільг: окре ма премія при ви ході на пенсію, до -
дат ко ва, на 20-30% доп ла та за кож ний відроб ле ний після цьо -
го рік, зван ня по чес но го кол гос пни ка з сим волічним клю чем 
від кол гос пної ко мо ри, путівки в са на торії то що. Нес прос та
лю ди по важ но го віку і мо лодь не ли ше Пет ро ва, але й скрізь
по За ти сян щині на зи ва ли йо го щи ро, з лю бов ’ю “Тонітов-
 бачі”, укр аїнською – учи тель.

У книзі А.Біро ва “Огля да ю чи про й де не” (1991 р.) з ве ли -
ким інте ре сом про чи тав, як по сту по во, вміло за про вад жу ва -
ли ся ним нові фор ми влас ності, організації праці, внутрі- і
міжгос по да рське ви роб ниц тво, про мис ло ва інтег рація, між -
на род не спів робітниц тво. На ве ду лиш одне ха рак тер не вис -
лов лю ван ня. “Хо чу особ ли во підкрес ли ти, – пи сав ав тор, –
що ве ли ку ува гу при діляємо архітек тур но му офор млен ню за -
кладів куль ту ри. Нап ри клад, па лац куль ту ри у Ве ликій Па ладі 
за своїм зовнішнім і внутрішнім офор млен ням, об лад нан -
ням мо же по зма га ти ся з подібни ми за кла да ми будь-яко го
міста. До речі, архітек ту ра гро ма дських спо руд, як що мож на 
так ска за ти, – це моє хобі. Із кож ної за кор дон ної по їздки
при во жу з со бою аль бо ми, книж ки з архітек ту ри, на ма га ю ся
за по зи чи ти все, що ко рис но і гар но”. І далі по яс нює: “Адже
ми бу дуємо не на рік і не на два, і при й дешні по коління нам 
не про стять, як що за ли ши мо після се бе примітивні і не ес те -
тичні спо ру ди”. Ми мо волі под ума ло ся: та ке б мис лен ня і
став лен ня до спра ви нинішнім керівни кам сіл, міст і дер жа -
ви, які охо че (пе ре важ но за на родні кош ти) ман дру ють
світом, а вдо ма зво дять тим ча сові, хи мерні спо ру ди – як для
суспільства, так і навіть для се бе. Особ ли во це впа дає у вічі в
Ужго роді та Києві, на око ли цях міст. Бо ля че й при кро, що
досі не ма спра вжньо го біро ва (гос по да ря) в Україні.�

Антонін Олек сан дро вич, на моє гли бо ке пе ре ко нан ня, –
при клад дер жав ниць ко го мис лен ня, євро пе йської куль ту ри,
інтер націоналістської пе ре ко на ності. Про ньо го не раз я зга -
ду вав у Вер ховній Раді Украї ни, бу ду чи в 1998-2006 ро ках на -
род ним де пу та том від КПУ, і пам’ятаючи, як ба га то літ цю
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місію сумлінно ви ко ну вав А.Біров. Більше то го, він пра цю -
вав чле ном Пре зидії Вер хов ної Ра ди УРСР. Відповідаль но
ви ко ну вав та кож партійні до ру чен ня – від кол гос пно го пар -
тко му до ЦК. Не раз бу вав у Москві – ділив ся досвідом,
лобіював інте ре си се лян.

Тру див ся А.Біров за вжди на тхнен но, з пер спек ти вою. На -
сам пе ред дбав про підго тов ку і ви хо ван ня кадрів. Ко лись він 
один в кол госпі мав ви щу освіту. То му став ви яв ля ти
здібних мо ло дих трудівників, ре ко мен ду ва ти їх на на вчан ня
у ву зи – до то го ж різні, сільсько гос по дарські й гу манітарні.
Доб ри ми помічни ка ми йо му зго дом ста ли завіду вач фер -
мою Іштван Бар та, го лов ний зо о технік Ла йош Амбруш, го -
лов ний аг ро ном Фе ренц Вайс. Чис ло спеціалістів у кол госпі
сяг ну ло 100, до то го ж з корінних се лян. Ба гать ох вив чи ли на 
за гальні кош ти, усіх за без пе чи ли жит лом. А ще Антонін
Олек сан дро вич сти му лю вав за своєння укр аїнської і ро -
сійської мов, ви со кої куль ту ри, за без пе чен ня спра вед ли вості
і по ряд ку – як у ви роб ни чих відно си нах, так і в по буті. Адже
на селі все вид но, все чу ти – і мо раль но-пси хо логічна ат мос -
фе ра має не мен ше зна чен ня, ніж технічний рівень чи
організація праці.

Не раз у відвер тих роз мо вах я пе ре ко ну вав ся і за хоп лю вав -
ся тим, що Антонін Олек сан дро вич з віком не черствів, від
успіхів не за зна вав ся, за ли шав ся щи рим ду шею, щед рим,
доб рим. Над усе він лю бить рідну зем лю і лю дей на ній, бла -
гос ло венній, що да рує хліб на сущ ний і усе до хліба. Антонін 
Олек сан дро вич виз нає: “Я за ко ха ний у свій край, При ти сян -
щи ну. Особ ли во гар ний він у вес няні, літні дні, ко ли все на -
вкруг буяє, по то пає в зе лені, ди хається свіжо, вільно�” А щоб 
по лег ши ти пра цю се лян, шу кав і за про вад жу вав новітні тех -
но логії, не шко ду вав коштів на при дбан ня техніки, ви на го -
ро ди ма йстрам своєї спра ви. Щоб по сла би ти при родні ри зи -
ки, про ве ли дре наж, при дба ли дві на сосні станції, спо ру ди ли 
іри гаційну сис те му – і на 2000 гек тарів посіви ма ли га ран то -
ва не зро шен ня. Хлібо ро бам на поміч при хо ди ли 140 трак -
торів, 6 ку ку руд зо- і 23 зер ноз би ральні ком бай ни, со тні оди -
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ниць до поміжної техніки. А щоб з над лиш ка ми тва рин ниць -
кої про дукції се ля ни не ма ли кло по ту, не воз и ли їх у місто,
на місці на ла го ди ли її за готівлю і пе ре роб ку. Та ще й до по -
ма га ли мо лод ня ком, кор ма ми, транс пор том. Та ку ко о пе -
рацію за про ва ди ти б сьо годні! Та хто за неї візьметь ся? Не да -
ле ког лядні ско ро ба гать ки і поміщи ки дба ють ли ше про тим -
ча со ве влас не зба га чен ня.�

Не раз А.Біров вис лов лю вав стур бо ваність і об урен ня роз -
ва лом кол госпів, руй ну ван ням укр аїнсько го се ла кучмів -
сько- ющен ківською вла дою, вно сив про по зиції що до відро -
д жен ня і підне сен ня аг рар но-про мис ло во го ком плек су. Та
мар но. Чи нов ни ки і ха пу ги по спішно пе реоб ра ли йо го, пе -
ре ста ли за про шу ва ти навіть на уро чис тості, аби прав дою не
зіпсу вав їм пла ни і на стрій. Обов ’яз ко во і охо че відвідує
А.Біров наші зібран ня. Що ра зу при бу ває у Ви ног ра до во та
Ужго род на пе ре дви борні і ро бочі зустрічі з П.Си мо нен ком, 
А.Мар ти ню ком, О.Тка чен ком, інши ми пред став ни ка ми
Ком партії, вис лов лює свої дум ки, про по зиції. Ви ко рис то вує 
що най мен шу на го ду для підтрим ки се ля нської та соціа -
лістич ної партій, про фспілок, усіх про гре сив них сил.�

Схвиль о ва но і вдяч но сприй няв торік А.Біров По чес ну
гра мо ту ЦК КПУ, по ба жан ня П.Си мо нен ка з на го ди 80-літ -
ньо го ювілею, ши ро ко відзна че но го на За кар патті і, зви чай -
но, в Ти сянській до лині. Чи не на й ви щою на го ро дою для ве -
те ра на є що денні вітан ня од но сель чан, які при зустрічі з ним 
не ли ше тра диційно ша ноб ли во зніма ють ка пе лю хи, а й
вкло ня ють ся низ ь ко, об ов’яз ко во за пи ту ють: “Годь водь?” 
(уго рською “Як ся маєте?”), міцно тис нуть ру ку, за про шу ють 
на ка ву.

Нез ва жа ю чи на по важ ний вік, Антонін Олек сан дро вич
виг ля дає мо ло до, привітно, по стійно в русі, при ділі. Зай -
мається кро лівниц твом, пле кає сад-го род біля своєї че пур ної 
ха ти ни, а на й дбай ливіше дог ля дає ви ног рад ник, де рос туть
60 кущів рідкісних со ртів, при ще пи яких щед ро роз дає од -
но сель ча нам. Гос тей охо че час тує, особ ли во взим ку чи в не го -
ду, цілю щим ви ном влас но го ви роб ниц тва. Чи тає і пе ре -
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читує улюб лені книж ки з ба га тої і різно манітної влас ної біб -
ліот е ки – на сам пе ред, ху дожні, істо ричні, з архітек ту ри. Ра діє,
ко ли під час літніх канікул та взим ку в за тиш ну осе лю бі ля Ти -
си при їжджа ють з Угор щи ни дру жи на, невістка і син з ону ка -
ми. Сам пе ре се ля ти ся до них не хо че, ад же як ки ну ти рід ну
зем лю, яка йо го зрос ти ла, при нес ла радість і щас тя йо му, си ну 
ря до во го за робітча ни на-хлібо ро ба, піднес ла до Ге роя Соціа -
лістич ної Праці, яко го виз на ва ла вся ве ли ка краї на – Ра дя -
нський Со юз, пра матір Угор щи на та ба га то інших країн?

Без мар нослів’я пи шається тим, що здо був ви со ке зван ня
одним з не ба гать ох гос по да рських керівників За кар пат тя, ад -
же в ра дянські ча си на го род жу ва ли за тру дові под ви ги пе ре -
важ но ря до вих хлібо робів. В сузір’ї Ге роїв раз ом з ним –
угорці О.Сейпі, Ю.Бе не дек, І.Барт, Г.Бігарі, К.Чо торі,
Е.Шош, М.Ра коці, українці М.Алечко, Г.Бо би нець, М.Сим ка -
нич, М.Ру син ко, О.Тка лич, бол га ри Ф.Ган чев, П.Пен чев,
Д.Плеєв, П.Остраєв, інші гідні пред став ни ки ба га топ ле -
мінно го краю. Усьо го 18 ти сяч трудівників За кар пат тя за
тру до ву доб лесть відзна чені орде на ми і ме да ля ми СРСР, 43 із 
них ста ли Ге ро я ми Соціалістич ної Праці, а ланкові Г.Ладані
та Ю.Пітра двічі удостоєні цього найвищого звання!

Важ ко пе ре жи ває А.Біров за не пад сільсько гос по да рсько го
ви роб ниц тва в За кар патті. Так, 1990 ро ку об ласть ви роб ля ла
284 тис. т зер на, 293,2 тис. т кар топлі, 3,8 тис. т тю тю ну, 105,7 
тис. т м’я са (у живій вазі), 385,6 тис. т мо ло ка, 291,5 млн. шт.
яєць. Ва ло ва про дукція аг рар но го сек тора пе ре ви щу ва ла 2,2
мільяр ди дол. США. Спо жи ван ня (на ду шу на се лен ня за рік)
ста но ви ло 45 кілог рамів м’я са, 316 літрів молока, 279 штук
яєць. Сьогодні це видається каз кою.�

До 2006 р. ви роб ниц тво про дукції сільсько го гос по да рства 
в об ласті зни зи лось у 9 разів – до 0,25 млрд.  дол., фер мерські 
гос по да рства роз па да ють ся, а немічні індивіду альні, як за фе -
о далізму, не за без пе чу ють навіть нор маль не хар чу ван ня са -
мих се лян. В містах і се лах За кар пат тя зно ву, як у до воєнні
бур жу азні ча си, більшість на се лен ня не дої дає, хар чується не -
ре гу ляр но, пе ре важ но не якісни ми і до ро ги ми про дук та ми з
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Польщі, Сло вач чи ни, Угор щи ни, страж дає від ту бер куль о зу
та інших по в’я за них із злид ня ми соціаль них хво роб. Орга -
ніза то ру інтен сив но го, ве ли ко то вар но го сільсько гос по да рсь -
ко го ви роб ниц тва А.Біро ву со ром но і бо ля че ба чи ти, як вес -
ною і влітку йо го од но сель ча ни озбро ю ють ся мо ти ка ми і по -
ра ють свої го ро ди, а де які ви му шені на й ми ту ва ти у газд
сусідньої Угор щи ни. Інші “чов ни ка ми” сну ють ту ди-сю ди,
ку пу ю чи-пе репро ду ю чи різні то ва ри, за й ма ю чись кон тра бан -
дою бен зи ну та си га рет. Все це при ни жує лю дську гідність,
роз бе щує лю дей, особ ли во мо ло дих. Антонін Олек сан дро вич 
об урюється: “Ще не дав но осо би, які ніко ли по ле не ора ли й
уро жай не зби ра ли, по вча ли нас: дай те се ля нам зем лю і во ни
за ки да ють нас де ше вою про дукцією, і всі бу дуть жи ти, як у
Бо га за па зу хою. А що вий шло?” “Бо до землі, — ка же далі
про сту істи ну Біров, — крім ба жан ня, по трібні і доб ри ва,
насіння, техніка”. І об раз но підсу мо вує: “Хлібо роб у полі з
ло па тою і мо ти кою – не ха зяїн, а раб”.

Патріоту-дер жав ни ку А.Біро ву бо ля че, що так стрімко і
без жалісно зруй но ва не укр аїнське се ло. Скрізь за не па ло ви -
роб ниц тво на й не обхідніших про дуктів і си ро ви ни. Так, об -
ся ги мо ло ка в Україні ско ро ти лись із 24,5 млн. т в 1990 р. до
11,7 млн. т у 2008-му – більш ніж на по ло ви ну. Го лов на при -
чи на та кої не га тив ної тен денції – роз вал ве ли ких сільсько гос -
по да рських під при ємств. Якщо на них раніш ви роб ля лось
18,6 млн. т мо ло ка, то нині – 2,4 млн. т, тоб то усьо го 13%.
Мо лоч не тва рин ниц тво в Україні ста ло збит ко вим. Йо го за -
купівлі і пе ре роб ка в умо вах підсоб них гос по дарств, низ ь кої
тех но логії не за без пе чу ють та кож на леж ної якості мо лоч них
про дуктів. У ре зуль таті за їх спо жи ван ням на ду шу на се лен -
ня ми відста ли від країн Євро со ю зу у 2-3 рази. До ха зяй ну ва -
ли ся так, що далі ніку ди.

Чи не на йбільше тур бує сільсько го ве те ра на зник нен ня
хлібо ро б сько го ро ду. У Пет рові в будні рідко по ба чиш мо ло -
дих лю дей, бо во ни їдуть світ за очі, аби знай ти за робіток.
Адже ро бо та в до маш ньо му гос по дарстві вис наж ли ва, на пря -
му гро шей не при но сить. Зда ти в орен ду зе мельні паї тут
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ніко му. В сусідніх се лах Угор щи ни си ту ація подібна, своїм се -
ля нам не ма ро бо ти. А з низ ь кою ква ліфікацією, без знан ня
інших мов, у пе рена се леній Західній Європі ро би ти нічо го.
Тож і в за ти ся нських се лах по ши рю ють ся пи яц тво, пра во по -
ру шен ня, пе ре дчас на смертність. По чи на ють пус ту ва ти про -
сторі шко ли, ди тячі сад ки, навіть спо ру ди ре фор ма т ської цер -
к ви� Ожи ва ють за кар патські се ла хіба що на прикінці груд ня,
ко ли на різдвяні й но ворічні свя та не на дов го по вер та ють ся до 
рідних домівок ви му шені емігран ти.

Та все ж Антонін Олек сан дро вич за ли шається оптимістом. 
Се ля ни, на йо го дум ку, тер пе ливі, але мудрі. Во ни – ра но чи
піз но – усвідом лять, що за гідне жит тя тре ба бо ро ти ся.
Вихід – у збе ре женні землі-го ду валь ниці, соціалістич них пе -
ре тво рен нях на селі, індустріалізації АПК, пе ре ва ги яких ре -
аль но до ве дені, однак втра чені не до лу ги ми, за жер ли ви ми ка -
піта ліза то ра ми. Тру до вий і гро ма дя нський под виг А.Біро ва – 
Вчи те ля, Зем ле ро ба, Лю ди ни, Ге роя Праці із-за Ти си –
гордість і ма як для за кар патців. Я вдячний долі, що маю
щастя з ним знатися, спілкуватися, діяти.

Грудень 2009 р.
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Народний учитель

Алмашій Михайло Іванович (1930) – за -
служений вчитель України, громадський
діяч русинської орієнтації, голова Закар -
пат сь кого обласного науково-культуро ло -
гіч но го товариства ім. О.Духновича, стар -
ший викладач Закарпатської філії Київ -
ського славістичного університету
(м.Ужгород).

Русинська педагогічна енциклопедія

На по чат ку ми ну лих 90-х років до ля
без по се ред ньо зве ла ме не з Ми хай лом
Іва но ви чем Алмашієм. До то го я чув і
де що вже знав про йо го пе да гогічні

успіхи, однак спілку ва ли ся з ним пе ре важ но в інсти туті вдос -
ко на лен ня вчи телів і на різних офіційних зібран нях. У 1983
році Пре зидія Вер хов ної Ра ди УРСР при свої ла М.Алмашію
зван ня “Зас лу же ний вчи тель Укр аїнської РСР” (за га лом йо го
в об ласті удос тоєні ли ше 47 чо ловік). 1993 ро ку Михайло Іва -
но вич завітав у відділ соціаль них про блем Кар па тсько го
регіону Інсти ту ту соціо логії Академії на ук Украї ни, яким я
на той час ке ру вав, з кон крет ною про по зицією: взя ти участь
у підго товці посібни ка для вчи телів з народозна вства. Ми об -
го во ри ли ши ро ке ко ло пи тань. Відтоді наші зустрічі ста ли
час ти ми, з них я все кра ще пізна вав Ми хай ла Іва но ви ча,
відкри вав для се бе йо го унікальні ри си, ра див ся з ним, по сту -
по во ми ста ва ли од но дум ця ми.

До сво го ви со ко го – і до дам одра зу: за слу же но го – ста ту су
М.Алмашій ішов дов го. На ро див ся він 2 жов тня 1930 р., за
бур жу аз ної Че хос ло вач чи ни, в за мож но му селі Ро мо че ви ця,
що під Му ка че вом. Бать ко двічі їздив до Америки. За 13 літ
не лег кою пра цею за ро бив там кош ти, на які вдо ма при дбав
зем лю, збу ду вав ха ту, опла тив на вчан ня чо тирь ох синів у
гімназії. Ра дя нська вла да відкри ла для них ши рокі пер -
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спекти ви – во ни здо бу ли ви щу освіту, пра цю ва ли на керівних
по са дах у селі та рай центрі. Най мо лод ший Ми хай ло всту пив
до Ужго ро дсько го універ си те ту, став філо ло гом. Та цим не об -
ме жу вав ся. Во лодіючи ба га ти ми ху дожніми здіб нос тя ми, роз -
ви вав і ре алізо ву вав їх у різних на пря мах. Грав на кількох му -
зич них інстру мен тах, став хор мей сте ром. Одно час но за й мав ся 
краєзна вством, ство рив літо пис рідно го се ла, вдос ко на лю вав
пе да гогічну май стерність, вів на укові по шу ки. Дбав про еко -
логію краю, ак тив но вклю чив ся у гро ма дську діяль ність.

Фор маль но учи те лем Ми хай ло Іва но вич був єди ної у
своєму житті – За лузь кої се ред ньої шко ли. Свій пе да -
гогічний шлях по чав і закінчив дво ма за пи са ми в тру довій
книжці: “1 ве рес ня 1953 ро ку при зна чи ти...” і “30 чер вня
1996 ро ку – звільни ти...” Прой шов по са ди вчи те ля, клас но го
керівни ка, за ступ ни ка ди рек то ра шко ли з на вчаль но-ви хов -
ної ро бо ти. Нині – вик ла дач-сумісник За кар па тської філії
Київсько го славістич но го універ си те ту. І має ще ба га то
інших справ, за які охо че береть ся і сумлінно, са мовідда но і
без ко рис ли во їх ви ко нує.

Керівниц тво Му качівсько го окруж но го коміте ту на род ної
ос віти за рік до закінчен ня УжДУ, щоб не пе ре хо пи ли здібно -
го ви пус кни ка у сусідні ра йо ни, при зна чи ло М.Алма шія вчи -
те лем ро сійської мо ви і літе ра ту ри у За лузь ку се ред ню шко лу,
яка че рез брак спо руд дов го розміща ла ся в Ро мо че виці. До то -
го ж на по вну став ку! Тож до ве ло ся од но час но осво ю ва ти сек -
ре ти пе да гогіки, їзди ти в Ужго род на огля дові лекції, пи са ти
дип лом ну ро бо ту, до по ма га ти бать кам, за й ма ти ся му зи кою,
спор том� Вже тоді Ми хай ло – зізнається – за ре ко мен ду вав се -
бе са мостійним, кри тич но сприй мав вка зів ки ди рек то ра, шу -
кав власні підхо ди до учнів, бо не лю бив од но манітність, стан -
дар ти зацію на вчаль но го про це су. Ство рен ня “з ну ля” пред -
мет них кабінетів, вчи т ельської ка си взаємо до по мо ги, спор тив -
них ко манд, ви пуск гос трої ком со м ольсько-піоне рської стін -
га зе ти, клас не керівниц тво, пе рехід на са мо уп равління стар -
шок лас ників, політичні і світог ляд но- мис тецькі дис кусії, ше -
фство над ве те ра на ми – то бу ла не ли ше твор ча ініціати ва мо -
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ло до го вчи те ля, але й доб ра підго тов ка і за ко номірне при зна -
чен ня М.Ал машія в 1967 році на но во вве де ну по са ду –
“організа тор по зак лас ної і по зашкіль ної ро бо ти (на пра вах за -
ступ ни ка ди рек то ра)”. До дат кові об о в’ яз ки сприй няв як не -
обхідність ще більш ви со кої якості і зба га чен ня на бу то го
досвіду на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, її ак ту алізації і мо -
дернізації, за своєння своєрідної “пе да гогічної інже нерії”, як
зго дом опи ше її Ми хай ло Іва но вич у книзі “Мої ме та мор фо -
зы” (Ужго род, 2008, 236 с., ру си нською мо вою).

Лю бов і віра в дітей, опо ра на учнівські ко лек ти ви, твор -
чий, ком плек сний підхід до на вчан ня і ви хо ван ня (фізич но -
го, патріот ич но го, ес те тич но го, еко логічно го то що), тісна
взаємодія з бать ка ми і гро мадськістю – ба га то до чо го до хо -
див М.Алмашій, пе ре осмис лю ю чи і вміло за сто со ву ю чи здо -
бут ки за кар па тської на род ної та ра дя нської пе да гогіки, ве ду -
чи власні по шу ки ефек тив них шляхів до юних сер дець. Не
ви пад ко во у 1985 році йо го об ра ли го ло вою об’єдна ної
шкільної ра ди, яка впер ше ство рю ва ла ся за вказівкою
Міністе рства освіти для ко ор ди нації зу силь пед ко лек ти ву,
батьківської і ди тя чих організацій. Відтоді уся сис те ма на в -
чаль но-ви хов но го про це су ста ла бу ду ва ти ся на де мок ра тич -
них за са дах, з опо рою на ініціати ву, творчість і відпо -
відальність учнів. Зок ре ма, но вий под их здо бу ли міжкласні
кон кур си ху дож ньої са модіяль ності, спон тан но за по чат ко -
вані ви пус кни ка ми 1953 ро ку. Во ни на бу ли та ко го зву чан ня і 
рівня, що ко лишній ди ри гент Зас лу же но го За кар па тсько го
на род но го і Укр аїнсько го ака демічно го хо ру “Дум ка”, на род -
ний ар тист УРСР М.М.Креч ко на зве За лузь ку шко лу “ма лою
сільською кон сер ва торією”. А сто лич ний жур наліст А.Р.Пов -
ни ця, озна йо мив шись із творчістю юних митців, у статті
“Про буд жу ва ти в лю дині ху дож ни ка” за хоп ле но на пи ше про 
ве л и чез ний вплив шкільно го оркес тру, че рез який про й шли
близь ко 500 хлоп чиків і дівча ток, на всю окру гу (се ла За луж -
жя, Зубівка, Бо родівка, Ма кар’єво, Пістря ло ве та ін.). Ус -
пішну ро бо ту з му зич но-ес те тич но го ви хо ван ня в За лузькій
СШ ви со ко оціни ло і ре ко мен ду ва ло для по ши рен ня
Мі ністе р ство освіти та Цен траль ний інсти тут вдос ко на лен ня
вчи телів.
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Різно манітні за хо ди вклю ча ли, на прик лад, про ве ден ня тут
що о сені кон кур су-вис та вок на те му “При ро да го дує, при ро -
да лікує, при ро да фіглює (жар тує)”. Не оціни мий ви хов ний
ре зуль тат да ва ла участь шко ли у Все со юз но му зма ганні на
приз “Шкіря ний м’яч”, діяльність учнівських ви роб ни чих
бри гад, інші змістовні акції, що органічно впліта ли ся у на -
вчаль ний про цес, спри я ли роз вит ку здібнос тей шко лярів,
підго товці їх до са мостійно го жит тя. А в квітні підби ва ли
підсум ки усієї по зак лас ної і по зашкільної ро бо ти.

Сьо годні М.Алмашій пи шається тим, що раз ом із ко ле га -
ми до по мог ли ви хо ван цям ре алізу ва ти свої мрії і та лан ти в
різних га лу зях. Сотні з них ста ли відо ми ми ви роб нич ни ка -
ми, управлінця ми, вчи те ля ми, ліка ря ми, мит ця ми, спо ртсме -
на ми. До дам: ба га то із сво го досвіду шкільно го вчи те ля Ми -
хай ло Іва но вич нині твор чо ви ко рис то вує у вик ла дацькій
діяль ності се ред сту дентів Славістич но го універ си те ту. Вва -
жаю, вне сок М.І.Алмашія в пе да гогіку за слу го вує ґрун тов но -
го вив чен ня, уза галь нен ня і роз вит ку. Він з ди ти нства мав
гар ний го лос, відмінний слух, а го лов не – ба жан ня співа ти,
гра ти, відчу ва ти радість і на со ло ду. Зго дом освоїв нот ну гра -
мо ту. Ово лодів ба гать ма інстру мен та ми, мис тец твом ди ри гу -
ван ня, оран жу ван ня. Суттєва особ ливість йо го пе да гогіки –
опо ра на кра су і творчість. Ось ли ше побіжний пе релік
художніх ко лек тивів, у яких пізна вав ра дощі “му зи ко ван ня”:
ке рівниц тво оркес тра ми (сту д ентським, учнівським Ужго ро д -
ської СШ №3, шкіль ним – За лузь ка СШ); хо ра ми (уч нівським 
в Ужго роді, фа куль те тським, Ро мо че виць ким сіль сь ким, Му -
качівським рад гос пним, ру си нським “Ста ра співан ка”, Ро мо -
че виць ким цер ков ним); співи у ка пе лах вчи телів Му качівщи -
ни, Ужго ро дсько го національ но го універ си те ту, хорі Хрес -
то-Воз дви же нсько го со бо ру в об лас но му центрі та інші.

Спілку ван ня з на род ним ар тис том СРСР А.Авдієвським,
відо ми ми діяча ми куль ту ри М.Креч ком, Ю.Дулішко ви чем,
М.Чай ко вським, М.Ке рец ма ном, інши ми ко ле га ми на й ви -
що го рівня, участь у міжна род них, все со юз них та рес публіка -
нських свя тах, фес ти ва лях, огля дах, кон кур сах, гас тро лях до
Мос кви, Ленінгра да, При бал ти ки, відряд жен ня в провідні за -
рубіжні куль тур но-мис тецькі цен три, ви со ка ви мог ливість і

123



на пру же на пра ця, чис ленні відзна ки, а го лов не – вдячні
оплес ки гля дачів і слу хачів, сти му лю ва ли ху дож ню творчість
мит ця, спо ну ка ли до са мов дос ко на лен ня, по род жу ва ли нові
творчі за ду ми і по шу ки.

Ось ли ше де які з на го род За лузь ко го шкільно го оркес тру:
- Дип лом ла у ре а та I ст. за участь у фес ти валі ди тя чо го са -

модіяль но го мис тец тва, при свя че но го 50-річчю утво рен ня
СРСР та 50-річчю Все со юз ної піоне рської організації
ім.В.Леніна (1972 р.);

- По чес на гра мо та за успіхи, до сяг нуті під час про ве ден ня I
Все со юз но го фес ти ва лю на род ної твор чості, при свя че но го
70-річчю Ве ли кої Жов тне вої соціалістич ної ре во люції (1987 р.);

- Дип лом Спілки ком по зи торів СРСР за ак тив ну участь у
про па ганді ра дя нської му зи ки (1989 р.);

- Дип лом ла у ре а та Все со юз но го огля ду са модіяль но го ху -
дож ньо го мис тец тва, при свя че но го 50-річчю Пе ре мо ги ра дя -
нсько го на ро ду у Ве ликій Вітчиз няній війні (1995 р.).

Нап рикінці 80-х років, пра цю ю чи в Москві, мені при -
ємно бу ло дізна ти ся, що Міністе рство освіти УРСР при свої -
ло ке ро ва но му М.Ал машієм шкільно му оркес тру на род них
інст ру ментів зван ня “Зраз ко вий ху дожній ко лек тив” та на го -
ро ди ло йо го Дип ло мом за ак тив ну ро бо ту з ко муністич но го
ви хо ван ня підрос та ю чо го по коління, участь у суспільно-ко -
рисній діяль ності, а та кож ви со кий ідей но-ху дожній рівень
ре пер ту а ру і ви ко на вської май стер ності. Нав ча ю чись у
технікумі, я грав у ду хо во му оркестрі і пе ре ко нав ся, як не й -
мовірно важ ко ово лодіти му зич ним тво ром для по всяк ден -
но го ви ко нан ня. А що ка за ти про рівень про фесійний – ви -
ко нан ня кла си ки, суп ровід хо ру, яко го до сяг ли ви хо ванці
М.Алмашія!

Ми хай ло Іва но вич ба га то зро бив для підне сен ня му зич -
но-хо ро во го мис тец тва на За кар патті. Об’єктив но виз нає,
що в ра дянські ча си “лег ко бу ло організу ва ти са модіяльність. 
Дер жа ва гро шей не шко ду ва ла, та й про фспілкові орга -
нізації бу ли ба гаті. Чи мо же те пер якийсь хор доз во ли ти
собі, як тоді, двічі-тричі на рік ви їжджа ти за кор дон, бу ти
учас ни ком куль тур ної про гра ми про фспілко во го чи вчи т ель -

124



сько го з’їзду, відкрит тя співо чих полів, міжна род них кон -
курсів і т.п.? На ша вчи т ельська ка пе ла все всти га ла і усю ди
бу ла по стійною учас ни цею”.

Помічаю, як останні півто ра де ся тиліття М.Алмашій все
більше по ри нає у гро ма дську і на уко ву діяльність. Отож
наші інте ре си ста ють ще ближ чи ми, а спілку ван ня –
частішим. У 1994 році він очо лив об лас не куль ту ро логічне
то ва рис тво ім.О.Дух но ви ча, згур ту вав близь ко 300 од но -
думців, в кри зо вих еко номічних і політич них умо вах про во -
дить різно манітну ро бо ту, спря мо ва ну на відрод жен ня і по -
ши рен ня ру си нської освіти, куль ту ри, зви чаєвості. Мені
імпо нує, що він да ле кий від політи ка нства, вож диз му, ко рис -
ли вості, при та ман них окре мим ліде рам ру си нсько го ру ху.
Бе ру чи участь у відзна ченні 200-ліття з дня на род жен ня мо го
відо мо го зем ля ка, слов ’я ноз нав ця Ю.Ве неліна-Гу ци на Сва -
ляв щині, в інших за хо дах очо лю ва но го ним то ва рис тва, все
більше пе ре ко ну ю ся в по туж но му інте лек ту аль но му по -
тенціалі, муд рості і праць о ви тості Ми хай ла Іва но ви ча. Ни -
нішня йо го діяльність – логічне про дов жен ня ба га толітньо го 
досвіду гро ма дсько го лек то ра то ва рис тва “Знан ня” УРСР, ви -
яв сут ності на род но го інтеліген та, спра вжньо го, а не уда ва -
но го націонал-де мок ра та.

Важ ли во, що і в ро бо ту гро ма дсько го об’єднан ня М.А л -
машій вно сить твор че на ча ло, ініціати ву, на уко вий підхід.
За леж но від істо рич но го ка лен да ря, за питів на се лен ня і ре -
аль них мож ли вос тей пла нує і про во дить з ко ле га ми свя та сіл, 
відзна чен ня зна мен них дат, фес ти валі ру си нської пісні,
творчі дис кусії, на укові кон фе ренції. Так, на 540-річчі
с.Стра би чо во зібра ло ся близь ко ти сячі чо ловік, у Жу кові –
по над 500. У відзна ченні 200-річчя Ю.Ве неліна-Гу ци бра ла
участь май же вся Ти ба ва. Ціка во організу ва ло очо лю ва не
М.Алмашієм то ва рис тво вша ну ван ня зна но го пе да го га І.До -
бо ша з с.Ду би но, гро ма дсько-куль тур но го діяча Я.Стри п -
сько го у с.Кол чи но, пись мен ни ка О.Мит ра ка, ювілеї Во ро че -
ва, Плос ко го та інших сіл.
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На оч но ба чу, як ба га то тру дить ся Ми хай ло Іва но вич
останнім ча сом на ниві ру си нсько го шкільниц тва. Про тя гом 
2007-2008 на вчаль но го ро ку ним охоп ле но близь ко 1000
учнів та кілька ти сяч батьківської гро ма дськості. Зав час но бу -
ли роз роб лені на вчальні пла ни і про гра ми з шес ти пред ме -
тів, посібни ки, ме то дичні ма теріали, а та кож не обхідні до ку -
мен ти (По ло жен ня про недільні шко ли, Ста тут внут рішньо -
го роз по ряд ку, Ре ко мен дації бать ківським коміте там то що).
Осо бис то М.Алмашій на пи сав для них підруч ни ки “Сло во за 
сло вом” (Ру си нська чи тан ка), “Осно ви хрис ти я нської мо ралі 
й ети ки”. Нині ці шко ли тим ча со во не пра цю ють, бо дер -
жавні орга ни освіти, ліде ри ру си нських організацій і ме це на -
ти ніяк не знай дуть мізерні кош ти для їх функціону ван ня.
Та й за шо рені націоналісти у Львові і Києві ніяк не усвідом -
лять за конні пра ва і ду ховні по тре би ру синів, безпідстав но і
огуль но вва жа ють їх “се па ра тис та ми” і всіля ко про тидіють
їм. М.Алмашій до би вав ся виз нан ня своїх кра ян-ру синів че -
рез Світо ву ра ду ру синів, до якої вхо див кілька років. Як на -
род ний де пу тат я у Вер ховній Раді Украї ни за кли кав виз на ти 
цю спільно ту. Пред став ни ки місце вих органів са мо уп рав -
ління до би ли ся цьо го на регіональ но му рівні — в об ласній
раді – 7 бе рез ня 2007 ро ку. Спеціалізо ва ний Комітет ООН
вис ло вив стур бо ваність дис кримінацією ру синів і ромів
Украї ни, здійснює моніто ринг дот ри ман ня їх гро ма дя -
нських прав. Ми хай ло Іва но вич сподівається, що вла да
Украї ни врешті-решт зро зуміє йо го благі наміри, по сприяє
куль тур но му підне сен ню ру синів як національ ності. Навіть
за нинішніх не спри ят ли вих умов він вик роює час і для на у -
ко во-дослідниць кої праці. На пер шо му плані в ньо го – ко -
дифікація ру си нської мо ви. З цьо го при во ду маємо певні
розбіжності ду мок, та ми єдині в го лов но му: ру си ни по -
винні во лодіти дер жав ною, рідною, мо ва ми сусідніх країн і,
зви чай но, однією із західноєвро пе йських (світо вих). Для за -
кар патців сьо годні це — відрод жен ня куль тур ної тра диції,
об’єктив на по тре ба, пе ре пус тка в гло балізо ва ний світ, засіб
са мо ут вер джен ня.
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Ме не тішить, що над різни ми куль ту ро логічни ми про бле -
ма ми (істо рич ни ми, етнічни ми, ет ног рафічни ми, соціаль ни -
ми то що) раз ом з М.І.Алмашієм пра цю ють де сят ки ен -
тузіастів – та ких як істо рик Ми ко ла Ма ка ра, соціолог Олек -
сандр Пєлін, ко лишні солістки За кар па тсько го на род но го хо -
ру Віра Ба га нич і Ольга Про коп, кан ди дат ме дич них на ук
Ми хай ло За ва дяк, му зи коз на вець Надія Но вак, на род на ар -
тис тка Украї ни Кла ра Ба лог. Чим мо жу і я до по ма гаю їм у
бла го родній, гуманістичній діяльності, спо ну каю до цього
інших колег.

Що до на уко во го до роб ку М.Алмашія, то він вра жа ю чий:
не ко жен дип ло мо ва ний на уко вець мо же з ним зрівня ти ся.
Він ав тор і співав тор книг “Ро мо че ви ця”, “Осно ви на уко вих
досліджень”, “На ша шко ла”, “Энцик ло пе дия Под кар пат ской 
Ру си”, “Ру си нська пе да гогічна ен цик ло педія”, “Особ ли вості
куль ту ри лемків”, до 50 на вчаль но-ме то дич них праць, май же
півти сячі жур наль них і га зет них ста тей з на йрізно маніт -
ніших тем: на род на пе да гогіка, мис тец твоз на вство, ет но -
логія, світо ва і вітчиз ня на історія, су час на національ на
політи ка Украї ни то що. Твор чо му сти лю М.І.Ал машія при -
та манні на уко ва об’єктивність, при скіпливість, дос товір -
ність. Він не ро бить бе за пе ляційних суд жень, по спішних
вис новків, сумнівних гіпо тез. Мені імпо нує і те, що мис лить 
діалек тич но, кон крет но-істо рич но, не дає во лю емоціям і аг -
ре сив ності, як це до пус ка ють де які гро ма дсько-політичні
діячі і дослідни ки, що за останні де ся тиліття до корінно, на
180 гра дусів, зміни ли свої по гля ди і орієнтації.

За тор кнуті мною побіжно ас пек ти ба га тог ран ної діяль -
ності М.Алмашія – не штуч на мо заї ка, во ни ста нов лять єди -
не ціле йо го єства як Осо бис тості. Йо му, інтеліген ту,
органічно влас тиві праць о витість, ба гаті знан ня, здібності і
вміння, міцна вит рим ка, гли бин ний патріот изм, гро ма -
дянськість, по рядність – і над зви чай на скромність. По ка зо во: 
на схилі літ влас ни ми ру ка ми звів маль ов ни чий бу ди нок в
Ужго роді, щоб не притісня ти донь ку з сім’єю у міській квар -
тирі. У грудні 1997 р. Му качівська міськра йон на га зе та “Па -
но ра ма” за підсум ка ми те ле фон но го опи ту ван ня 650 рес пон -
дентів за па ра мет ра ми “Лю дяність, про фесіоналізм, діло -
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витість” виз на ла М.І.Алмашія “Лю ди ною ро ку”. І це за ко -
номірно!

Не див ля чись на красні літа, пра це люб і життєлюб Ми хай -
ло Іва но вич мис лить свіжо, бадь о рий, по чу вається фай но.
Радіє зроб ле но му в ба гать ох сфе рах, ро дин но му за тиш ку, по -
вазі лю дей, ба га то му спілку ван ню, спов не ний но вих за думів. 
Як і раніше, зна хо дить на со ло ду і на тхнен ня в му зиці й
пісні, пізнанні інших країн і на родів, у твор чості і бу денній
праці в хаті, на са дибі. З усіма — дру зя ми і опо нен та ми – по -
во дить ся то ле ран тно, ввічли во, як і ли чить ду хов но зрілій лю -
дині. Жаліє за не зроб ле ним, втра че ним – до ма, в ал ма -
шівсько му роді, в укр аїнсько му суспільстві. Стур бо ва ний
спу с то шен ням при ро ди, рідно го краю, який “за по ло ни ли
без по щадні чу жинці і оскор бля ють ми ро люб ний ру си -
нський на род і фізич но, і мо раль но, і еко номічно, і політич -
но. Їх но ва політи ка мо дернізації, при ва ти зації, при своєза -
ції, при хва ти зації, ди кої капіталізації, інтег рації по ро ди ли у
на шо му чес но му краю за не пад мо ралі, ко рупцію, без ра бо ти -
цю, без грошів’є, ху до бство, бан ди тизм, те ро ризм, ал ко -
голізм, на рко тизм” (досл. цит. за кни гою М.Алмашія “Мої
ме та мор фо зы”. – С.216).

Не при хо вую: ме не об надіює та ка ме та мор фо за Ми хай ла
Іва но ви ча. Особ ли во тішу ся йо го виз нан ням – під час пе ре -
дно ворічної зустрічі – пра во ти нас, ко муністів, і ба жан ня на
пре зи д ентських ви бо рах про го ло су ва ти за ліде ра Бло ку лівих
і ліво цен тр истських сил П.Си мо нен ка. Ленінська на ста но ва
“по ста ви ти на род но го вчи те ля на ту ви со ту, без якої і мо ви
бу ти не мо же ні про яку куль ту ру” сьо годні ак ту аль на, як
ніко ли. До цієї ме ти ми на бли жа ли ся за Ра дя нської вла ди.
Нап рикінці 80-х років у об ласті бу ло 720 шкіл, з них 202 – се -
редніх, 15 технікумів, 23 про фте ху чи ли ща, УжДУ, інсти ту ти
аг роп ро мис ло во го ви роб ниц тва, елек троніки, лісо ва станція
та де сят ки інших на уко вих уста нов. В них пра цю ва ло більше 
20 ти сяч спеціалістів ви со ко го рівня. Про фесія вчи те ля й
дослідни ка бу ла пре стиж ною, а їх пра ця за охо чу ва ла ся ма -
теріаль но і мо раль но. По над 2 ти сячі освітян на го род жені
орде на ми і ме да ля ми СРСР. Та за яки хось 15-20 років здо бут -
ки вітчиз ня ної освіти без дум но і зло чин но зни щені. То му й
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бо лить ду ша у ве те ра на за кар па тсько го шкільниц тва – не за
се бе, а за поніве че ну за галь но на род ну спра ву. Адже не дар ма
ви дат ний пе да гог К.Д.Уши нський мо вив: “Учи тель – це
життєдай ний промінь со нця для мо ло дої душі, який нічим
заміни ти не мож ли во”. А як ви со ко підно сив про світи телів
О.Дух но вич, інші ви датні пе да го ги Під кар па тської Русі! Сьо -
годні сис те ма освіти і куль ту ри краю, як і всієї Украї ни, ледь
жи вотіє. Не да ле ко час, ко ли зно ву із-за кор до ну за во зи ти ме -
мо, окрім рідкісних і то варів по всяк ден но го по пи ту, — ще й
учи телів, інже нерів, лікарів� То му й підтри муємо ми, ко -
муністи, са ме та ких лідерів ру си нських організацій, як Ми -
хай ло Іва но вич, бо вва жаємо їх праг нен ня і ви мо ги бла го -
род ни ми, гу ман ни ми, спра вед ли ви ми. А вирішу ва ти еко -
номічні, соціаль но-куль турні і національні про бле ми маємо
раз ом, на по лег ли во і вміло. Знан ня, досвід, под виж ниц тво
на род но го вчи те ля М.Ал машія – мо раль на опо ра і вірний
орієнтир для мис ля чих і діяль них лю дей.

На самкіне ць ще про суттєве. Я за ду му вав ся не раз над
тим, де бе руть ся си ли у Ми хай ла Іва но ви ча для та кої інтен -
сив ної, ба га топ ла но вої ро бо ти? Спи тав про це і по чув про -
сту відповідь: “У фізичній та інте лек ту альній праці, за нят тях
спор том, здо ро во му спо собі жит тя”. Ро ка ми ба чу і пе ре ко ну -
ю ся в цьо му на очно. У на род но го вчи те ля, мит ця, дослідни -
ка ве ликі пла ни, а для них по трібні час і си ли. То му й ба -
жаємо їх М.Алмашію – і в свят кові, і в бу денні дні. Для твор -
чості, для доб ра і ра дощів. Йо му, рідним і од но дум цям. Пе -
вен: цьо го зи чать і вдячні учні, ши рокі ко ла гро ма дськості.
Бо він то го гідний!

Грудень 2009 р.
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Трагедія ректора

Спільною постановою Ради народних ко -
місарів та ЦК КП(б)У від 18 жовтня 1945
року в м.Ужгород відкрито державний
універ ситет� За вагомий внесок у розвиток
освіти і науки 19 жовтня 2000 року йому
присвоєно статус національного. За роки
свого існування УжНУ підготував понад 60 
тис. спеціалістів і магістрів.

У 1988-2004 рр. ректором університету пра -
цював дійсний член Академії наук вищої
школи, Заслужений діяч науки і техніки, ла -
уреат Державної премії України ім.Т.Г.Шев -
ченка, доктор фізико-матем тич них наук,
професор В.Ю.Сливка.

Çакарпаття: хто є хто.

24 трав ня 2004 ро ку ужго родців, мов грім се ред яс но го не -
ба, при го лом ши ла страш на звістка: не ста ло рек то ра Націо -
наль но го універ си те ту про фе со ра Во ло ди ми ра Юлійо ви ча
Слив ки. Пам ’я таю: бу ла на ди во гар на по ра в місті над Ужем,
ко ли відцвіли са ку ри і три ва ло бу ян ня каш танів. Та ще й
світлий день рівно а пос толь них Ки ри ла і Ме фодія, свя то слов ’ -
я нської куль ту ри й пи сем ності, дух мя ний под их літа, зро с та ю -
чий потік ту ристів� Нез вичні до го лос них подій, за кар патці
пе ре да ва ли один од но му жах ли ву но ви ну. Спо чат ку ка за ли,
що рек то ра вби то. Потім за гу ля ла версія про са мо гу б ство, в
яку ма ло хто вірив. Все оче виднішою ста ва ла ймовірність роз -
пра ви. Але ким, за що? На рос та ли не вдо во лен ня вла дою, ви -
мо ги до пра во о хо ронців знай ти убивць або при чет них до тра -
гедії. Опо зиційні на той час політи ки ста ли до би ва ти ся
відстав ки тодішньо го го ло ви ОДА І.М.Різа ка, кот рий вірою і
прав дою слу жив ліде рам СДПУ(о) Мед вед чу ку – Суркісу, які
швид ко зро би ли За кар пат тя своєю вот чи ною.

Я про во див то го тиж ня де пу татські зустрічі-звіти з ви бор -
ця ми. Дізнав шись про тра гедію, терміно во на пра вив уря до -
ву те лег ра му Ге не раль но му про ку ро ру Украї ни Г.Ва сильєву,
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щоб взяв на кон троль її розсліду ван ня. Аналогічне про хан ня 
те ле фо ном вис ло вив А.І.Мар ти ню ку – пер шо му заступнику
Голови Верховної Ради України.

Нас туп но го дня на вко ло спо ру ди еко номічно го фа куль те -
ту (ко лиш ньо го Бу дин ку політосвіти об ко му КПУ) юр ми ли -
ся ти сячі лю дей з усіх ку точків об ласті, про ща ли ся з В.Слив -
кою, ди ву ва ли ся і об урю ва ли ся тим, що ста ло ся. Ще б пак:
торік він відзна чив 60-ліття, успішно про й шов чер гові пе ре -
ви бо ри на цю по са ду, яку за й мав півто ра де сят ка ро ків
(стільки ж, як ле ген дар ний Д.В.Че пур), фізич но по чу вав ся
доб ре, бу ду вав творчі пла ни... Плітка ми об рос тав на віть той
факт, що І.Різак (учень Слив ки) не при й шов на по хо рон.
Гро ма дський не спокій ся гав апо гею, не вис та ча ло іск ри, щоб 
роз по чав ся без лад, так по трібний опо зиціоне рам-ру хівцям,
які на ко пи чу ва ли си ли і при во ди для “по ма ран че вих” подій,
що ста ли ся зго дом, на прикінці то го ще ро ку.

Рек то ра В.Слив ку по хо ва ли на Каль варії (го лов но му цвин -
тарі Ужго ро да), не по далік від пам ’ят ної сте ли вої нам Ра дя н -
ської Армії і вог ню Сла ви. Мою ж ду шу кра я ли біль і сум,
гнів і три во га. Приї хав ши че рез кілька днів до Києва, підго -
ту вав де пу та тський за пит Ге не раль но му про ку ро ру Украї ни
Г.Ва сильєву що до розсліду ван ня при чин смерті рек то ра
Ужго ро дсько го національ но го універ си те ту про фе со ра
В.Слив ки (за пит був підтри ма ний Вер хов ною Ра дою Украї -
ни 28 трав ня). У за питі вка зу вав, що мо ва йде про трагічну
за ги бель де пу та та За кар па тської об лас ної Ра ди, ла у ре а та Дер -
жав них премій, Зас лу же но го діяча на уки і техніки, дійсно го
чле на Академії на ук ви щої шко ли Украї ни. Заз на чав: “У ме -
не, як і в ши ро кої гро ма дськості об ласті, ви ни ка ють сумніви 
в об’єктив ності й не упе ред же ності об лас ної про ку ра ту ри,
УМВС та СБУ, керівни ки яких, не за без пе чив ши в по вно му
об сязі дослідчої пе ревірки, вже че рез кілька го дин після
трагічної смерті В.Слив ки опри люд ни ли за я ву про те, що її
при чи ною є са мо гу бство. Якщо пра во о хо ронні орга ни при -
й шли до та ко го по спішно го вис нов ку, то чо му не пе -
ревіряється версія про мож ливість до ве ден ня до са мо гу б -
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ства? Чо му не при зна чені відповідні ек спер ти зи, в то му
числі, як го дить ся, ком плек сна, з учас тю не за леж них від
місце вої вла ди фахівців у га лузі пси хо логії, пси хіатрії, су до -
во-ме дич но го ек спер та? Чо му не здійснені виї мка ме дич ної
до ку мен тації за місцем ліку ван ня, об сте жен ня чи ме дич ний
на гляд? Як мені відо мо, не опи та но ряд лю дей, з яки ми
останні місяці спілку вав ся В.Слив ка, не з’я со ва но дже ре ла
до казів, по ход жен ня та дос товірність фактів, на підставі
яких бу ли опубліко вані статті в га зеті “Пра во за хист” та
інших ви дан нях, підго тов лені пе ре дачі об лас ної те ле радіо -
ком панії “Об’єктив”, про ве дені чис ленні пе ревірки УжНУ
кон тро лю ю чи ми орга на ми, ро би ли ся усні ре ко мен дації що -
до звільнен ня та по гро зи за їх ігно ру ван ня, інші дії, що
спра ви ли не га тив ний вплив на са мо по чут тя В.Слив ки.

Після йо го по хо ван ня, не зва жа ю чи на охо ро ну міліції,
ста ло ся “по гра бу ван ня” квар ти ри (вик ра де но мобільний те -
ле фон та інші технічні за со би).

Повільні, од нобічні кро ки пра во о хо рон них органів та за -
ан га жо ва на інфор мація у про влад них мас-медіа про смерть
В.Слив ки спри чи ня ють до мис ли, не вдо во лен ня і об урен ня
ши ро ких верств на се лен ня”.

Вра хо ву ю чи вик ла де не, на підставі За ко ну “Про ста тус на -
род но го де пу та та Украї ни”, я ще раз по про сив Ге не раль но го
про ку ро ра Украї ни роз гля ну ти пи тан ня про про вад жен ня
криміна льної спра ви за фак том смерті про фе со ра В.Слив ки, 
здійснен ня ком плек сної су до во-ме дич ної та психіат рич ної
ек спер ти зи не за леж ни ми інсти ту та ми Києва чи Льво ва і
відповідно інфор му ван ня ме не та гро мадськість.

Час ми нав. Я по бу вав у сім’ї В.Слив ки, що меш кає в окре -
мо му бу дин ку по вул.Світличній, мав відверті роз мо ви з йо -
го за ступ ни ка ми-про рек то ра ми, дру зя ми, ко ле га ми. Особ ли -
во за не по кої ла ме не по зиція дру жи ни Во ло ди ми ра Юлійо -
ви ча: На талія Ва силівна чо мусь швид ко зми ри ла ся з го рем,
на че зневіри ла ся у з’я су ванні прав ди, і стра шен но чо гось бо -
я ла ся. Зустріча ли ся з нею, між іншим, на мо гилі чо ловіка, бо 
не довіря ла не ли ше те ле фо ну, але й до машнім стінам. Після 
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однієї із зустрічей я без за про шен ня за й шов до міської про -
ку ра ту ри, дав власні по яс нен ня слідчо му М.Данчі, однак в
ма теріалах су до вої спра ви во ни чо мусь не фігу ру ва ли. Та ка
ж участь спітка ла і свідчен ня тих моїх ко лег-про фе сорів, які
повідом ля ли суттєві об ста ви ни, що їх тре ба бу ло ре тель но
пе ревірити, але все робилося навпаки: вони ігнорувалися.
Ставало очевидним, що справу гальмують високі посадовці.

То му че рез кілька місяців я підго ту вав де пу та тський за пит
то дішньо му Міністру охо ро ни здо ров ’я Украї ни А.Підаєву
та го лові пар ла м ентсько го Коміте ту з пи тань охо ро ни здо -
ров ’я, ма те ри нства та ди ти нства М.Поліщу ку. На остан ньо го 
ду же роз ра хо ву вав, бо він за мо ло ду на вчав ся в УжДУ, по
закінченні йо го мед фа ку пра цю вав ліка рем на Ве ли ко бе рез -
нян щині, доб ре знав і ша ну вав Во ло ди ми ра Юлійо ви ча. Ми
не раз між со бою об го во рю ва ли тра гедію і він по го див ся з
доцільністю мо го за пи ту “Про не об хід ність ком пе тен тної,
не за леж ної ме дич ної ек спер ти зи мо тивів та об ста вин за ги -
белі рек то ра Ужго ро дсько го національ но го універ си те ту, ака -
деміка АНВШ В.Слив ки” (підтри ма ний Вер хов ною Ра дою
Украї ни 20 ве рес ня 2004 р.). У ньо му я по яс ню вав та ке: “Пе -
ред час на і за гад ко ва смерть цієї гли бо ко ша но ва ної лю ди ни
спри чи ни ла суспільний ре зо нанс, за вда ла не змірно го бо лю
ро дині і не поп рав ної шко ди не ли ше універ си те тсько му ко -
лек ти ву, але й ши ро ким ве рствам на се лен ня на шо го краю.
То му з’я су ван ня її мо тивів і об ста вин має суттєве пра во ве,
політич не і мо раль не зна чен ня.

Нез ва жа ю чи на чис ленні звер нен ня до Ге не раль ної про ку -
ра ту ри, інших пра во о хо рон них органів, розсліду ван ня цієї
суспільно важ ли вої спра ви йде над то повільно, по род жує се -
ред гро ма дськості різно манітні, су перечливі дум ки, версії.
Однією з при чин та ко го ста но ви ща є ме дич на ек спер ти за,
здійсне на одра зу після смерті В.Слив ки. Ба га то фахівців вва -
жа ють її по спішною, не ком пе тен тною й упе ред же ною, яка
знач ною мірою впли ну ла на ха рак тер слідчих дій та юри дич -
них вис новків. Досвідчені ме ди ки і юрис ти, пред став ни ки
на уко вої гро ма дськості, рідні В.Слив ки вис лов лю ють серй оз -
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ні пре тензії, за пе ре чен ня, а то й зви ну ва чен ня працівників
пра во о хо рон них органів та об лас ної лікарні в низ ькій
сумлінності, про фесіоналізмі й об’єктив ності та кої ек спер ти -
зи цьо го трагічно го ви пад ку (вби вства, са мо гу бства, до ве ден -
ня до суї ци ду???). Не підда ю чи її сумніву за га лом, з ме тою
по лег шен ня і при ско рен ня слідства, з’я су ван ня істи ни, вва -
жаю доцільним і спра вед ли вим здійсни ти ком плек сне вив -
чен ня цієї склад ної спра ви із за лу чен ням досвідче них та не -
за леж них фахівців з па то ло го а на томії, психіатрії, су до вої ме -
ди ци ни, криміна льно го пра ва та інших га лу зей. Ба жа на та -
кож участь за рубіжних спеціалістів, ад же смерть про фе со ра
В.Ю.Слив ки, що на бу ла міжна род но го роз го ло су, має, без пе -
реч но, політич не підґрун тя і мо же роз гля да ти ся в ря ду
вбивств інших пред став ників інте лек ту аль ної опо зиції ни -
ніш ньо му ре жи му в Україні.

Це не обхідно зро би ти і то му, що се ред на се лен ня За кар -
пат тя пе ре ва жає низ ь ка довіра до керівників більшості ме -
дич них за кладів і органів управління охо ро ни здо ров ’я че рез 
їх ко рум по ваність, кон формізм, при служ ниц тво місцевій
ви ко навчій владі. Про це свідчать чис ленні звер нен ня до де -
пу татів, скар ги гро ма дян, ма теріали не за леж ної пре си, соціо -
логічні опи ту ван ня, су дові спра ви і т.п. за галь новідомі фак -
ти. Вод но час кваліфіко вані, чесні і без ко рис ливі лікарі, інші
ме дичні працівни ки на леж но не поціно ву ють ся і не підтри -
му ють ся”.

Далі я ар гу мен ту вав: “Ке ру ю чись За ко ном “Про ста тус на -
род но го де пу та та Украї ни” і ети кою вче но го, про шу Ва шо го
осо бис то го втру чан ня в з’я су ван ня мо тивів і об ста вин смерті 
рек то ра УжНУ. Це не обхідно й то му, щоб відно ви ти, до пов -
ни ти і фа хо во про а налізу ва ти по в’я за ну з нею ме дич ну до ку -
мен тацію, про вес ти клінічні роз гля ди, служ бо ву пе ревірку
дос товірності пер вин ної ек спер ти зи і ком пе тен тності за лу че -
них до неї працівників місце вої лікарні, здійсни ти інші не -
обхідні за хо ди, по кли кані суттєво до по мог ти якісно му ви ко -
нан ню пла ну кон крет них дій, роз роб ле но му Ге не раль ною
про ку ра ту рою Украї ни. Цим са ме Ви, не втру ча ю чись без по -
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се ред ньо у хід слідства, над ас те йо му відчут ну до по мо гу,
спри я ти ме те ви яв лен ню спра вжньої суті тра гедії, що ста ла ся 
чо ти ри місяці то му в Ужго роді. Бо во на не має пра ва на за -
бут тя й за мов чу ван ня.

Ба га то ти сяч ний ко лек тив Ужго ро дсько го національ но го
універ си те ту, на род на інтелігенція, інші ко ла гро ма дськості
За кар пат тя не втра ча ють надій дізна ти ся прав ду про пе ре -
дчас ну втра ту сво го ба га толітньо го керівни ка, зна но го вче но -
го, ша но ва но го спів вітчиз ни ка — патріота Украї ни.

Зробіть для цьо го все мож ли ве і не обхідне, ша новні
Андрію Во ло ди ми ро ви чу та Ми ко ло Єфре мо ви чу! Сподіва -
юсь на Ва ше ро зуміння і підтрим ку. Ва шої участі і до по мо -
ги в об’єктив но му з’я су ванні по ру ше но го мною пи тан ня
очіку ють не ли ше у За кар патській об ласті, але й да ле ко за її
меж ами, де зна ли і по ва жа ли про фе со ра В.Слив ку”.

23 лис то па да 2004 р. роз по чав ся ма со вий страйк сту дентів
УжНУ. Во ни, не сумніва ю чись у то му, що це – за мов не вби -
вство, ви ма га ли при ско рен ня розсліду ван ня спра ви зі смер -
тю В.Слив ки. Адже 24 трав ня він був знай де ний вдо ма з ба -
гать ма ра на ми. Відра зу ж на вко ло “совісті Срібної Землі”, як 
ча сом вче но го на зи ва ли, по ча ли ся дивні інси ну ації. Так, на -
чаль ник управління кар но го роз шу ку УМВС в За кар патській 
об ласті В.Ше ле пець за я вив: “Слив ка був знай де ний з но жем
у серці, а та кож у ньо го бу ли пе рерізані ве ни на ру ках і но -
гах”. До дав, що на тілі за гиб ло го, окрім ко ло тих, та кож бу ли
ви яв лені різані ра ни. Де са ме – не уточ ню ва ло ся. І відра зу
пра во о хо ронці по ча ли роз гля да ти ли ше... версію са мо гу -
бства. Чо му? На пев но то му, що са ме та ким чи ном на й лег ше
“по то пи ти” спра ву. Та об лас на пре са про дов жу ва ла вив ча ти
за гад кові об ста ви ни смерті рек то ра. Адже по мер він уже в
ре анімації об лас ної клінічної лікарні. В універ си теті зна ли,
що о 7.30 год. 24 трав ня В.Слив ка роз мов ляв по те ле фо ну з
пер шим про рек то ром В.Ма рин цем, ска зав, що не зду жає і
про сив про вес ти тра диційну по неділко ву на ра ду, а на ступ но -
го дня обіцяв вий ти на ро бо ту.
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Та остан ньо го йо му не су ди ло ся... Важ ко по ра не но го, стіка -
ю чо го кров ’ю чо ловіка знай шла вдо ма йо го дру жи на, яка за -
сумніва лась, чо му він не відповідає на те ле фон ний дзвінок.
Той, напівроз дяг не ний, зна хо див ся у по рожній ванні. ЗМІ
уточ ню ва ли, що но жові порізи бу ли чи сель ни ми – ушкод же -
ни ми ви я ви ли ся не тільки ру ки, а й об ласть че ре ви ни.
Найбільш шо ку ва ло но жо ве про ник нен ня пря мо в сер це.
Адже та ке – при ве ликій втраті крові й боль о во му шо ку –
прак тич но не мож ли во здійсни ти по терпілій лю дині са мо -
туж ки. Звідси логічне при пу щен ня, що за ги ну ти рек то ру
“хтось” до поміг. Всі зна ли, що останнім ча сом про ти ньо го
ве ла ся ак тив на мас-медійна ата ка “про ес деківських” ЗМІ.
Однак доб ровільно йти з по са ди не зби рав ся. Кан ди да том на 
йо го місце на зи ва ли мо ло до го про фе со ра В.Різа ка – рідно го
бра та гу бер на то ра, го ло ви об лас ної організації СДПУ(о)
І.Різа ка.

І от ста ла ся тра гедія, а її при чин ніхто серй оз но не з’я со -
вує. Все то чить ся на вко ло здо га док. Пра во о хо ронці повідом -
ля ють, що “на місце тра гедії не гай но виї ха ли слідчо-опе ра -
тивні гру пи об лас ної про ку ра ту ри, УМВС та УСБУ на чолі з
їх керівни ка ми”. За ма теріала ми огля ду місця події на чеб то
вста нов ле но, що смерть рек то ра на сту пи ла “внаслідок за -
подіян ня собі но жо во го по ра нен ня груд ної клітки зліва з по -
шкод жен ням лівої ле гені та м’я за сер ця, які суп ро вод жу ва ли -
ся ма сив ною внутрішньою і зовнішньою кро во те чею, що
ста ло без по се ред ньою при чи ною смерті”. Підпи са ли ся під
та ки ми вис нов ка ми про ку рор об ласті В.Ле мак, на чаль ни ки
об лас них УМВС В.Вар ца ба, УСБУ О.Бу ко вський. Тоб то
після то го, як ще жи во го про фе со ра відпра ви ли у ре -
анімацію, на місці тра гедії з’я со ву ва ли її при чи ни. А потім
при й шли до вис нов ку, який мож на зро би ти в служ бо во му
кабінеті.

Ме ди ки, за повідом лен ням “Глав ре да”, ствер джу ють, що
лю ди на з пе реріза ни ми ве на ми прак тич но не мо же встро ми -
ти собі ніж у гру ди. Інтер нет-фо рум, по си ла ю чись на про фе -
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со ра Б., навіть твер див: останній смер тель ний удар рек то ру
Сливці в сер це бу ло на не се но� зі спи ни! І т.д.

Оскільки спра ва не про су ва ла ся, я зро бив де пу татські за -
пи ти Ге не раль но му про ку ро ру Украї ни Г.Ва сильєву з при во -
ду по ру шень за ко но да вства гла вою тодішньої Ад міністрації
Пре зи ден та Украї ни В.Мед вед чу ком, го ло вою За кар па тської
ОДА І.Різа ком, Міністром внутрішніх справ Украї ни
М.Біло ко нем, на чаль ни ком УМВС у За кар патській об ласті
В.Вар ца бою та інши ми ви со ки ми по са до ви ми осо ба ми пра -
во о хо рон них органів. Однак на пись мові звер нен ня, вис ту -
пи з пар ла м ентської три бу ни от ри му вав за гальні від пис ки та 
обіцян ки. У справі рек то ра В.Слив ки зви ну ва чу ва ли ли ше
І.Різа ка. Йо го спра ву дов го роз гля да ли в су дах. А за вер ши -
лась во на умов ним по ка ран ням ко лиш ньо го гу бер на то ра,
який не вва жає се бе вин ним.

Ми на ють ро ки, а пи тан ня про те, хто і чо му скоїв зло чин,
за ли шається відкри тим. Йо го інспіра то ри, за хис ни ки і ви ко -
навці досі не ви яв лені. Пов то рюється історія, подібна до
смерті Ю.Крав чен ка. Хіба хтось повірить, що ге не рал міліції 
вбив се бе з пісто ле та� дво ма по стріла ми? А як В.Слив ка за -
вдав собі стільки но жо вих по ра нень? Чо му так спішно і не -
про фесійно про ве дені ме дич на ек спер ти за, дослідчі дії,
слідство? Ку ди рап том зник ли важ ливі ре чові до ка зи (маг -
ніто фонні за пи си, віде о те ле фон, ком п’ю тер то що)? Чо му
слідство не з’я су ва ло ба га то інших об ста вин? Сьо годні на ці
та інші пи тан ня тяж ко відповісти. Однак мож на і слід зро -
би ти де які вис нов ки, оцінки, уро ки. Це по трібно жи вим –
сьо годні і в май бут ньо му, усій країні, вла да якої дек ла рує
при хильність за ко ну та євро пе йським мо раль ним ціннос -
тям. Зміню ють ся кла ни, кер ма ничі — а політи ка за ли шається 
ан ти на род ною, ко рупційною, реп ре сив ною. Зни щу ють лю -
дей на сам пе ред ро зум них, чес них, впли во вих, непідкуп них
або кон ку ру ю чих. Геть ман, Гон гад зе, Чор новіл, Кир па, Крав -
чен ко, Куш нарь ов... Сю ди ж спов на мож на віднес ти і
В.Слив ку. Йо го, на род же но го 21 квітня 1943 ро ку в с.Ко тель -
ни ця Во ло вець ко го ра йо ну, за бур жу аз но-оку паційної вла ди
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у кра що му ви пад ку очіку ва ла до ля батьків-учи телів. Та при -
родні здібності, праць о витість, соціалістич ний лад до по мог -
ли юна кові ста ти сту ден том УжДУ, по до ла ти схо дин ки
аспіран та, асис тен та, до цен та, про фе со ра, завіду ва ча ка фед -
рою, про рек то ра – до керівни ка ву зу. Один із провідних
спеціалістів у га лузі фізи ки напівпровідників і діелек триків,
В.Слив ка підго ту вав 17 кан ди датів і 5 док торів фізи ко-ма те -
ма тич них на ук, опубліку вав по над 200 на уко вих робіт, в т.ч.
6 мо ног рафій, які одер жа ли світо ве виз нан ня. Очо лив ши
1988 ро ку універ си тет, Во ло ди мир Юлійо вич з ко ман дою од -
но думців за без пе чи ли йо го ак ре ди тацію за на й ви щим (IV)
рівнем з над ан ням ав то номії у вирішенні ба гать ох пи тань,
по до ла ли труд нощі пе ре хо ду до капіталістич них умов гос по -
да рю ван ня, збе рег ли про фе со рсь ко- вик ла даць кий склад, до -
би ли ся ви ве ден ня очо лю ва но го за кла ду на пе ре дові ру бежі
євро пе йської ви щої шко ли.

Керівник ба га то ти сяч но го ко лек ти ву, провідно го осе ред ку
ос віти, на уки і куль ту ри на За кар патті, про фе сор В.Слив ка
був гли бо ко де мок ра тич ною лю ди ною, ви яв ляв мудрість, ви -
ва женість і гу манізм у служ бовій діяль ності, скромність і по -
рядність в по буті. Не ма ю чи влас них дітей, по важ но, з лю -
бов ’ю і лагідністю ста вив ся до сту дентів. Особ ли ву при -
хильність і тур бо ту про яв ляв до вихідців з гірських сіл. Після 
не пе ред ба че ної, про капіталістич ної зміни суспільно го ла ду в 
Україні уни кав політич них при страс тей, групівщи ни, влад -
них амбіцій. За ли шав ся патріотом краю, інтер націо на -
лістом, вільно дум цем; за й ма ю чи за га лом ак тив ну гро ма дя н -
ську, про укр аїнську по зицію, був схиль ним до ком промісів
у сто сун ках з керівни ка ми внутрішніх підрозділів, місце вою
і цен траль ною вла дою, в про блем них і пер спек тив них пи тан -
нях. Постійно вів по шу ки опти маль ної струк ту ри ву зу, дбав
про збе ре жен ня і зміцнен ня йо го ма теріаль но-технічної ба -
зи. З ініціати ви і за ак тив ної підтрим ки рек то ра В.Слив ки
відкри ва ли ся нові ка фед ри, фа куль те ти, інсти ту ти. “Про би -
вав” у міністерстві по трібні доз во ли, ліміти, кош ти. Чи не
щоміся ця, як ви кон роб, охо че і з гордістю по ка зу вав мені
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спо руд жені або відре мон то вані об’єкти. При по требі так тов -
но звер тав ся до ме не та інших на род них де пу татів Украї ни,
керівників об ласті і міністерств. Йо му не мож на бу ло відмо -
ви ти. Із за до во лен ням, мов свя то, відвіду вав я за галь но -
універ си тетські збо ри, вис тав ки, пре зен тації книг та інші за -
хо ди, на які за про шу вав рек тор. Ме не ж він вва жав по слан -
цем УжНУ в пар ла менті, люб ’яз но і напівжар то ма ве ли чав
“па не-то ва ри шу се на то ре”, ра до зустрічав у пе ре рвах між
сесіями, ділив ся зроб ле ним і пла на ми. Я праг нув відповіда ти 
взаємністю, спри яв вирішен ню по ру шу ва них ним про по -
зицій і кло по тань, особ ли во ко ли мініст ра ми бу ли Зай чук,
Згу ро вський, Кре мень.

Та на пев но му етапі все частіше ба чив у очах рек то ра за жу -
ру, не спокій. Якось після хво ро би гор ла він за про по ну вав,
як і раніше, зустріти ся по за рек то ра том (на цей раз в ка фе
“Світа нок”), поділив ся свої ми по бо ю ван ня ми що до под аль -
шої ро бо ти. І не да рем но, бо че рез кілька днів і мені ста ло
відо мо про підго тов ку в Києві на ка зу про йо го звільнен ня з
по са ди рек то ра. Я не гай но відвідав В.Мед вед чу ка, який тоді
пра цю вав пер шим за ступ ни ком Го ло ви Вер хов ної Ра ди
Украї ни і че рез став ле ників очо лю ва ної ним СДПУ(о) фак -
тич но ке ру вав За кар пат тям. На моє за пи тан ня, у ко го і які в
Києві пре тензії до рек то ра В.Слив ки, нічо го пут ньо го не по -
чув. Пос пе ре ча ли ся серй оз но. Одно час но го ло ва об лра ди
І.Іван чо та мо ло дий керівник ОДА В.Ба ло га по те ле фо ну пе -
ре го во ри ли з Пре зи ден том Л.Куч мою і кур’єр з уря до вим
рішен ням про усу нен ня В.Слив ки від рек то рства, не дої хав -
ши до Ужго ро да, по вер нув ся в міністе рство. Однак тиск на
рек то ра не по слаб шав. Він ішов пря мо і опо се ред ко ва но від
Різа ка. Най частіше все ро би ло ся один на один. На шо му
близь ко му ко лезі-про фе со ру рек тор якось при знав ся, що від
ко лиш ньо го ви пус кни ка, який пра цю вав в ОДА, от ри мав за -
пис роз мо ви, в якій Різак дає то му вказівку що до спо со бу
звільнен ня В.Слив ки. Ме не ж він по стійно за пи ту вав, які
зміни не за ба ром мож ливі в Києві? А сам до се бе про мов ляв:
“І що во ни хо чуть від ме не?” Во ни — це то го час не ес -
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деківське керівниц тво, що всіля ко хотіло зро би ти рек то ра
од но партійцем, слух ня ним, аби спов на ви ко рис та ти у на -
ступ них ви бо рах. Адже від по зиції, ав то ри те ту В.Слив ки за -
ле жа ло го ло су ван ня не ли ше членів ба га то ти сяч но го ко лек ти -
ву УжНУ, але й – ве ли кою мірою – бать ка ми сту дентів,
інтелігенцією об ласті, інши ми ка те горіями ви борців. Це
підтвер ди ла га ряч ко ва заміна після за гад ко вої смерті рек то ра 
керівно го скла ду універ си те ту ак тивіста ми СДПУ(о), при зна -
чен ня на цю по са ду цілком за леж но го від них про фе со -
ра-хірур га В.Ру си на (який, до речі, 24 трав ня 2004 р. ке ру вав
огля дом ледь жи во го В.Слив ки). Не за кон не усу нен ня не угод -
них від завіду ван ня ка фед ра ми та інши ми під розділа ми, їх
вибірко ве відправ лен ня на пенсію, на сад жу ван ня ат мос фе ри 
до носів, при служ ниц тва, по гроз, гру бо го дик та ту навіть в по -
точ них пи тан нях – негідні ме то ди управління ву зом в другій 
по ло вині 2004 ро ку побічно про яс ню ють за пи тан ня: хто і
для чо го фізич но усу нув про фе со ра В.Слив ку. Пе ре ко на ний:
це зро би ла підступ на, хи мер на, однак ре аль на де монічна си -
ла для за до во лен ня своїх політич них і амо раль них амбіцій.

Не зро бив нічо го для з’я су ван ня прав ди і В.Ющен ко за
п’ять років сво го пре зи д ентства. Ко лишній лідер фракції
“На ша Украї на” у травні 2004 р. ска зав рідним і близь ким
рек то ра УжНУ: “Ра зом із Ва ми су му ють усі, хто знав і лю бив
Во ло ди ми ра Юлійо ви ча. З Ва ми су мує вся Украї на!” І об -
надійли во на го ло сив: об ста ви ни за ги белі В.Слив ки ма ють бу -
ти ре тель но роз сте жені! Та ско ро каз ка мо вить ся, а діло сла бо 
спо рить ся. Адже не зумів (чи не за хотів?) до би ти ся за вер шен -
ня справ про вби вство Гон гад зе, влас не “от руєння”, за був ба -
га то інших обіця нок.

...Я вже не знав, що й ро би ти: після роз гля ду спра ви І.Різа -
ка Іва но-Франківським Апеляційним су дом во на дійсно за й -
шла в глу хий кут. 31 лип ня 2007 ро ку суд при й няв з цьо го
при во ду “окре му по ста но ву”. Нею екс-гу бер на то ра За кар пат -
тя вип рав да но “за епізо да ми в до ве денні до са мо гу бства та
пе ре ви щенні вла ди і злов жи ванні служ бо вим ста но ви щем,
що спри чи ни ло тяжкі на слідки” (тоб то смерть В.Слив ки. –
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Авт.). Не за ба ром з’яв ляється на світ ма сив на кни га, в якій
І.Різак зоб ра жується “політв’яз нем”, що відбу ває по ка ран ня
(умов не) за скоєні пра во по ру шен ня. Га зе та “Світог ляд” 22
жов тня 2009 р. публікує ви тя ги з вис ту пу на суді йо го ад во ка -
та Іри ни Піх. З ньо го вип ли ва ють де талі об ста вин про те, як
за кар патські “слу ги за ко ну” при хо ва ли де які суттєві фак ти,
що мог ли до по мог ти слідству ви я ви ти і по ка ра ти справжніх
убивць рек то ра Слив ки. По зиція і на лаш то ваність ад во ка та
зро зумілі з йо го про фесійних об ов’язків. А ми маємо підста -
ви ти ще раз, шир ше гля ну ти на тра гедію, яка шос тий рік за -
ли шається за гад ко вою. Зно ву за пи тую се бе: ко ли са ме і від
чо го по мер про фе сор В.Слив ка? Адже не зафіксо вані в до ку -
мен тах відповідні фак ти зна ють ужго родські ек спер ти, які
тоді чо мусь ба га то чо го “не зро би ли”, “за бу ли”, не вка за ли,
але нині ще при пам ’яті. Вис нов ки Львівсько го бю ро су до -
во-ме дич ної ек спер ти зи від 1 бе рез ня 2005 ро ку віднос но
при чин і ча су на стан ня смерті Слив ки, на яв ності, ха рак те ру і 
ме ханізму тілес них ушкод жень та інших слуш них пи тань до
органів дізнан ня, слідчо го, про ку ро ра та су ду, — так і не
діста ли відповідей. Учас ни ки слідства ще живі, а де які про -
дов жу ють пра цю ва ти в пра во о хо рон них орга нах. Отож мо -
жуть і ма ють по яс ни ти, чо му так безвідповідаль но ви ко нані
ті чи інші про це су альні дії, а де які, при нци пові – проігно ро -
вані або їх ре зуль та ти при хо вані. Пе ре дусім по тре бує
відповіді вис но вок львівських ек спертів про те, як по -
терпілий “спри чи нив” собі чис ленні по ра нен ня, після їх от -
ри ман ня жив, пе ре су вав ся? Хто зни щив сліди на но жах, ку ди 
діли ся мобільник та інші ре чові до ка зи? Чо му служ бо ві осо -
би не за кон но сте жи ли за покійним рек то ром, йо го те ле фон -
ни ми роз мо ва ми, зна ли ко жен крок і навіть за ду ми В.Слив -
ки? Що спо ну ка ло вбивць при бра ти йо го на пе ре додні мож -
ли во го зізнан ня і в чо му са ме? Адже 23 трав ня, в неділю, він
ішов на зустріч з І.Різа ком не ви пад ко во (за вчас но до мо вив -
шись, бо са ме у вихідні той чо мусь прак ти ку вав ділові на ра -
ди, індивіду альні бесіди). Для чо го, на якій підставі екс-гу бер -
на тор та йо го за хис ни ки те пер ки да ють тінь і підоз ри на дру -
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жи ну В.Слив ки На талію Ва силівну? До кінця 2004 ро ку во ни 
за ли ша ли ся при владі, ма ли не обхідні мож ли вості, щоб усе
з’я су ва ти (ке ру ва ли ж слух ня ни ми очільни ка ми об лас них
про ку ра ту ри, управлінь МВС та СБУ). Про те все ро би ло ся
на впа ки – за мов чу ва ли ся фак ти, ігно ру ва ли ся до ка зи, пе ре -
пи су ва ли ся ма теріали, всіля ко зволіка ло ся слідство і по -
спішно при пи ня ла ся спра ва. А як не за ду ма тись над тим, що 
працівник ужго ро дської про ку ра ту ри М.Дан ча після яв но го
служ бо во го не дб альства, замість по ка ран ня і дис кваліфікації 
дістає підви щен ня, стає за ввідділом облпрокуратури?

З та ким роз вит ком подій чо мусь зми ри ла ся і вла да “на шо -
ук ра їнців”, що зміни ла ес деківців й для фор ми ініціюва ла
віднов лен ня спра ви про смерть В.Слив ки. Во на, до речі, чо -
мусь щед ро віддя чує бать кові слідчо го М.Дан чу, який до не -
дав на очо лю вав Пе ре чи нську РДА. Постійно пе ре бу ва ю чи в
центрі гуч них кри міна льних скан далів, у відповідь на спра -
вед ливі зви ну ва чен ня гро ма дськості той ли ше фор маль но
відпи су вав ся, за гад ко во по сміхав ся� На решті, чо му “рап том” 
зни ка ють (фізич но і вірту аль но) на й ближчі підручні екс-гла -
ви ОДА (помічник, жур наліст та ін.)?

У регіональній владі на За кар патті 19 рік зміню ють ся перші 
осо би, на зви партійних угру пу вань, керівни ки пра во о хо рон -
них органів, міст і ра йонів, а все за ли шається по-ста ро му. Не у -
год но го рек то ра В.Слив ку швид ко змінив пред став ник ес -
деків, то го – на шо ук раї нець, на черзі, ма буть, інший кан ди дат
на пре стиж ну по са ду. Мов у ка лей дос копі, пе ремішу ють ся ге -
не ра ли різних відомств. А згуб ний ме ханізм кон тра бан ди, ко -
рупції, дис кримінації, те ро ру про дов жує функціону ва ти. Бо
ке ру ють усім з Києва. Звідти таємничі, мов де мо ни, хи мерні
істо ти ди ри гу ють, спря мо ву ють, кон тро лю ють і при кри ва ють
роз поділ влас ності, псев до партійне будівниц тво, кад ро ву че -
хар ду, імітацію ви борів, дер жавні на го ро ди, фіна нсові по то -
ки, су дові спра ви, інші суспільно важ ливі про це си. Тих “або -
ри генів”, хто не слу хається, че кає участь Ю.Гом би, Є.То мен чу -
ка, В.Ільтя, М.То ка ря, І.Ко цу ра та інших, які в різні ро ки пе ре -
бу ва ли при владі, та за гад ко во за ги ну ли. Тож смерть рек то ра
УжНУ В.Слив ки – не пер ша в зловісно му ря ду. Однак чес ним
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за кар пат цям це на брид ло, во ни ду же хо чуть, щоб бісові не по -
до бства при пи ни лись. Все більше лю дей і в цьо му на йвідда -
ленішо му регіоні Украї ни, що за жив сум ної сла ви ек спе ри -
мен таль ної зо ни кла но во-олігархічно го кучмівсько- ющен -
ківсько го ре жи му, по чи на ють ширше ду ма ти, глиб ше аналізу -
ва ти, сміливіше діяти. І пам ’я та ти тих, хто муж ньо по сту пав
за вжди.

На За кар патті ка жуть: “Вся ке ди во три дні три ває.” На жаль, 
це так. Із пли ном місяців, років лю ди по сту по во не те що за бу -
ва ють, а гірше всьо го, зви ка ють до ре зо нан сних, криміна -
льних подій. Та світочі не зга са ють. Їх во гонь дов го па лах ко -
тить. Чес ний, при нци по вий, са мовідда ний вче ний- фізик, пе -
да гог, ба га толітній рек тор Ужго ро дсько го універ си те ту Во ло -
ди мир Юлійо вич Слив ка увій шов у історію За кар пат тя і
Украї ни, слу жить мо лоді орієнти ром на шля ху у ши ро кий
світ, до но вих знань, гу маністич ної куль ту ри, лю дя них
взаємовідно син у суспільстві. Навіть та ко му криміналізо ва но -
му, як на ше. Є надія, що смерть про фе со ра В.Слив ки ко лись
пе ре ста не бу ти за гад кою. І не по вто рю ва ти меть ся подібне.

Та це не стане ться са ме со бою. При чет них же до тра гедії
В.Слив ки фа ри сеїв не мож на про ща ти. Спра ва і в криміна -
льній, і у мо раль но-політичній відповідаль ності. З пар ла м -
ентської три бу ни, в чис лен них де пу та тських за пи тах і звер нен -
нях, у пресі я ви му ше ний був ка за ти прав ду про не бла го вид ну
по ведінку І.Різа ка на по са дах керівни ка об лас ної організації
СДПУ(о) та адміністрації, ви ма га ти втру чан ня цен траль ної
вла ди для при пи нен ня йо го свавілля у різних га лу зях (див. кн.:
За хи ща ю чи пра ва за кар патців. Ужг., 2007). Спри я ю чи з до по -
мо гою фракції КПУ за ко но дав чо му вре гу лю ван ню ба гать ох
регіональ них про блем, мо раль но-фіна нсовій підтримці краю,
раз ом з інши ми на род ни ми де пу та та ми Украї ни – ма жо ри тар -
ни ми та від різних політич них сил – ми би ли три во гу че рез
підпо ряд ку ван ня йо го інте ре сам гру пи Мед вед чу ка-Суркіса,
по гра бу ван ня ре сурсів, кад ро ву вак ханалію, дик та то рський
стиль уп равління, не хту ван ня за ко но да вством, при ду шен ня
сво бо ди сло ва, за про вад жен ня ко руп ції та інші, ли цемірно
мас ко вані псев до де мок ра тич ни ми гас ла ми, а на справді про -
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тип равні дії. Ось де які з моїх то го час них вис тупів: “Сха -
меніться, глянь те правді очі!” (9 лю то го 2001 р.), “Новітнє ра -
бство?” (13 лю то го 2001 р.), “Сфе ра кри вих дзер кал” (6 лю то го
2003 р.), “За кар пат тя в не без пеці!” (21 лю то го 2003 р.), “Жит тя
за кар патців стає не стер пним!” (12 ве рес ня 2003 р.), “При пи ни -
ти роз про даж зе мель на За кар пат ті!” (7 лис то па да 2003 р.), “Вла -
да діє на хаб но, цинічно” (28 трав ня 2004 р.) та ін.. Усу ну ти ряд
кон крет них не доліків і упу щень я ви ма гав, зок ре ма, в на ступ -
них за пи тах і звер нен нях:

– Прем’єр-міністру Украї ни п.Кіна ху А.К. “Про не пра вомір -
ність будівниц тва станції “Пет ро Кар бо Хем – Му ка че во” з пе -
ре ван та жен ня про дуктів хімічної про мис ло вості” (11 ве рес ня
2002 р.);

– Прем’єр-міністру Украї ни п.Яну ко ви чу В.Ф. “З при во ду
злов жи вань служ бо вим ста но ви щем, ком про ме тації органів
ви ко нав чої вла ди го ло вою За кар па тської об лдер жад міністра -
ції п.Різа ком І.М., що здійснюється під при во дом орга нізації
ви ко нан ня Ука зу Пре зи ден та Украї ни по м.Му ка че ву�” (17 бе -
рез ня 2003 р.);

– Ге не раль но му про ку ро ру Украї ни п.Піску ну С.М. “Про
гру бі по ру шен ня та злов жи ван ня у За кар патській об ласті при
роз поділі лісосічно го фон ду і ви ве зен ня за кор дон де ре ви ни та
пи ло ма теріалів цінних порід де рев” (18 бе рез ня 2003 р.);

– Го лові За кар па тської об лас ної ра ди п.Андрусю М.І. “Про
об’єкт, спо руд жу ва ний біля с.Жденієво Во ло вець ко го ра йо ну” 
(5 ве рес ня 2003 р.);

– Прем’єр-міністру Украї ни п.Яну ко ви чу В.Ф. “Про за гос -
трен ня си ту ації у зв’яз ку з роз про да жем землі на За кар патті”
(5 лис то па да 2003 р.);

– На чаль ни ку Го лов но го управління дер жав ної служ би
Т.В.Мот рен ку “Про хиб ну прак ти ку ро бо ти За кар па тської об -
лдер жад міністрації з керівни ми кад ра ми” (8 груд ня 2004 р.);

– Ге не раль но му про ку ро ру Украї ни п.Ва сильєву Г.А. з при -
во ду злов жи вань служ бо вим ста но ви щем гла ви Адміністра ції
Пре зи ден та Украї ни п.Мед вед чу ка В.В. та го ло ви За кар па -
тської об лдер жадміністрації п.Різа ка І.М., гру бо го по ру шен ня 
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ни ми чин но го за ко но да вства з пи тань охо ро ни на вко лиш ньо -
го се ре до ви ща” (21 ве рес ня 2004 р.);

– Ге не раль но му про ку ро ру Украї ни п.Ва сильєву Г.А. “Про
грубі по ру шен ня діючо го за ко но да вства, злов жи ван ня служ бо -
вим ста но ви щем та вчи нен ня ко рупційних діянь по са до ви ми
осо ба ми органів внутрішніх справ Украї ни” (5 жов тня 2004 р.);

– Міністру внутрішніх справ Украї ни п.Лу цен ку Ю.В. “Про 
за конність ма теріаль них ви на го род ко лиш ньо го на чаль ни ка
УМВС у За кар патській об ласті ге не ра ла Вар ца би В.М. та ви -
коріне ння ко рупції в орга нах міліції” (22 лю то го 2005 р.).

Ви му ше ний був не одно ра зо во звер та ти ся що до кон крет них 
по ру шень за ко но да вства І.Різа ком та йо го ото чен ням. На
жаль, мар но і при кро. Бо сво го ча су я підтри му вав йо го на по -
саді керівни ка об лас ної мо лодіжної організації, цен тру со -
ціаль них служб для мо лоді, завіду ва ча оргвідділом ОДА. Та у
своєму кар’єрно му за палі, бо ротьбі за вла ду він швид ко
змінив партійну на лежність, зра див то ва рись кості, еле мен -
тарній етиці. І спра ва не ли ше в по збав ленні ме не, всу пе реч За -
ко ну “Про ста тус на род но го де пу та та Украї ни”, дос ту пу до
дер жав них ЗМІ об ласті, осо бис тих об ра зах в ки шень ко во му
тоді “Вісни ку тиж ня” чи ініціюван ня че рез йо го ре дак то ра су -
до во го по зо ву за мою об’єктив ну, при нци по ву по зицію – я не
міг за мов чу ва ти не без печ не яви ще “різаківщини”, в яко му пе -
ре пліта ла ся уда ва на де мок ра тич ність, бо роть ба за спра вед -
ливість із фак тич ною зра дою інте ресів краю на ко ристь
київських гос по дарів, служ бо ве єзу їтство, не при хо ва на де ма -
гогія, цинізм. На га дую про це то му, що С.Устич, В.Ба ло га,
І.Різак вкрай не розбірливі в політич них орієнти рах, сис темі
ціннос тей, мо раль них нор мах. Во ни – свідо мо чи ми мо волі –
ста ли на згуб ний шлях самі, роз бе щували за леж них від них ви -
су ванців, руй нували мен талітет за кар патців. Мені їх жаль. Бо
фа ри се йством, не на сит ною жа до бою вла ди і ба гатств, під -
лістю щас тя не до ся га ють. Їх очікує більша тра гедія, ніж рек то -
ра В.Слив ку, – лю дська зне ва га, пре зи рство й за бут тя.

Грудень 2009 р.
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З когорти будівничих

Последовательная, новаторская, основан -
ная на испытанных ленинских принципах
кад ровая политика явилась одним из реша -
ющих факторов завоевания нашим наро -
дом под руководством партии больше ви -
ков всемирно-исторических побед в Вели -
кой Отечественной войне, в послевоенном
воз рождении и подъеме Родины. Достиг -
нуты они благодаря тому, что партия
сумела выдвинуть из народной среды� и
воспитать при Советской власти много -
миллионную армию первоклассных спе -
циа листов и та лант ливых организаторов
для всех отраслей на род ного хозяйства,
всех сфер общест венной жизни.

Георгий Крючков. 
Не догма, а руководство к действию.

З ви со ти літ, осмис лю ю чи про жи те й пе ре жи те, теп ло зга -
дую ба гать ох лю дей, котрі у моєму ста нов ленні відігра ли
знач ну роль. Та Ми хай лу Юрійо ви чу Во ло щу ку я вдяч ний
особ ли во. Він увійшов у новітню історію За кар пат тя та
Украї ни як досвідче ний гро ма дсько-політич ний і дер жав ний
діяч. Май же 15 років пред став ляв об ласть в укр аїнсько му
пар ла менті. До цьо го кро ку вав по сту по во і по слідов но.
Отже на став ни ком, по рад ни ком, стар шим дру гом був і за ли -
шається унікаль ним.

На ро див ся М.Во ло щук 10 лис то па да 1934 ро ку у с. Май дан
на Міжгірщині в ба га тодітній се лянській ро дині. Хто знає,
якою ви я ви ла ся б йо го до ля, як би Ра дя нська вла да не від кри ла
усім за кар пат цям шлях до знань, до світла. Енер гійний, до пит -
ли вий, щед рий ду шею Ми хай ло відмінно закін чив у 1948 році 
Май да нську се мирічну шко лу, мріяв ста ти вчи те лем. Тож всту -
пив до Му качівсько го пе ду чи ли ща. Але, як і більшість йо го ро -
вес ників, роз ра хо ву ва ти на ма те ріаль ну до по мо гу батьків не
міг і пе ревівся в ко о пе ра тив ний тех нікум, що підпо ряд ко ву -
вав ся ба гатій Укрко опспілці. Там ви хо ванці от ри му ва ли ви -
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щу сти пендію, без кош тов ний гур то жи ток, та ло ни на дво ра зо -
ве хар чу ван ня у їдальні. Це сут тєво по лег ши ло вступ юна ка у
са мостійне жит тя. За період на вчан ня він умуд ряв ся ще й пра -
цю ва ти і ма теріаль но-фіна нсо во за без пе чу вав не ли ше се бе, а й 
до по ма гав ро ди чам.

Ми хай ло як ви пус кник з чер во ним дип ло мом, вклю че ний
до за повітних 5% ви пус кників, які здо бу ли пра во без вступ них 
іспитів на вча ти ся у ву зах. Зав дя ки цьо му був при й ня тий до
Львівсько го тор го во-фіна нсо во го інсти ту ту. Не за ба ром (че рез
півто ра ро ку) пе ревівся на вечірнє відділен ня, щоб ма ти змо гу 
вдень пра цю ва ти, підтри му ва ти ро ди ну. 1957 ро ку успішно
закінчив цей вуз й от ри мав по пу ляр ну і по трібну спе -
ціальність “еко номіст-пла но вик торгівлі”. Помітив ши йо го
на хи ли і здібності до гро ма дської діяль ності, то ва риші за про -
по ну ва ли йо му, двад ця тирічно му сту ден ту, по са ду завіду ю чо -
го відділом організаційної ро бо ти од но го з цен траль них рай -
комів ЛКСМУ м.Льво ва. Потім спілчанці об ра ли йо го сек ре -
та рем рай ко му, а відтак – Львівсько го міськко му ком со мо лу.
Що й ка за ти – зрос тан ня, дос той не по хва ли.

По воєнний Львів швид ко роз бу до ву вав ся, до лав успад ко -
вані соціальні про бле ми. Та не всім га ли ча нам соціалістичні
пе ре тво рен ня бу ли до впо до би.

Не дос тат ня за й нятість, брак жит ла, то варів і про дуктів, са -
бо таж не другів Ра дя нської вла ди дов го слу жи ли жи виль ни ми
дже ре ла ми ви со кої зло чин ності, амо раль ності у цьо му про -
відно му центрі Західної Украї ни. Ро бо та з мо лод дю за та ких
умов бу ла над зви чай но відповідаль ною і склад ною. За до ру -
чен ням Ком партії, коміте ти ком со мо лу міста виз на чи ли про -
відни ми на пря ма ми своєї діяль ності пра цев лаш ту ван ня, ос -
віту і дозвілля мо лоді, участь у на ве денні гро ма дсько го по ряд -
ку. Зак лик М.Хру що ва “Щоб зем ля горіла під хуліга на ми і
бан ди та ми!” став на кілька років го лов ним за вдан ням для ке -
рівни ка ра йон но го і місько го ком со м ольсько го шта бу Ми -
хай ла Во ло щу ка. Сьо годні ба гать ом з нас важ ко навіть уя ви ти, 
на скільки на пру же ною і, без пе ребільшен ня, ри зи ко ва ною бу -
ла тоді ро бо та ком со м ольсько го ва таж ка. Однак усвідом лен ня 
відпо відаль ності, організа торські вміння, са мовідданість, пра -
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ць о витість доз во ли ли Ми хай лу Во ло щу ку здо бу ти не обхідні
знан ня, досвід, за гар ту ва ти ха рак тер, за слу жи ти виз нан ня і ав -
то ри тет се ред мо лоді. Йо го сумлінна пра ця не одно ра зо во
відзна ча ла ся партійни ми і ра дя нськи ми орга на ми Льво ва і
Києва.

Але хіба мо же за кар па тець жи ти без ми лих йо го сер цю по ло -
нин, гірських рік і по токів? Тож 1959 ро ку ЦК ЛКСМУ підтри -
мав ба жан ня Ми хай ла Юрійо ви ча по вер ну ти ся до рідно го За -
кар пат тя. Він став керівни ком відділу про па ган ди і куль тур -
но-ма со вої ро бо ти об ко му ЛКСМУ. Са ме на цей період при па -
ло моє пер ше зна йо мство з ним. Нав ча ю чись у Му качівсько му
сільсько гос по да рсько му технікумі, я ово ло дівав аза ми гро ма -
дсько-політич ної ро бо ти. На од но му з ком со м ольських зібрань 
у місько му бу дин ку куль ту ри ме не вра зив “пред став ник з Ужго -
ро да”. Яскра вий, за паль ний, по вчаль ний і пе ре кон ли вий вис туп 
Ми хай ла, йо го по ра ди нам, му качівським ак тивістам, діяти
більш ініціатив но, енергійно і пред мет но, сприй няв усвідом ле -
но, без зас те реж но. А в душі спи тав се бе: “ Нев же ко лись і я бу ду
та ким гар ним і вправ ним ора то ром?”

Відтоді не раз мені до ве ло ся зустріча ти ся з М.Во ло щу ком,
пра цю ва ти з ним і вчи ти ся у ньо го. Зго дом, про й шов ши ко -
рот кий період “ста жу ван ня” в ЦК ЛКСМУ, він зно ву по вер -
тається у рід ний край. Оби рається дру гим, а не вдовзі і пер -
шим сек ре та рем За кар па тсько го об ко му ком со мо лу. Під йо го 
без по се реднім керів ниц твом об лас на організація ЛКСМУ чи -
сель но зрос та ла, за й ма ла ся ба гать ма суспільно-ко рис ни ми
спра ва ми. Се ред них – ство рен ня ком со м ольсько-мо лодіж них 
ла нок і бри гад, ак тив на роль у спо руд женні під приємств,
об’єктів соціаль но-куль тур но го при зна чен ня. Мо лоді за кар -
патці доб ровільно бра ли участь у освоєнні цілин них зе мель,
спо руд женні ком со м ольських шахт в Дон басі (одна так і на зи -
ва ла ся “За кар па тська-Ком со м ольська”). Орга нізації ЛКСМУ
серй оз ну ува гу приділя ли на вчан ню та про фе сійно му станов -
лен ню юнаків і дівчат, організації їхньо го дозвілля. За ре ко -
мен дацією дру го го сек ре та ря об ко му ЛКСМУ Вільми Ку вень -
о вої (Ко зар), яка зна ла ме не з сільсько гос по да рсько го техніку -
му, М.Волощук за про по ну вав мені звільне ну ком со м ольську
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ро бо ту. У травні 1962 ро ку я став інструк то ром об ко му ЛКСМУ 
по Ужго ро д сько му міжра йон но му ви роб ни чо му кол гос -
пно-рад гос пно му уп рав лінню. Не за ба ром ме не при зва ли до Ра -
дя нської Армії, де зна до бив ся досвід ком со м ольської робо ти
(після ро ку служ би “на точці” ме не пе ре ве ли на по са ду
інструк то ра політвідділу кор пу су ППО в м.Куй би шев).

А М.Во ло щук тим ча сом закінчив трьохрічну аспіран ту ру і
успішно за хис тив кан ди да тську дис ер тацію з еко номіки в Ака -
демії суспільних на ук при ЦК КПРС. Уже в по важ но му ста -
тусі кан ди да та на ук де я кий час пра цю вав пер шим сек ре та рем
Во ло вець ко го рай ко му КПУ. А я з армії по вер нув ся на ро бо ту
в За кар па тський об ком ЛКСМУ. Зустрічі з ним по частіша ли,
бу ли для ме не ду же ціка ви ми і ко рис ни ми. Во ло вець кий ра -
йон мені близь кий і до ро гий, бо тут я по чав пра цю ва ти про -
фесійним жур налістом (ре дак тор га зе ти “Ра дя нська Вер хо ви -
на” М.Гвоз дяк у 1961 році взяв ме не, кол гос пно го бри га ди ра з
Сва ляв щи ни, зав. відділом сільсько го гос по да рства). На га зе -
тярській ро боті я кра ще пізнав про бле ми лю дей, про й няв ся
до них співчут тям і лю бов ’ю, ад же умо ви бут тя тут знач но
складніші, ніж в пе ре дгір’ї, а тим більш в низ овинній місце -
вості. Бу ва ю чи в ком со м ольських спра вах на Во ло веч чині, за -
хоп лю вав ся одер жимістю і пла на ми Ми хай ла Юрійо ви ча що -
до її підне сен ня. За ро ки йо го керів ниц тва цим ра йо ном по -
бу до вані три за во ди, на яких пра цю ва ло близь ко шес ти ти сяч
робітників. Замість при сто со ва них шкільних приміщень спо -
руд жені нові, з’я ви лись де сят ки дит са дочків, бу динків для вчи -
телів, ма га зи ни, вуз ли зв’яз ку, фе льдше рсько-аку шерські пун -
кти, роз по ча та ре ко нструкція се ли ща, про ве де на по вна те ле -
фонізація. І ще примітна но ви на: на горі Плай, що ви сочіє за
рай цен тром, спо руд же но рет ран сля тор і до Вер хо ви ни
дійшло те ле ба чен ня. У кожній хаті за ся я ли елек тричні лам поч -
ки. Сільські бу дин ки, вкриті шпо ном чи со ло мою, бу ли пе ре -
криті ши фе ром. За га лом про мис ло ве ви роб ниц тво у ра йоні
збільши лось у 10 разів; пішло на підне сен ня і сільське гос по да -
рство. Так, тва рин ни ки за во ю ва ли пе рехідний се ред гірських
ра йонів Чер во ний пра пор ЦК КПРС, Ра ди Міністрів СРСР,
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ. За по чат ко вані М.Во ло щу ком творчі
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пла ни здійсню ва лись зго дом на ступ ни ми керівни ками. Лю ди
се ред ньо го і стар шо го по коління і досі тут йо го зга ду ють з
вдячністю й приємністю.

Нев довзі до ля тісніше зве ла нас у Києві. 1969 ро ку ме не за -
твер ди ли інструк то ром ЦК ЛКСМУ, а Во ло щу ка із За кар пат тя 
пе ре ве ли інспек то ром ЦК КПУ. Йо го за кріпи ли за партійни -
ми орга нізаціями Пол та вської і Су мської об лас тей. Аналізу -
вав їх діяль ність, ра див, кон тро лю вав – і сам про дов жу вав вчи -
ти ся. Чо ти рилітня пра ця на шо го кра я ни на на цій по саді
відміче на орде ном “Знак По ша ни”. Нез ва жа ю чи на свій ви со -
кий ста тус, Ми хай ло Юрійо вич привітно зустрічав ме не у ЦК, 
ділив ся зі мною дум ка ми, особ ли во після то го, як з 1971 ро ку
я став пра цю ва ти у Київсько му об комі КПУ лек то ром, да вав
слушні по ра ди що до сти лю, сто сунків із партійни ми та гос по -
да рськи ми керівни ка ми об ласті, ціка вив ся мої ми пла на ми,
жи те йськи ми тур бо та ми. Схва лив за хоп лен ня на укою, по зи -
тив но відзна чав вдалі публікації у київських га зе тах та жур на -
лах. Не важ ко уя ви ти, як це бу ло важ ли во для ме не, мо ло до го
партійно го працівни ка, що опи нив ся після Ужго ро да в не -
прос тих київських умо вах!...

Ра до сприй няв я третє по вер нен ня М.Во ло щу ка до до му, об -
ран ня йо го го ло вою За кар па тсько го об лви кон ко му. Ба гаті
при родні за дат ки, здо буті знан ня і досвід, гли бин ний за кар па -
тський патріот изм, здо ро ве чес то лю бство, ши рокі ділові зв’яз -
ки в Києві і Москві, са мовідданість й на по лег ливість Ми хай ла
Юрійо ви ча за де ся тилітнє керівниц тво на й ви щим орга ном
пред став ниць кої вла ди За кар пат тя втіли ли ся в ре альні по зи -
тивні зміни – в еко номіці, освіті, куль турі, соціальній сфері,
інших га лу зях суспільно го жит тя на шо го краю. Пра цю ю чи у
Києві та Москві, я шу кав на й мен шу на го ду зустріти ся з ним,
радів йо го успіхам і но вим пла нам, праг нув чи мось до по мог -
ти, по ра ди ти, мо раль но підтри ма ти. Він ніко ли не скар жив ся
на труд нощі, а їх — я знаю від інших – бу ло чи ма ло, в т.ч.
суб’єктив них. Не сек рет, що за цен тралізо ва ної соціа лістич ної 
сис те ми пла ну ван ня і управ ління на род ним гос по да рством
ба га то за ле жа ло від взаємодії керівників партійних та ра дя -
нських органів, їхньо го вміння про штов ху ва ти, як те пер ка -
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жуть, “лобіюва ти” місцеві інте ре си “у вер хах”. Ми хай лу
Юрійо ви чу не бра ку ва ло ініціати ви, вміння і на по лег ли вості.
Да ва ли ся взна ки і йо го ко муніка бельність, ав то ри тет, ділові
відно си ни з уря да ми УРСР і СРСР, со юз ни ми та рес публіка -
нськи ми міністе рства ми і відо мства ми. Однак і йо му ча сом
не прос то бу ло до ла ти бю рок ра тичні пе репо ни, до би ва ти ся ба -
жа них рішень, пе ре дусім вклю чен ня об лас них об’єктів у дер -
жавні пла ни, їх фіна нсу ван ня, по ста чан ня ре сур са ми то що.
Для цьо го не дос тат ньо бу ло спільних по ста нов бю ро об ко му і
об лви кон ко му чи те ле фон них дзвінків – по трібні бу ли гра -
мотні обґрун ту ван ня, роз ра хун ки, га рантії, чітке ви ко нан ня
до мов ле нос тей. Я був при одній ро бочій зустрічі М.Во ло щу ка
із за ступ ни ком міністра ма ши но бу ду ван ня і ба чив, які
всебічні знан ня, вміння, пе ре ко наність, навіть дип ло ма тич -
ний хист по трібні, щоб успішно роз в’я за ти серй оз не пи тан ня. 
В інте ре сах об ласті він ви ко рис то ву вав свої ба гаті здібності,
щедрість, гос тинність, досвід і час. Як і ли чить керівни ку та ко -
го ран гу, він не пе ре до ру чав складні спра ви іншим, не звер тав -
ся з будь-яких при водів у партійні орга ни, мак си маль но спи -
рав ся і довіряв Б.Мол на ру, М.Ка ца ла пу, Г.Кос тру бу, І.Тим чен -
ко та іншим своїм за ступ ни кам, на чаль ни кам управлінь та
об’єднань, сти му лю вав їхню творчість і відпо відальність, уни -
кав адміністру ван ня і по спішних рішень.

Дві п’я тирічки (1975-1985 рр.) ста ли на йбільш плідни ми в
еко номічно му і соціаль но-куль тур но му роз вит ку За кар пат тя.
Тоді ство ре но 52 ти сячі до дат ко вих ро бо чих місць. Зап ра цю -
ва ло близь ко 30 філіалів ве ли ких про мис ло вих підприємств
індустріаль них центрів (Київ, Мос ква, Нов го род, Харків та
ін.). По ча ло ся будівниц тво но вих за водів: в Ужго роді – “Елек -
трод ви гун”, у Му ка чеві – “Кар па ти”, у Пе ре чині й Ве ли ко му
Бе рез но му – “Сте а тит”. У всіх ра йо нах здійсню ва ла ся ре ко -
нструкція і роз ши рен ня існу ю чих за водів, спо руд жу ва ли ся
нові це хи і підприємства. Одно час но відкри ва ли ся ПТУ, в
яких на ла год жу ва ла ся підго тов ка не обхідних кадрів. Вдос ко -
на лю ва ла ся струк ту ра сільсько гос по да рсько го ви роб ниц тва,
ство рю ва ли ся аг рофірми, роз ши рю ва ли ся за готівлі і ви пуск
про дуктів хар чу ван ня, на базі слаб ких гос по дарств з’я ви лись
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рад гос пи. Зміцніли об’єднан ня “Сільгос птехніка”, “Сіль госп -
хімія” та інші важ ливі підрозділи. Оскільки трес ти “За кар пат -
буд”, “Міжкол гос пбуд” не всти га ли осво ю ва ти зрос та ючі об ся -
ги і капіта лов кла день, і робіт, Ми хай ло Юрійо вич ініціював у
1974 році роз ши ре не засідан ня об лви кон ко му з учас тю при -
чет них до цієї га лузі членів Уря ду і керівників об ласті. Після
цьо го по ча ли спо руд жен ня за водів залізо бе тон них ви робів
(Ужго род, Му ка че во, Ро ко со во), баз ме ханізації, ав тот ран -
спор ту, бу ли ство рені нові трес ти “Сіль буд”, “Ку рор тбуд” й
будівельні управління. При чо му Ми хай ло Юрійо вич своєю
енергією і по слідовністю сти му лю вав ко о пе рацію коштів і
будівниц тво влас ни ми си ла ми, при діляв особ ли ву ува гу роз -
ши рен ню ме режі соціаль но-куль тур них об’єк тів. Так, ли ше за
одну п’я тирічку (1975-1980 рр.) в об ласті по бу до ва но шкіл на
37 ти сяч учнівських місць, з них за ра ху нок дер жа ви – мен ша
по ло ви на, а більша (22 тис. місць) – за кош ти кол госпів, рад -
госпів, про мис ло вих підпри ємств. В ба гать ох се лах зве де но бу -
дин ки куль ту ри, дошкільні ди тячі за кла ди, лікарні, фе льдше -
рсько-аку шерські пун кти та інші вкрай по трібні лю дям
об’єкти.

Важ ли во та кож, що за ро ки керівниц тва М.Во ло щу ком об -
лви кон ко мом різко збільши лось спо руд жен ня шляхів, жит ла,
очис них спо руд, во до водів, роз ши ри лись міжрегіональні і
при кор донні зв’яз ки, суттєво зміцнені кад ра ми ви ко навчі
орга ни місце вої вла ди, поліпшив ся роз гляд звер нень тру дя -
щих, поліпшу ва лось тор го во-по бу то ве, ме дич не, куль тур не об -
слу го ву ван ня на се лен ня, особ ли во гірських ра йонів, до яко го
Ми хай ло Юрійо вич ви яв ляв особ ли ву тур бо ту, бо доб ре знав
умо ви їхньо го жит тя.

Однак но ва то рський стиль, под виж ниц тво, де мок ра тич -
ність М.Во ло щу ка тоді не за вжди сприй ма ли з ро зумінням й
підтрим кою де які над то кон сер ва тивні керівни ки (партійні й
гос по дарські). Інко ли ініціати ви Во ло щу ка розціню ва ли ся як
не ре альні, пе ре дчасні, а то й за йві. При чо му це ро би ло ся зовні 
при стой но, як “тур бо та” про партійну дис ципліну чи мо -
ральність, а на справді – по-фа ри се йсько му, від за здрощів, з
кон ’юн ктур них і т.п. мірку вань. Та ко ли йо го пла ни й за ду ми
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ста ва ли зри ми ми, вис та ча ло співав торів та кри тиків. Бу ло
при кро й бо ля че, що не міг за ра ди ти. На ма гав ся бо дай сим -
волічно підсо би ти Ми хай лу Юрійо ви чу, зок ре ма, ко ли він
опи нив ся про рек то ром УжДУ з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти і
роз вит ку. І хо ча це теж відповідаль на ділян ка, ба га то з нас, йо -
го при хиль ників і по слідов ників, вва жа ли не спра вед ли вим та -
ке пе реміщен ня управлінця на й ви що го ран гу. Наскільки
мені бу ло відо мо, від про по зиції зно ву виї ха ти до Києва на
ви щу по са ду відмо вив ся. Вва жаю, він вчи нив вірно. Но вий
на вчаль ний кор пус, хоч бу ду вав ся де що повільно, але все ж ріс 
на очах. Сьо годні він гор до ви со чить над Ужго ро дом. Це одне
з ба гать ох ре аль них творінь будівни чо го Во ло щу ка.

Час і зо ря Ми хай ла Юрійо ви ча знов на ста ли на по чат ку
бур хли вих, су перечлив их 90-х років ми ну ло го століття. Тоді
на аль тер на тивній основі йо го об и ра ють пер шим сек ре та рем 
За кар па тсько го об ко му КПУ. На цю по са ду ба ло ту вав ся і я.
Ра див ся з Ми хай лом Юрійо ви чем під час од но го з йо го діло -
вих відряд жень до Мос кви (там я пра цю вав керівни ком на й -
більшо го сек то ру в іде о логічному відділі ЦК КПРС). Він
підтри мав моє ба жан ня по вер ну ти ся до до му. Я ро зумів: Ми -
хай лу Юрійо ви чу на ба га то кра ще за ме не підхо дить очо лю -
ва ти об ком КПУ, йо го доб ре зна ють ко муністи, він ко рис -
тується за слу же ним ав то ри те том у ба гать ох ти сяч за кар -
патців.

Ми до мо ви ли ся, що у ви бо рах пер шо го сек ре та ря я візьму 
участь, аби по зна йо ми тись з місце ви ми кад ра ми, партійним
ак ти вом, а потім виріши мо пи тан ня, як мо вить ся, “у ро бо -
чо му по ряд ку”. М.Ю. Во ло щук опе ра тив но узго див йо го на
різних рівнях і в травні 1990 р. пле нум об ко му за йо го про -
по зицією об рав ме не сек ре та рем, а че рез місяць кон фе -
ренція – дру гим сек ре та рем За кар па тсько го об ко му КПУ.

Про на шу спільну ро бо ту до сер пня 1991 ро ку я стис ло на -
пи сав у книзі “За кар пат тя: на зламі епох” (Ужго род, 2008. – С.
8-9). До дам: Ми хай ло Юрійо вич зумів за ко рот кий період
сфор му ва ти за га лом по туж ну і ком пе тен тну ко ман ду в об -
ласній і місцевій владі (в об комі пра цю ва ли 2 док то ри і 6 кан -
ди датів на ук), не ухиль но дот ри му вав ся Кон сти туції, вра ху вав
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спе цифіку функцій партійних та дер жав них органів, сміли во
по ру шу вав зло бо денні про бле ми краю в Києві та Москві, ро -
бив “заділи” для їх роз в’я зан ня, по стійно і відвер то спілку вав -
ся з тру дя щи ми. Ве ли чез ну ува гу приділяв ство рен ню спри ят -
ли вих пра во вих умов для збе ре жен ня і підне сен ня еко номіки,
ре сур сно го по тенціалу, еко логічної без пе ки, со ціаль но-
 політич ної ста більності в регіоні.

Кож но му з нас, працівників об ко му КПУ, до во ди ло ся бу ти
“по жеж ни ком”. Лю ди не ро зуміли, що з бе рез ня 1990 р.
партійні коміте ти кон сти туційно усу нуті від без по се ред ньо го
управління на род ним гос по да рством. То му, як і раніш, звер -
та ли ся до нас з усіх пи тань. М.Во ло щу ку до во ди ло ся їзди ти в
Київ і Мос кву, вирішу ва ти про бле ми з ліміта ми і кош та ми,
по ста чан ням си ро ви ни, то варів, про дуктів. Улам ки ско ро че -
но го партійно го апа ра ту їзди ли в “га рячі точ ки” — на
підприємства, яким за гро жу ва ло при зу пи нен ня, на зріва ли
соціальні конфлікти, в се ла, де спа ла ху ва ла міжкон фесійна во -
рож не ча за пра во на цер ков ну власність та май но, в ма сові
збу рен ня на мит ни цях і т.д.

М.Во ло щук ви му ше но за й мав ся до лею не до бу до ва ної Піст -
рялівської РЛС, відкрит тям пунктів спро ще но го пе ре хо ду
кор до ну, стри му ван ням ви ве зен ня де ре ви ни за межі об ласті,
то вар ним дефіци том, міжкон фесійни ми конфлікта ми та ба -
гать ма інши ми не прос ти ми про бле ма ми. Все оче виднішою
ста ва ла не обхідність роз ши рен ня прав і мож ли вос тей регіону
в управлінні свої ми спра ва ми.

Спон тан ний рух за кар патців за ав то номію за вдя ки муд -
рості М.Во ло щу ка за вер шив ся ухва лою Вер хов ної Ра ди і про -
ве ден ням ре фе рен ду му про над ан ня об ласті ста ту су са мов ряд -
ної те ри торії як суб’єкта Украї ни. На жаль, став ши пре зи ден -
том, Л.Крав чук не ви ко нав своїх обіця нок і ре зуль та ти во ле ви -
яв лен ня 78% за кар патців далі не бу ли юри дич но за кріплені і
ре алізо вані.

Обра ний у квітні 1990 ро ку од но час но го ло вою За кар па -
тської об лас ної ра ди та об лви кон ко му, бу ду чи на род ним де пу -
та том Украї ни ХІІ (пер шо го) скли кан ня, Ми хай ло Юрійо вич
май же до сер пне во го (1991) конт рре во люційно го пе ре во ро ту
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в Москві зберігав по ст пер шо го сек ре та ря об ко му КПУ для то -
го, щоб че рез усі ва желі, різні мож ли вості не до пус ти ти в краї
стихії, без по рядків, ха о су, стри ма ти дес трук тив ний, руйнів -
ний вплив псев до де мок ра тич них, націоналістич них сил, збе -
рег ти де ся тиліття ми сфор мо вані зрілі, досвідчені кад ри, роз -
ши ри ти пе ре ду мо ви для здійс нен ня про гре сив них ре форм в
еко номіці і соціальній сфері, при кор дон но му співробіт -
ництві. До во ди ло ся всіля ко стри му ва ти край ньо-ра ди кальні
тен денції в міжнаціональ них і міжкон фесій них відно си нах,
екстремізм рухівських політи канів із-за пе ре ва лу та ек спансіо -
ністські зазіхан ня окре мих за рубіжних кіл.

В тих екстре маль них умо вах я на очно ба чив, як своєчас ни -
ми ви я ви ли ся ви со ка пра цез датність, ве ли ка відповідаль ність,
са мовід даність Ми хай ла Юрійо ви ча, йо го вміння пра цю ва ти
з людь ми, ціну ва ти їх здібності, ре аль но аналізу ва ти си ту ацію, 
пе ре дба ча ти роз ви ток подій, вірно орієнту ва ти кад ри, за -
побіга ти паніці, дез організо ва ності.

В сусідніх об лас тях все більшо го по ши рен ня на би рав націо -
налістич ний рух. Йо го ініціато ри на ма га ли ся збу ри ти і на ших 
зем ляків. При га дую: не бу ло жод но го мітин гу чи іншо го за хо -
ду, на які не при бу ва ли б не звані гості зі Льво ва чи Іва но-Фран -
ківська. Ча сом во ни по во ди ли ся вкрай зух ва ло. Га ли ча ни ціли -
ми ва та га ми їзди ли по містах і се лах За кар пат тя, по вча ли кра -
ян як жи ти (вва жа ли їх не дос тат ньо “націо наль но свідо ми -
ми”, тем ни ми, тоб то ра дя нськи ми), руй ну ва ли істо ричні пам -
’ят ни ки, дош ки по ша ни та іншу ат ри бу ти ку. Сусіди вда ва ли ся 
і до еко номічно го тис ку: відмов ля ли ся за прав ля ти бен зи ном
ав то мобілі із за кар па тськи ми но ме ра ми, при й ма ти ранні
овочі на своїх рин ках, зри ва ли по став ки ком плек ту ю чих
філіям львівських підприємств на Міжгір щині, Сва ляв щині,
Рахівщині та інших ра йо нах. М.Во ло щук док ла дав ве ли чезні
зу сил ля, в т.ч. ви ко рис то ву вав осо бисті кон так ти з го ло вою
Львівської об лра ди В.Чор но во лом, аби стри ма ти згуб ну
рухівську на ва лу. До честі за кар патців, во ни три ма ли ся гідно,
ли ше окремі амбітні й психічно не врівно ва жені місцеві
політи ка ни, пе ре дусім в Ужго роді, бра ли в ній участь.
Більшість їх ро дом із Га ли чи ни, про й шли там на вчан ня і на -
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прав лені на ро бо ту в За кар пат тя. Такі події не в остан ню чер гу 
спри чи ни ли, як са мо за хист, ру си нське відрод жен ня, рух за ав -
то номію За кар пат тя.

Важ ко тоді до во ди ло ся керівни кам усіх регіонів. Та в За кар -
патті, порівня но з сусідньою Га ли чи ною, скла ла ся спе цифічна 
си ту ація. Про ти чин ної вла ди вис ту па ли ли ше не ве ликі гру пи
амбітних, жадібних, ма ловідо мих діячів, го лов ним чи ном в
об лас но му центрі, Му ка чеві й Хусті. Особ ли вою аг ре сивністю
й невіглас твом виділя ли ся на га лас ли вих про націоналістич -
них зіб ран нях, в яких по стійно бра ли участь до цен ти Ужго ро -
дсько го універ си те ту Ю.Ба ле га і М.Ти во дар, вик ла дачі інсти ту -
ту підви щен ня кваліфікації вчи телів Е.Лан до вський та В.Зілга -
лов, са модіяль ний ху дож ник М.Ба ник, мо ло дий ад во кат з Тя -
че ва В.Бедь, хустський лікар-сто ма то лог М.Джан да, му ка -
чівські інже нер Б.Ди кий та мед сес тра Є.Дер кач. Ни ми маніпу -
лю ва ли ди рек тор трес ту “За кар патліс” І.Герц, ре дак тор га зе ти
“За кар па тська прав да” С.Ваш, ди рек тор НДІ аг роп ро мис ло во -
го роз вит ку В.Ше па та керівник об лас но го управління КДБ
В.Тар на вець кий. Остан ні для при крит тя своїх фа ри се йських
намірів ініціюва ли ство рен ня не легітим ної т.зв. На род ної ра -
ди (всу пе реч за конній об ласній пред став ницькій владі) і по ве -
ли злісні ата ки про ти нас, ко муністів. Ще рік-два то му на зад,
ко ли їх го лов ним во ро гом був тодішній пер ший сек ре тар об -
ко му КПУ Г.Бан дро вський, во ни дек ла ру ва ли підтрим ку Ми -
хай лу Юрійо ви чу на цей по ст, а ко ли їхній план в 1990 році ре -
алізу вав ся, пе ре клю чи ли ся на на шу но ву ко ман ду. Хоч як не
див но, ан ти ко муністич ним шта бом фак тич но ке ру вав ге не -
рал-ка дебіст. Вдень він брав участь у на ра дах об ко му КПУ, а
вве чері на став ляв і ко ор ди ну вав дії ан ти ра дян щиків, дез -
орієнту вав Київ про ста но ви ще в об ласті, інспіру вав про во -
кації, спри яв ре алізації про рухівських на ста нов. Зго дом Крав -
чу ко ва вла да відпла ти ла фа ри се ям-пе ре вер тням: Гер ца зро би -
ла міністром, Тар на вець ко го ви су ну ла до керівниц тва СБУ,
Бе дю вда ло ся ста ти влас ни ком ба га тої не ру хо мості в центрі
міста, а за одно рек то ром ство ре ної тут філії МАУП і ду хов ної
ака демії, Ше па опи нив ся на рде пом, Ти во да ру довіри ли ка -
фед ру, Ва ша на пра ви ли пред став ни ком Укрін фор му в Бу да -
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пешт, Зілга лов ви я вив ся працівни ком про а ме ри ка нської
“Сво бо ди”, Джан да очо лив мерію Хус та і т.д. і т.п. А на по чат -
ку 90-х ці ко лишні партійці ви да ва ли се бе за “де мок ратів” і
“патріотів”!

До речі, во ни бу ли не останніми людь ми і за ра дя нської
вла ди. За ра ху нок дер жа ви здо бу ли ви щу освіту, а дех то й
аспіран ту ру закінчив, за не прос то го відбо ру бу ли при й няті
до КПРС, а чи ма ло їх ста ли її співця ми і за пов зя ти ми за хис -
ни ка ми. Так, го ло ва об лас но го Ру ху П.Скунць пи сав вдячні
вірші Леніну і партії, не без моєї участі став ла у ре а том
премії об ко му ЛКСМУ ім.Д.Ва ка ро ва. Ком сор га Му ка -
чівсько го СПТУ Е.Лан до всько го я ре ко мен ду вав інст рук то -
ром об ко му ком со мо лу та до аспіран ту ри ка фед ри історії
КПРС. Пер спек тив ним ком со м ольським ак тивістом вва жав -
ся В.Бедь. А Ю.Ба ле га пиль но “дбав” про чис то ту літе ра тур -
них лав, ко муністич не ви хо ван ня сту дентів філо логічно го
фа куль те ту УжДУ, на яко му дос лу жив ся до пар тор га і де ка на. 
І.Герц, В.Тар на вець кий та В.Ше па вхо ди ли до скла ду об ко му
КПУ. Всіля ко рвав ся на влад ний Олімп вчо рашній ком со м -
ольський функціонер В.Про ко пець. С.Ва шу бу ло за ма ло
ВПШ, по са ди ре дак то ра провідної ком партійної га зе ти і чле -
на бю ро об ко му КПУ. Ве ликі по за на у кові апе ти ти ви яв ля ли
М.Ти во дар та де які інші “чер воні”, а нині по ма ран чеві про -
фе со ри.

Нас з М.Во ло щу ком во ни всіля ко безпідстав но об ра жа ли,
цьку ва ли, тав ру ва ли як ге ка чепістів, зви ну ва чу ва ли в “ан ти ук -
раїнстві”, а самі тим ча сом рва ли ся до ба гатств і вла ди. Такі і
подібні їм за зміни суспільних умов – впев не ний – знов опи -
нять ся “на вер хах”, при слу го ву ва ти муть будь-ко му за для влас -
ної ви го ди і амбіцій, по-фа ри се йсько му лу кав ля чи і дво руш -
ни ча ю чи.

Це те ма для не за ан га жо ва них істо риків, політо логів, літе ра -
торів. Заз на чу ли ше на ступ не: я ди ву вав ся вит римці й при н ци -
по вості, де мок ра тич ності й так тов ності Ми хай ла Юрійо ви ча в
тих екстре маль них умо вах. Йо го по ведінка меж ува ла, без пе -
ребільшен ня, із са мо по жер твою. А ко ли вже не си ла бу ло далі
терпіти з усіх боків огуль ний тиск і об ра зи, пе ре дав керівниц -
тво об лас тю іншим управлінцям (М.Краї лу, Д.Дор чин цю,
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С.Усти чу, І.Іван чу), до по ма гав їм вник ну ти у бо лючі про бле ми
та шу ка ти шля хи їх вирішен ня.

М.Во ло щук не за таїв об раз на ву лич них політиків і кон ’ юн -
ктур них жур налістів, не вда лих ви су ванців та пе ребіж чиків.
Він про дов жує жи ти про бле ма ми За кар пат тя, на усіх рівнях,
де і як мо же бо ро нить інте ре си на шо го ба га тос траж даль но го
краю. Ро бить це як го ло ва асоціації ко лишніх де пу татів місце -
вих рад усіх скли кань, як справжній патріот і про сто як муд ра, 
чес на лю ди на. Про йо го без ко рис ли вість свідчить, зок ре ма,
той факт, що 35 літ жи ве у скромній квар тирі по вул. Митній,
сам кер мує і до лає гірські сер пан ти ни вітчиз ня ним ма -
лолітраж ним ав то мо білем, ділить сімей но-по бу тові труд нощі
з ба га толітньою вірною су пут ни цею Та ма рою Андріїв ною,
тішить ся вну ка ми, в міру мож ли востей надає поміч кож но му,
хто до ньо го звер тається.

Інтер націоналіст по ду ху, М.Во ло щук знає і ро зуміє про бле -
ми ру синів, угорців, росіян, ромів, ру мун, інших ет но -
національ них спільнот, зна чен ня суспільної зла го ди, вчить
пра во ви ми за со ба ми до би ва ти ся за до во лен ня за галь них і спе -
цифічних по треб. Він вва жає: як що, на прик лад, ру си ни хо -
чуть збе рег ти свій край, мобілізу ва ти на се лен ня на за хист
своєї са мо бут ності, мо ви, куль ту ри, во ни му сять об’єдна ти ся,
відки ну ти амбіції політич них лідерів, по до ла ти дру го рядні
внутрішні розбіжності і чва ри, діяти ви ва же но, спільно, цілес -
пря мо ва но. І в цьо му ми од но думці.

Я да ле кий від іде алізації М.Во ло щу ка. Як і в кож ної лю ди ни,
є в ньо го свої хи би і не доліки. В ли хо манці 1991-го трап ля лись
між на ми окремі не по ро зуміння, різне ба чен ня де я ких про -
блем, не вдо во лен ня зроб ле ним. Та не бу ло при нци по вих роз -
ход жень. Спільна ни ва на шої праці не вро ди ла “зер на не прав -
ди” й не довіри. Йо го пле че я доб ре відчу вав зго дом,на ру бежі
століть, у не простій де пу татській діяль ності. І по нині пліч-
 о-пліч кро куємо, час то ра ди мось, до по ма гаємо один од но му.

Я ра дий, що на життєвих ви бої нах зустрів та ко го стар шо -
го бра та. Зав дя чую йо му за довіру, підтрим ку, на уку. Щи ро
вис ло вив М.Во ло щу ку з на го ди 75-літньо го ювілею по ба жан -
ня доб ро го здо ров ’я, сил і на сна ги. Рад жу йо му уза галь ни ти в 
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книзі ба га тий досвід будівни чо го. До речі, скром ний са до -
вий бу ди нок на узліссі за Оноківця ми спо руд же ний ним
влас ним кош том, ру ка ми свої ми і ро ди ни. А знач них за -
ощад жень він не має (і втрат не за знав); ні за чим не жал кує.
Сер це бо лить за сплюн дро ва ну Украї ну, її та ла но ви тий на -
род, за ба га тос траж даль ний рідний край.

Ми не звик ли мо ви ти один од но му комплімен ти. Та я
при нагідно вис лов люю вдячність цій гарній лю дині, яка
спри я ла моєму ста нов лен ню і са мо ут вер джен ню. А го лов не – 
більше піввіку чес но слу жить соціалістич ним іде а лам, лю дям 
праці. Знаю, як не лег ко до во ди ло ся Ми хай лу Юрійо ви чу до -
ла ти по са дові щаблі. Це бу ло важ ко кож но му, бо за ра дя -
нських часів від керівників будь-яко го ран гу ви ма га ли на сам -
пе ред ідей ну пе ре ко наність, ініціативність, вміння ре зуль та -
тив но пра цю ва ти, при нци повість, по рядність. Не при хо вую: 
до вихідців із західних об лас тей (ку ди за ра хо ву ва ли безпід -
став но і за кар патців) ста ви ли ся в Києві і Москві з підви ще -
ною ува гою і ви мог ливістю. Тим па че за слу го вує об’єктив -
ної, спра вед ли вої оцінки і виз нан ня не втом на будівни ча і
патріот ич на політич на діяльність М.Во ло щу ка. На будь-яко -
му по сту, після підне сен ня і пе реміщень, ша но ва ний на ро -
дом, відзна чу ва ний вла дою і цько ва ний фа ри се я ми-пе ре вер т -
ня ми і зви чай ни ми за здрісни ка ми, він зберігає вит рим ку,
по во дить ся гідно, жи ве скром но, відвер то ди вить ся лю дям у
вічі. З біллю пе ре жи ває, як з ро ку в рік руй ну ють ся за во ди і
це хи, сільсько гос по дарські ком плек си, бу дин ки куль ту ри, по -
бу ту і зв’яз ку, в які сво го ча су бу ло вкла де но ба га то сил і
коштів. Щас ли вий і згорь о ва ний, підка зує, ра дить нинішнім 
кер ма ни чам об ласті. Про по нує свої знан ня і досвід. На жаль, 
да ле ко не за вжди йо го по ри ван ня зна хо дять на леж ну під -
трим ку. Нинішнім і при й дешнім по колінням за кар патців є
з ко го бра ти при клад, на ко го орієнту ва ти ся, з ким звіря ти
свої по мис ли і вчин ки.

Січень 2010 р.
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Ровесник Жовтня – наш соратник

Нам завжди у битвах за долю народу
Був другом і братом російський народ�

(Із Гімну Української РСР)
Нехай посміє хтось загрожувать країні,
Де є такі батьки, де є такі сини!

Микола Бажан.  Батьки й сини.

Приємно і щем но бу ва ти в міс -
цях, де, як ска за но в пісні, “за ли ши -
лась сер ця час тин ка”. Зізна юсь: та -
ким для ме не бу ло і за ли шається
чарівне місто над Ла то ри цею – Му ка -
че во. Тут я, ди ти на війни, за чо ти ри

ро ки на вчан ня в сільсько гос по да рсько му технікумі при лу -
чав ся до знань, на ви чок гро ма дської і жур налістської діяль -
ності, місько го укла ду по бу ту і дозвілля, тут пізнав ча ри ко -
хан ня, ко рот ше – зро бив перші кро ки са мостійно го жит тя. В 
Му ка чеві й нині ра до бу ваю у рідних, ко лег, то ва ришів. Нев -
дов зі після тим ча со вої ан ти кон сти туційної за бо ро ни Ком -
партії Украї ни в цьо му місті раз ом з ни ми про ве ли уста нов -
чу кон фе ренцію За кар па тсько го на род но го об’єднан ня –
спра вжньої де мок ра тич ної, ліво цен тр истської організації,
що на ма га ла ся убе рег ти край від ан ти ко муністич ної рухів сь -
кої і бур жу аз но-лібе раль ної ек спансії. А ре гу ляр но став на -
віду ва тись сю ди після об ран ня в 1994 році пер шим сек ре та -
рем об ко му відрод же ної КПУ. Влас не, ко муністич ний осе -
редок тут діяв без пе рер вно. Віднов ле ний міськком партії не
ви пад ко во очо лю ва ли ра дянські офіце ри І.Ма лу шен ко, М.Ма -
нічев, А.Фе до ров, а нині ці відповідальні й не легкі об ов’ яз ки
ви ко нує ко лишній мо ло дий офіцер В.Шев чен ко (до речі, ро -
дом з с.Пи ли пець Міжгірсько го ра йо ну).

Особ ли во по частіша ли мої зустрічі з му качівця ми після об -
ран ня в 1998 р. на род ним де пу та том Украї ни від КПУ, зок ре -
ма, в період сум нозвісної кам панії на вко ло за про вад жен ня
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тут пря мо го пре зи д ентсько го правління і пе реоб ран ня ме ра
міста. У склад них си ту аціях, партійних дис кусіях, що відбу ва -
ли ся пе ре важ но в приміщенні ра ди ве те ранів війни і праці
(пер ший по верх міської ра туші), по сту по во для ме не ста ва ла
виз на чаль ною дум ка ря до во го ко муніста Ми ко ли Ми ко ла йо -
ви ча Та ра со ва. Йо го вис ту пи виділя ли ся стислістю, ви ва -
женістю, об’єктивністю, ад же – чо го при хо ву ва ти – се ред
міських партійців пе ре ва жа ли “красні по лков ни ки” з своїм
ха рак тер ним ко ман дним мис лен ням, звич ка ми і сте ре о ти па -
ми. Не всі гли бо ко во лоділи ди намічною, су перечлив ою си ту -
ацією в місті та об ласті, однак вис нов ки ро би ли швид ко, ча -
сом – емоційно і бе за пе ляційно. Ми ко ла Ми ко ла йо вич на цьо -
му фоні відзна чав ся вит рим кою, ре алізмом, мудрістю і – що
вкрай важ ли во у на шо му тодішньо му і нинішньо му се ре до -
вищі – доб ро зич ливістю. У відвер тих, офіційних і не фор маль -
них бесідах, на па ртзбо рах і після них вис лов лю вав ба га то
слуш них по рад і ре ко мен дацій, які я осмис лю вав, аналізу вав,
праг нув мак си маль но вра хо ву ва ти. Ра до і схвиль о ва но, одни -
ми з пер ших в об ласті вру чав М.Та ра со ву та йо го по бра ти мам
нові квит ки членів КПУ, По чес ну гра мо ту ЦК, вітан ня П.Си -
мо нен ка, інші партійні відзна ки. Ко ли ж в Ужго роді за кли кав
рівня ти ся на них ко муністів об лас но го цен тру, до во ди ло ся чу -
ти ревні за ува жен ня в суб’єктивізмі, особ ли вих сим патіях до
му качівських со рат ників. І я це ро зумів, ад же не всі ма ли дос -
тат ню уя ву про та ких унікаль них осо бис тос тей, як І.Дьомін,
Г.Пла хот нюк, М.Та ра сов та інші ак тивні бійці партії у місті
над Ла то ри цею. В різні ча си, з інших ку точків СРСР, в си лу ба -
гать ох об ста вин во ни по в’я за ли свою до лю з на шим краєм,
при кипіли до ньо го ду шею, за Ра дя нської вла ди зро би ли ба га -
то ко рис но го для За кар пат тя і всієї Украї ни. Важ ли во, що
старші то ва риші ви я ви ли ся не ли ше мої ми на став ни ка ми, по -
рад ни ка ми, але й ак тив ни ми помічни ка ми. З ким на сам пе ред, 
як не з ни ми, мені бу ло звіря ти свої партійні по зиції, пла ни і
діла?

М.Та ра со ва виділяю ще з де я ких спе цифічних об ста вин.
Сим волічно і доб ре, що раз ом з на ми, су час ни ми ко муніста -
ми, жи ве і бо реть ся ро вес ник Ве ли ко го Жов тня. На ро див ся
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Ми ко ла Ми ко ла йо вич 12 лис то па да 1917 ро ку в с.Го род ня
Меднівсько го ра йо ну Тве рської об ласті. Тру до ву біографію
хло пець роз по чав ра но, ад же на селі всі пра цю ють, до рослі і
діти, а після закінчен ня фаб рич но-за во дсько го учи ли ща
(ФЗУ) юнак став робітни ком-слю са рем Калінінсько го ва го но -
будівно го за во ду. У відповідь на патріот ич ний за клик
“Країні – 100 ти сяч льот чиків!” у січні 1935 р. всту пив до
місько го ае рок лу бу, без відри ву від ви роб ниц тва так освоїв у 
ньо му літак По-2, що йо му довіри ли на вча ти інших льот ної
спра ви. За ком со м ольською путівкою вос е ни 1937 ро ку на -
прав ле ний в Одесь ке авіаційне учи ли ще, після успішно го
закін чен ня яко го та кож при зна че ний інструк то ром. Підго ту -
вав 12 мо ло дих пілотів. Далі бу ла військо ва служ ба в м.Ко но -
топ (на Сум щині), по са да ко ман ди ра авіалан ки, підго тов ка
по пов нен ня з цивільних юнаків.

22 чер вня 1941 ро ку по три возі військо вий пілот Ми ко ла
Та ра сов – ко ман дир лан ки в ес кад рильї визнаного аса М.Пу -
га чо ва – роз по чав відлік бо йо вих по льотів. Як відо мо, спо -
чат ку гітлерівці пе ре ва жа ли нас в осна щенні, навіть у ви учці, 
але “чер воні со ко ли” відзна ча ли ся хо робрістю і впев неністю
у пра воті своєї спра ви, тож швид ко на бу ва ли досвіду в бо ях.
Ми ко ла Ми ко ла йо вич роз повідав, що впер ше зустрівся у
небі з “Юнкер сом-87” — міцною і грізною ма ши ною, по вер -
та ю чись на свій ае род ром після здійсне но го бом бу ван ня
німців. Угледів во ро га – і зно ву різко на брав ви со ту.
Атакувати рап то во, без ма нев ру – так учив своїх підлег лих
ко ман дир по лку, Ге рой Ра дя нсько го Со ю зу Л.Шес та ков. І ра -
див “би ти звер ху, впри тул, з пер шої чер ги”. Ця на ука Та ра со -
ву ста ла в на годі: зби тий ним “Юнкерс” за па лав.�

Прак тич но усю війну М.Та ра сов провів у небі. Спо чат ку
ви ко ну вав пе ре важ но авіаційну розвідку. А потім у складі
932-го авіапол ку во ю вав на Півден но-Західно му, Західно му
фрон тах, зго дом – у складі 9-го гвардійсько го по лку ви ни щу -
валь ної авіації — на Сталінгра дсько му і 4-му Укр аїнсько му
фрон тах. У звільне но му від гітлерівських оку пантів Кри му
освоїв но ву техніку, після чо го во ю вав у складі 1-го Біло русь -
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ко го фрон ту на те ри торії Східної Прусії, а Пе ре мо гу зустрів 
у Берліні, на ае род ромі Шьо не фельд.

Ти по ва щас ли ва до ля військо во го льот чи ка. Ме не тішить і
ра дує те, що Ми ко ла Ми ко ла йо вич і сьо годні з на ми, в
партійно му строю. Примітив та ку тен денцію: про до лю і пер -
спек ти ви Ком партії більшу тур бо ту ви яв ля ють ра дянські
офіце ри – ко ман ди ри (не хо четь ся ка за ти “ко лишні”, бо во ни
по стійно вва жа ють ся на по сту), ніж, як не при кро, по -
літпрацівни ки, ко му це слід би ро би ти за по кли кан ням і об -
ов’яз ком. Більше то го, де які з них, втра тив ши честь і со ром,
знай шли собі теплі містеч ка у влад них струк ту рах, в бур жу аз -
них партіях чи національ но-куль тур них то ва рис твах, інших
гро ма дських об’єднан нях. Уда ю чи “лівих”, своє фа ри се йство і 
ре не га тство ще й вип рав до ву ють – те о ре тич но, політич но і
так тич но. Адже про й шли ра дянські ака демії, учи ли ща і кур си, 
а в партійно-політичній ро боті нерідко ба чи ли пе ре дусім
кар’єрні мож ли вості. Про це дба ють і сьо годні. М.Та ра сов
уни кає роз мов на цю те му. Він, як відзна ча ло ся, був і за ли -
шається справжнім офіце ром-ко муністом.

Вод но час ме не гнітить і об ра жає те, що йо го бо йові под ви -
ги досі гідно не оцінені. Спра ва в на ступ но му. За період бо йо -
вих дій офіцер М.Та ра сов здійснив 483 бо йо вих виль о ти на
різні за вдан ня. Осо бис то збив 17 во ро жих літаків. Ось їх за до -
ку мен то ва ний у льотній книжці і шта ба ми хро но логічний пе -
релік, мар ки та місця падіння: 1942 рік – 9 чер вня (Хен -
кель-126, 20 км на північ від Маріупо ля), 17 лип ня (Ю-87, 3 км
на захід від Се ми ка ра ко рська), 22 лип ня аж два (Ф.Шторх, 12
км на північ від С.Єгор ли ка і Ю-88 не по далік ст.Ба гаєвська), 4
сер пня (Ю-87 над ст.Абга нерово), 17 сер пня (Ю-87, 3 км на
південь від ст.Пло до ви те); 1943 рік – 23 чер вня (Ме-109,
Матвіїв Кур ган), 29 чер вня (Ме-109, 15 км на північний захід
від М.Кур га на), 19 лип ня (Ме-109, с.Дмит рівка, Міус), 20 сер -
пня (Ю-87, с.Марієнгейм, Асканія-Но ва), 2 жов тня (Ме-109,
Вел.Ток мак); 1944 р. – 23 лю то го (Ю-86, 5 км на північ від Оча -
ко ва), 25 лю то го (Ме-109, Хер со нес, Крим), 24 квітня (ФВ-190,
Бах чи са рай, Крим); 1945 рік – 12 квітня (ФВ-190, 5 км на схід
від м.Кенігсберг), 29 квітня (ФВ-190, 25 км на захід від Фюр -
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стен валь де), 30 квітня (ФВ-190, 15 км на півден ний схід від
Берліна).

Підкрес ли мо: аб со лют ну більшість во ро жих літаків М.Та ра -
сов збив під час виз во лен ня Украї ни від гітлерівських за гар -
бників!

Авіато ри-фрон то ви ки зна ють, яка на пру же на пра ця ба гать -
ох різних служб і осо бис те вміння та мужність – за кож ним
успішним виль о том!

Крім ви ще пе реліче них, М.Та ра сов брав участь у гру по вих
бо ях, внаслідок яких зби то 78 во ро жих літаків (це теж до ку -
мен таль но підтвер дже но мос ко вським цен траль ним архівом
Міністе рства об оро ни). При бло ку ванні ае род ромів про тив -
ни ка і штур мо вих діях по на зем них цілях зни щив 4 па ро во зи,
10 ва гонів, 35 ав то ма шин, 5 ар тус та но вок, іншу техніку та со -
тні німець ких со лдат і офіцерів. Так, на ае род ромі біля
м.Сталіно (нині До нецьк) підпа лив 2 літа ки ФВ-190. Ви ко нав
ряд особ ли во важ ли вих за вдань. М.Та ра сов скром но зга дує, як 
за без пе чу вав авіабез пе ку під час керівниц тва бо йо ви ми діями
Мар шалів Ра дя нсько го Со ю зу Г.Жу ко ва (Сталін град), О.Ва си -
ле всько го (Крим), ге не ралів І.Чер ня хо всько го (Лит ва), Шар ля
де Гол ля (Східна Прусія), ви ко ну вав інші по чесні й від -
повідальні бо йові місії.

Ге роїзм і май стерність офіце ра М.Та ра со ва виз на ва ли шта -
би, за сво ю ва ли мо лоді піло ти, висвітлю ва ла військо ва пре са.

Ми ко лу Ми ко ла йо ви ча ж і досі не по ли шає біль та сум за не -
поп равні втра ти. Не мо же за бу ти, як на йо го очах ги ну ли бо -
йові друзі Пет ро Ко ровкін, Анатолій Плотніков, Олег Кільго -
ва тов, Ге рой Ра дя нсько го Со ю зу Євген Драніщев.�

Втра ти вра жа ли, але не при во ди ли до зневіри, на впа ки, —
фор му ва ли не на висть до во ро га, кли ка ли до спра вед ли вої
відпла ти. А при клад бра ти бу ло з ко го, ад же в по лку слу жи ли
В.Лав ри нен ков, О.Алелюхін, П.Го ло ва чов, Ахмет-хан Сул тан,
які зго дом ста ли двічі Ге ро я ми Ра дя нсько го Со ю зу. Як
зізнається Ми ко ла Ми ко ла йо вич, що ра зу вилітав з одним
наміром: ви ко на ти за вдан ня і по вер ну ти ся на ба зу. За галь -
новідо мо, що у повітрі пілот і літак – єди ний організм. Нап ру -
жен ня мак си маль не, по трібні гос трий зір і миттєва ре акція.
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В екстре маль них си ту аціях не ми нучі ри зи ки і не вдачі. Так, у 
червні 1943-го в небі над Дон ба сом був підби тий і літак Та ра -
со ва. Пілот встиг вис триб ну ти з па ла ю чої ма ши ни. При зем -
лив ся з па ра шу том на “нічийній” землі. Ви ру чи ли наші піхо -
тинці. Не за ба ром в од но му з боїв гітлерівці підби ли літак Во -
ло ди ми ра Лав ри нен ко ва. Ми ко ла без ва гань спря му вав свій
літак униз, щоб за хис ти ти па да ю чо го з па ра шу том дру га. Фа -
шистські ав то мат ни ки не доз во ли ли сісти, відкри ли во гонь по
літа ку Та ра со ва – той по вер нув ся на ае род ром, взяв під -
кріплен ня і знов при летів на місце по сад ки Лав ри нен ко ва.
Знай ти йо го тоді не вда ло ся. Але не вдовзі друг, втікши з во ро -
жо го по ло ну, з до по мо гою пар ти зан пе рей шов лінію фрон ту і 
по вер нув ся в по лк.

За кілька днів до Пе ре мо ги під Берліном від уда ру ма йо ра
Та ра со ва спа лах нув і вріза вся в зем лю останній зби тий ним
“Фо кер”. За бо йові под ви ги повітря ний ви ни щу вач М.Та ра -
сов на го род же ний чо тир ма орде на ми Чер во но го Пра по ра,
дво ма орде на ми Чер во ної Зірки, орде ном Вітчиз ня ної війни I 
сту пе ня, ба гать ма ме да ля ми.

І після війни він слу жив у повітря них си лах. Одним з пер -
ших освоїв над зву ко вий (ре ак тив ний) літак, став піло том I
кла су, до по ма гав роз пра ви ти власні кри ла мо ло дим авіато -
рам. Прой шов на вчан ня на ви щих офіце рських льот но-так -
тич них кур сах, слу жив за ступ ни ком ко ман ди ра по лку з льот -
ної підго тов ки в Со юзі, Німеч чині, Польщі. Одним з пер ших
у Зброй них Си лах удос тоєний зван ня “Військо вий льот чик I
кла су”. За ба га толітню військо ву служ бу ним освоєні літа ки:
По-2, И-16, Як-1, Як-7, Ла-7, Р-39, МиГ-15, МиГ-19. 1957 р. при -
зна че ний за ступ ни ком ко ман ди ра Му качівсько го авіапол ку
ППО. Нас туп но го ро ку за ста ном здо ров ’я пе ре ве де ний тут на 
по са ду на чаль ни ка шта бу. 1960 ро ку за ско ро чен ням штатів
увільне ний із кадрів Ра дя нської Армії в за пас.

Наш технікум підтри му вав тісні шефські зв’яз ки з Пав ши н -
ським авіагарнізо ном. Як за ступ ни ку сек ре та ря коміте ту
ЛКСМУ, мені в той період до во ди лось час то в ньо му бу ва ти,
узгод жу ва ти пла ни з йо го керівни ка ми, про во ди ти спільні
куль тур но-освітні за хо ди з учас тю М.Та ра со ва. Поціно вую і
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той факт, що по лков ник за па су Ми ко ла Ми ко ла йо вич за ли -
шив ся жи ти в Му ка чеві, більше півто ра де сят ка літ очо лю вав
міську організацію і спор тив но-технічний клуб ДТСААФ,
потім вів мобілізаційну ро бо ту на за воді “То че лек троп ри лад”
(до чер вня 1993 ро ку).

По за ду – по над 75 літ рат ної і цивільної праці. Та ве те ран й
нині не си дить без діла – бе ре ак тив ну участь у гро ма дсько-
 політичній діяль ності. Ще під час однієї з пер ших зустрічей,
що при па ла на роз гул ан ти ко муністич ної істерії, Ми ко ла Ми -
ко ла йо вич ска зав мені: “Я ко муніст з ве рес ня 1941 ро ку. Зав -
жди був і за ли ша юсь твер дим іскрівцем. Партійні до ру чен ня
звик розціню ва ти як на каз і ви ко ну ва ти так, як при вчи ла ме не 
партія. Цим зван ням пи ша юсь і бе рег ти му йо го й над алі. Мо -
же те на ме не роз ра хо ву ва ти”.

В цьо му я не раз на очно пе ре ко нав ся за останні де ся тиліття.
Офіцер, який ге рої чно про й шов бо йо вий шлях від Києва до
Сталінгра да і від Вол ги до Берліна, в мирні будні теж ви яв ляє
звич ну зібраність, на по лег ливість, ідей ну вит рим ку, а ще й
чемність, лю дяність. Без пе ребільшен ня ска жу: М.Та ра сов і
сьо годні, на 93-му році жит тя за ли шається в строю. Хо ча вже
дав но за штур ва лом ге рої чно го ви ни щу ва ча не піднімав ся у
не бо, для військо во го льот чи ка й на землі є спра ви. Ро бо та в
міській раді ве те ранів, му зеї “Пам ’ять”, осе ред ку “Русь кий
дім”, часті зустрічі з шко ля ра ми і сту ден та ми, партійні до ру -
чен ня, до по мо га іншим ве те ра нам війни і праці, – на все у Ми -
коли Ми ко ла йо ви ча вис та чає ба жан ня і сил. Ча си нині не -
прості. Да ле ко не всі вит ри ма ли вип ро бу ван ня ни ми, особ ли -
во в першій по ло вині 90-х років. Одні ки ну ли ся в бізнес, другі
за хо пи ли ся го род ниц твом, треті пішли при слу жу ва ти владі і
бур жу аз ним партіям, інші за цик лю ють ся на кор по ра тив них
інте ре сах (в місті окре мішньо й па ра лель но діють де сят ки ве -
те ра нських об’єднань – авіаторів, при кор дон ників, де сан -
тників, мо тострільців, зв’яз ківців, ав то мобілістів, аф ганців,
за кар па тських доб ро вольців то що), на решті, час ти на ко -
лишніх військо виків про сто спи ла ся після стресів 90-х років.
Ми ко ла Ми ко ла йо вич усе болісно пе ре жи ває, однак три -
мається муж ньо і гідно. Хоч як важ ко бу ло са мо му, праг не при -
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й ти на до по мо гу слаб шим, мо лод шим: так ве лять сфор мо ва не
війною свя щен не по чут тя то ва рись кості, ви хо ва на пар тією ко -
муністич на пе ре ко наність, внут рішня щирість і щедрість.

Доб ре, що у своєму под виж ництві М.Та ра сов не один в Му -
ка чеві. По руч з ним са мовідда но пра цює, на прик лад, Іван Ва -
силь о вич Дьомін. Юна ком 20 лис то па да 1941 ро ку він доб -
ровільно всту пив до лав Чер во ної Армії, за хи щав Мос к ву, а
війну закінчив ко ман ди ром ар тдивізіону в ра йоні авст -
рійсько го Ба де на. У мир ний час закінчив Ленінгра дську ар ти -
лерійську ака демію, ко ман ду вав час ти на ми, ви ко ну вав інтер -
національ ний об ов’я зок в Ки таї та Єгипті. З 1976 ро ку по лков -
ник І.Дьомін – на мир но му фронті, яким є не прос те ко му -
наль не гос по да рство Му ка че ва. Три ва лий час очо лю вав міську 
ра ду ве те ранів, а нині ко муніст з 1944 ро ку – діяль ний член бю -
ро міськко му КПУ.

А як не відзна чи ти муж ню Га ли ну Юріївну Пла хот нюк?
15-річною дівчи ною во на вклю чи лась у підпільну ро бо ту в
с.Тро ща на Віннич чині, якою ке ру вав бать ко, а зго дом всту пи -
ла до пар ти за нсько го за го ну ім.С.Кіро ва. Тут знай шла і осо бис -
те щас тя, одру жив шись з ко ман ди ром розвідки Ми хай лом Го -
лов ком. Одра зу після війни всту пи ла до Му качівсько го пе ду чи -
ли ща, опісля, вчи те лю ю чи, закінчи ла УжДУ, пра цю ва ла інспек -
то ром міськвно, а останні де ся тиліття бе ре ак тив ну участь в
діяль ності міської ра ди ве те ранів, бла годійно го фон ду “Ми ло -
сер дя – дітям”. Фак тич но не ма жод но го партійно го за хо ду в
Му ка чеві, в підго тов ку та про ве ден ня яко го Га ли на Юріївна не
вкла ла б свої різнобічні знан ня, вміння та не спокійне сер це.

Сумлінно ви ко нує об ов’яз ки керівни ка об лас ної і міської
ор ганізацій Все ук р аїнсько го об’єднан ня ра дя нських офіце рів 
Ар даліон Ва силь о вич Фе до ров. Ко лишній пілот мо гут ньо го
МиГ-23, він не ли ше на зав жди по лю бив Му ка че во, але й знай -
шов тут вірну су пут ни цю. Прин ци по вий і чес ний ко муніст
по слідов но за хи щає інте ре си ве те ранів війни і праці. Відчут ну 
до по мо гу под а вав і мені, як помічник-кон суль тант, у ви ко -
нанні де пу та тських об ов’ язків.

Це ж тре ба ска за ти і про мо лод шо го по бра ти ма М.Та ра со ва,
ра дя нсько го підпол ков ни ка Ми хай ла Архиповича Ма ніче ва. З
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час ти ною, де він слу жив пе ред увільнен ням в за пас, за ли шив
доб рий мир ний слід: спо руд жені ав тош ля хи, при міщен ня,
інші об’єкти, що й нині слу жать Україні. М.Ма нічев відіграв
ак тив ну роль у відрод женні міської та об лас ної організацій
КПУ, раз ом з дру жи ною Марією (ро дом з примісько го се ла
Оба ва) ви хо вує дітей і внуків, про дов жує пра цю ва ти керівни -
ком цивільної об оро ни в одній з відпо відаль них уста нов, вод -
но час за й мається суспільно- політич ною і куль тур но-освітньою
діяльністю в то ва ристві “Русь кий дім”.

Та ких са мовідда них, без ко рис ли вий лю дей в Му ка чеві – де -
сят ки і со тні. “Во ни – моя надійна опо ра і гро ма дський кон -
троль”, — ка же пер ший сек ре тар міськко му КПУ Віктор Фе до -
ро вич Шев чен ко, до речі, теж клас ний пілот су час но го Су-27,
який в се ре дині 90-х, у віці 32 ро ки, ви я вив ся не потрібним
Зброй ним си лам Украї ни, пе ре дчас но і ви му ше но став їх
пенсіоне ром.

Ве те ра ни війни і праці – не ли ше чи сель на соціаль на гру па,
але й ав то ри тет на, впли во ва си ла у Му ка чеві, бо має власні
політичні по зиції, за й мається кон крет ни ми суспіль но- ко рис -
ни ми спра ва ми. До ве те ранів-фрон то виків звер та ють ся по до -
по мо гу як ко лишні співслуж бовці, так і під приємці “ми мо -
волі”, ви пус кни ки шкіл, без робітні, пред став ни ки різних
верств на се лен ня, яким до во дить ся на й важ че в умо вах ди ко го
капіталізму. При га дую: ко ли до ме не звер та ли ся ви борці що -
до пра цев лаш ту ван ня чи інших про блем, я да вав відповідні
до ру чен ня М.Маніче ву, М.Та ра со ву чи В.Шев чен ку – і во ни
ро би ли все мож ли ве й не мож ли ве, ли ше б ре аль но до по мог ти
нуж ден ним. І сьо годні при зустрічах ра ду ють доб ри ми спра ва -
ми й твор чи ми за ду ма ми. Чи ма ла за слу га му качівських ко -
муністів-ве те ранів у то му, що в місті свя то ша ну ють ра дя -
нських воїнів-виз во ли телів, збе рег ли на зви основ них площ і
ву лиць, не до пус ка ють про явів ван далізму, ксе но фобії чи ан -
ти семітиз му, підтри мується куль ту ра міжнаціональ но го спіл -
ку ван ня. Від ви борів до ви борів при хиль ни ки КПУ до ла ють
тут 3-відсот ко вий рубіж, за без пе чу ють на й ви щу в об ласті
підтрим ку П.М.Си мо нен ка, ма ють своїх пред став ників у
місцевій владі.
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Лю дей, які доб ре пра цю ють, хо четь ся всіля ко підтри ма ти.
Щоб не вит ра ча ти ся на орен ду, ЦК КПУ до поміг міськко му
партії при дба ти влас не приміщен ня, оргтехніку, кни ги і
періодичні ви дан ня. При зустрічах ба чу: Ми ко ла Ми ко ла йо -
вич та Га ли на Юріївна тер пля че очіку ють, що з но вої
партійної літе ра ту ри їм пе ре дам? Це для них, окрім свіжої
інфор мації, чи не на йцінніше.

Примітна й по ка зо ва та ка особ ливість: М.Та ра сов жод но го
разу не по скар жив ся мені на осо бисті про бле ми; після при зна -
чен ня в Му ка че во жи ве у скромній двохкімнатній квар тирі
(до речі, з дру жи ною Ва лен ти ною Ми хайлівною по зна йо мив -
ся 1939 ро ку, че ка ла йо го май же всю війну, а по бра ли ся після
виз во лен ня Підмос ков ’я від оку пації), об хо дять ся пенсіями,
не ма ють дачі, ав то мобіля чи іншої влас но сті. Крім гро ма -
дських справ, улюб лені за нят тя под руж жя – літе ра ту ра, кла сич -
на му зи ка та пе ре гляд вис тав у російсько му дра ма тич но му те -
атрі (до речі, єди но му на За ході Украї ни). А ще лю бить Ми ко -
ла Ми ко ла йо вич по ри ба ли ти на Ла то риці. Жаль, що во на теж
міліє і бідніє.

Радію і пи ша ю ся тим, що своєю гідною, ко лек тивістською
по ведінкою М.Та ра сов та інші ко муністи-інтер націоналісти
Му ка че ва про тидіють націоналістичній по шесті, на валі бур -
жу аз но го індивіду алізму, ко рупції, амо раль ності, ру со фобії.
Остан ня об ста ви на особ ли во ак ту аль на й то му, що Му ка че во – 
один з провідних еко номічних, куль тур них і ге о політич них
центрів на півден но му за ході краї ни. Зав дя ки своєму ге ог -
рафічно му по ло жен ню це місто бу ло і за ли шається на пе ре -
хресті різнобічних міждер жав них зв’язків, міграційних по -
токів, етнічних про цесів, еко логічних чин ників, політич них
інте ресів ба гать ох країн у Центрі Євро пи. Му ка че во надійно
слу жи ло опор ною ба зою країн Вар ша всько го до го во ру,
розміще на тут по туж на РЛС і досі сте жить за космічни ми
об’єкта ми, а транс пор тний ву зол має стра тегічне зна чен ня і ве -
ликі пер спек ти ви.

Академік Ф.Арістов вва жав, що Кар па ти є за галь нос лов ’я -
нською батьківщи ною, а Му ка че во – її півден но-західний
фор пост. Істо рич но й при род но тут сфор му ва ла ся знач на
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російська гро ма да. Му качівський за мок “Па ла нок”, руї ни
інших се ред ньовічних укріплень – мов чазні свідки ба гать ох
воєн, дип ло ма тич них, еко номічних, політич них, ду хов них
зв’язків Росії з краї на ми Західної Євро пи. Че рез Му ка че во і
Ниж ньо-Ворітський пе ре вал по вер та ли ся руські вої ни після
зви тяж них “битв трьох імпе ра торів” (Олек сан дра I, Фран ца
II та На по ле о на) до до му, а де які за ли ши ли ся тут на зав жди.
До речі, один із них, одру жив шись з місце вою дівчи ною, за -
по чат ку вав се ло Брус турів (нині Ло пу шан ка) на Сва ляв щині, 
де я виріс у ро дині діда Андрія Фізе ра – вну ка кап ра ля. “Кап -
ралі” скла ли більшість меш канців на шо го маль ов ни чо го се -
ла, що ви со чить на па горбі пра во руч тра си Му ка че во-Дов ге
між Строй ном і Ду си ном.

Істо ри ки виз на ча ють такі на ступні ета пи по се лен ня росіян 
в Кар па тах: по вер нен ня ца рських військ після співу часті в
при ду шенні “ко шу то вої” ре во люції (1849 р.), по за вер шен -
ню Пер шої і Дру гої світо вих воєн (XX ст.). Чи ма ло росіян,
осівши в Му ка чеві, зро би ли ва гомі внес ки в історію, еко -
номіку, куль ту ру на шо го краю. Так, доб ро во лець російської
армії на Кар па тсько му фронті (1914-1916 рр.) Ф.Арістов став 
ви дат ним дослідни ком; архіман дрит Ва силій Пронін – ду -
хов ни ком Му качівсько го мо нас ти ря, зна ним філо со фом і
бо гос ло вом; ма шиніст елек тро во за місце во го де по В.Ка за -
ков – Ге роєм Соціалістич ної Праці. “Кни га, сло во, на ука, ду -
ховність, віра – ось го ловні цінності, яки ми по ко ря ли сер ця
підкар па тських ру синів єди новірні бра ти зі Схо ду”, – слуш -
но підкрес лю ють ко ле ги (докл. див.: М.Ма ка ра, І.Чав арга.
Росіяни в Кар па тах// На у ко вий вісник Ужго ро дсько го
універ си те ту. Серія “Історія”. Ви пуск 2, 1998. – С.88). А
скільки вчи телів, лікарів, інже нерів, управлінців без ко рис ли -
во до по ма га ли за кар пат цям здійс ню ва ти індустріалізацію,
підно си ти освіту, на уку, куль ту ру, ство рю ва ти і за хи ща ти
свою, на род ну вла ду! При га дую, як на прикінці 40-х фрон то -
вич ка Лю ба Ци цен ко ва (єди на з жінок пра цю ва ла шо фе ром) 
доз во ля ла нам, ло пу ша нським хлоп ча кам, ко пир са ти ся в
своєму лісо возі мар ки “ЗІС”, що пра цю вав на де рев ’я них
“чур ках” і вик ли кав у нас под ив, мов якесь чу до. Пам ’я таю
ди рек то ра Сва ля всько го за во ду І.По миткіна, який, бу ду чи
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упов но ва же ним у на шо му селі за збір под атків, дер жав ної
по зи ки та про ве ден ня ви борів, по-бать ківсько му лагідно гла -
див наші не слух няні чу би, при го щав цу кер ка ми, з влас ної
ки шені вно сив гроші за на йбідніших се лян. Усе жит тя
зберіга ти му вдячність до свідче но му вик ла да чу М.Годіній за
знан ня, ди рек то ру Му качівсько го сільгос птехніку му П.За ха -
ро ву – за довіру і підтрим ку в гро мадській діяль ності, ма тері
дру га-од но кур сни ка Во ло ди ми ра Мо ро зо ва, вдові по лег ло го
фрон то ви ка, Олені Ми ко лаївні – за теп ло і лас ку. Хіба за бу -
деть ся, як на чаль ник Сва ля вської райсільгоспінспекції
І.Шур чи лов на вчав ме не, по чат ку ю чо го кол гос пно го бри га -
ди ра, управлін сько му до свіду? Нав ди во ви жу ви мог ли ви ми і
вод но час доб ри ми ви я ви ли ся В.Бог да нов, І.Бо ри сов, А.Ку ла -
ков та інші армійські ко ман ди ри. А скільки чу до вих лю дей
по щас ти ло зустріти на партійній ро боті в Москві, Бря нську,
Вла ди кав казі, То мську, Ма га дані, Ха ба ро вську, Яку тську,
Анадирі та інших містах Росії, де за 1987-1990 рр. вда ло ся по -
бу ва ти у відряд жен нях з лекціями і до повідя ми! Їхню
життєву шко лу важ ко оціни ти. На різних рівнях, кож но му
кроці, у різних сфе рах я на очно пе ре ко ну вав ся в щи рості,
доб ро зич ли вості, без ко рис ли вості, ду шев но му ба гатстві і гли -
бокій лю дя ності росіян. Крас но мов на та ка де таль: у
публічних вис ту пах навіть мій укр аїнський ак цент і не звич не 
прізви ще сприй ма ли ся ни ми при хиль но, з ро зумінням. Я ж
от ри му вав від них безцінні знан ня, на вич ки, емоції.

Са ме ці ри си ви раз но і при род но ви яв ляє по всяк час М.Та -
ра сов. Йо го мужнє об лич чя, щи ра привітність, доб ро зич -
ливість на га ду ють мені росіян ба гать ох по колінь і країв, спо -
ну ка ють до вза ємності і співу часті. Ніко ли не за бу ду, що
після за галь но ци вілізаційної тра гедії 1991 ро ку (роз ва лу
СРСР і ни щен ня Ком пар тії) одни ми з пер ших ме не підтри -
ма ли В.Андріянов, О.Бєлов, Г.Зю га нов, В.Сап рикін з Мос -
кви, Г.Крюч ков та Ю.Па хо мов у Києві, В.Ко лю шев, Є.Круг -
ля ков в Ужго роді та інші то ва риші. Со ром но і при кро, що в 
інтер національ но му За кар патті де-не-де – у пресі, на ву лиці –
про май не не уцький ви яв ру со фо бсько го шти бу, внутрішньо 
чу жий мен таліте ту зем ляків. Приєм но, що во ни по оди нокі,
сприй ма ють ся, як пра ви ло, з відра зою і осу дом. Прик ро, що 
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час ти на росіян на ан ти ко муністичній, ан ти ра дянській хвилі
по чат ку 90-х років по спішно по ки ну ла Му ка че во. За га лом їх
кількість змен ши лась на 40%. Це не без печ но для де мог -
рафічно го й інте лек ту аль но го по тенціалу За кар пат тя. То му
згубній тен денції про тис то ять ко муністи і соціалісти, ру си -
ни й угорці, інші ет но національні спільно ти, пра вос лавні і
про тес тан ти – усі про гре сивні ко ла об ласті. Жи вий при клад
ро вес ни ка Жов тня М.Та ра со ва, досвід війни і соціалістич но -
го тво рен ня, згубні на слідки капіталізації, за гроз ливі мас шта -
би суспільної кри зи пе ре ко ну ють у не обхідності згур ту ван ня 
тру дя щих, вмілої бо роть би усіх лю дей на й ма ної праці за
свої за конні пра ва й на сущні інте ре си.

Важкі ду ми і болі не по ко ять ве те ра на. І не че рез ма теріаль -
ну скру ту чи не дос тат ню ува гу до се бе з бо ку вла ди – сер це
роз ри вається від ту ги за втра че ною ве ли кою Батьківщи ною,
якій по лков ник Та ра сов за вжди слу жив чес но і муж ньо. Не -
стер пно йо му спос теріга ти, як за не па ло ко лись квіту че Му ка -
че во. Не по ли ша ють му ки за без дум но ліквідо ва ний місце -
вий по лк ППО, роз гра бо ва не військо ве май но, оси ротілий
по туж ний ае род ром, що заріс бур ’я на ми. А бу ла ж на по чат -
ку 90-х про по зиція об лас ної ра ди і об ко му КПУ ство ри ти в
об ласті вільну еко номічну зо ну, в якій Му качівське ле то ви ще 
за й ня ло б гідне мир не місце міжна род но го ае ро пор ту, стра -
тегічно го транс пор тно го вуз ла між Азією і Євро пою, ви -
гідно го Україні і За кар пат тю! Та кла но во-олігархічний ре -
жим її проігно ру вав, дбає не про за галь но дер жавні інте ре си, 
а жадібно, по-ма ро де рсько му собі при хва чує за галь но на род -
ну влас ність, ство ре ну за по воєнні ро ки кілько ма по коління -
ми за кар патців при підтримці усьо го СРСР. Скром ний, без -
ко рис ли вий М.Та ра сов не мо же при ми ри ти ся з трагічною
до лею своєї Вітчиз ни, рідно го краю та міста, роз повідає
зневіре ним ро вес ни кам і підрос та ю чо му по колінню прав ду
про не давнє ми ну ле і за ко номірні тен денції суспільно го роз -
вит ку. Ро бить це так дос туп но й пе ре кон ли во, що йо му не -
упе ред жені лю ди вірять.

Я щи ро вдяч ний М.Та ра со ву за спілку ван ня, ро зуміння й
підтрим ку. Чи ма ло по рад ве те ра на вра ху вав, зок ре ма, у пар -
ла м ентських вис ту пах “Підприємці Му ка че ва ви ма га ють за -
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хис ту”, “Потрібна ґрун тов на дер жав на про гра ма за без пе чен -
ня за й ня тості”, “То ва рис тво діяль не, патріот ич не”, “Проб ле -
ма інвалідів – ком плек сна”, “Мов на куль ту ра – шлях у
цивілізо ва ний світ”, “На підтрим ку мо лодіжних організа -
цій”, при підго товці ря ду за ко ноп ро ектів, у ба гать ох де пу та -
тських за пи тах та звер нен нях (висвітлені у книзі “За хи ща ю -
чи пра ва за кар патців”. – Ужг., 2007, 456 с.).

Відчу ваю про ви ну і без сил ля від то го, що не до бив ся
об’єктив но го виз нан ня й гідної оцінки воєнних под вигів
М.Та ра со ва. Во ни цілком відповіда ють рівню і кри теріям, за 
які при суд жу ва ли зван ня Ге роя Ра дя нсько го Со ю зу. Цієї на -
й ви щої на го ро ди бо йо вої доб лесті удос то ю ва ли льот чиків за 
50 бо йо вих виль отів або ж за 10 зби тих во ро жих літаків. А в
М.Та ра со ва їх на ба га то більше! В 9-му гвардійсько му авіа -
ційно му ви ни щу валь но му по лку, в яко му три на й важчі ро ки 
про слу жив Ми ко ла Ми ко ла йо вич, на пе ре додні Пе ре мо ги во -
ю ва ли 14 Ге роїв Ра дя нсько го Со ю зу, а 4 од нопол чан, як за -
зна ча ло ся ви ще, бу ли двічі удос тоєні цьо го ви со ко го зван ня.
На М.Та ра со ва не обхідні “па пе ри” чо мусь не встиг ли под а -
ти. Про це він зга дує не охо че. Рад ше роз ка же про воєнні
будні, бо йо вих по бра тимів, про стар ших то ва ришів, від
яких на би рав ся май стер ності. Ра зом з му качівськи ми то ва ри -
ша ми в 1997 році ми на пра ви ли Пре зи ден ту Украї ни
Л.Кучмі кло по тан ня про віднов лен ня спра вед ли вості що до
М.Та ра со ва, який вхо дить до спис ку 100 кра щих ра дя нських
пілотів – асів Ве ли кої Вітчиз ня ної війни. Отри ма ли фор -
маль ну відпис ку від йо го Адміністрації. Ви сокі чи нов ни ки
цинічно мо ти ву ва ли відмо ву тим, що М.Та ра сов во ю вав,
мов ляв, за неісну ю чу дер жа ву. Але хіба він за хи щав не
повітря ний про стір Києва? Гро мив во ро га в небі не над Дон -
ба сом, Кри мом та інши ми регіона ми Украї ни? Інте ре си не
її на ро ду за хи щав?! Нев же гітлерівські ко ла бо раціоністи
(А.Во ло шин, Р.Шу хе вич, С.Бан де ра та ін.), гро ма дя ни чу жих
дер жав, більш дос тойні зван ня “Ге рой Украї ни”?

Після відпи сок з Києва му качівські ве те ра ни под а ва ли від -
повідні до ку мен ти в Російську асоціацію Ге роїв Ра дя нсько го 
Со ю зу (го ло ва В.Ва рен ни ков), Комісію РФ з на го род (го ло ва
Н.Си вов), Міністе рство об оро ни РФ (тодішній міністр С.Іва -
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нов) та Пре зи ден ту Росії В.Путіну. На жаль, по зи тив но пи -
тан ня не ви ріше не. То му 23 ве рес ня 2009 ро ку го ло ви Му -
качівських міських рад ве те ранів війни, праці і Зброй них сил 
по лков ник М.Шуш ке вич, осе ред ку Все ук р аїнсько го со ю зу
ра дя нських офіце рів ге не рал-ма йор у відставці І.Дьомін та
керівник За кар па тської організації цьо го об’єднан ня підпол -
ков ник у відставці А.Фе до ров звер ну ли ся до нинішньо го
Пре зи ден та РФ Д.Медвєдєва з про хан ням роз гля ну ти пи тан -
ня про на го род жен ня М.Та ра со ва Зо ло тою Зіркою “Ге роя
Росії”. Це бу ло б за слу же ною відзна кою і мо раль ним сти му -
лом для ро вес ни ка Жов тня, який скром но жи ве і бо реть ся в
місті над Ла то ри цею. По руч з ним по чу ваєшся мо лод шим,
впев ненішим, по кли ка ним тру ди ти ся більше і кра ще.

І на самкіне ць зізна юсь в на ступ но му. З по ва ги до гідно го
пред став ни ка російсько го на ро ду в За кар патті ду мав пи са ти
цей на рис йо го рідною мо вою. Однак потім за сумнівав ся:
чи вар то це ро би ти? Адже більшу час ти ну сво го три ва ло го
жит тя М.Та ра сов провів у Му ка чеві, доб ре ро зуміє укр а -
їнську, німець ку, уго рську, сло ваць ку мо ви. Гли бо ко інте -
ліген тна лю ди на, він мо же сприй ня ти од но мовність як по -
блаж ли ву по ступ ку, до якої не вда вав ся і не зви кає. Чи ма ло
про жив ши у різних краї нах, М.Та ра сов доб ре за своїв об раз -
ний вислів відо мо го німець ко го по е та Й.В.Ге те: “Хто не по -
ва жає чу жих мов, той нічо го не знає про влас ну”.

Та кий ха рак тер мо го стар шо го то ва ри ша. У ньо го вчу ся,
ним пи ша юсь, за ньо го вболіваю, йо му зи чу под аль шо го
життєво го – мир но го і щас ли во го – по льо ту. Вла да ж, гро -
мадськість, ко жен з нас ма ють ото чи ти усіх ро вес ників Жов -
тня, ге роїв-фрон то виків особ ли вою ува гою та піклу ван ням. І 
не ли ше пе ред ювіле я ми Пе ре мо ги, а по всяк час, скрізь, за -
вжди. Це наш свя щен ний синівський об ов’я зок.

Лютий 2010 р., м.Київ.
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Подільський побратим

Не стареют душой ветераны,
Ветераны Второй мировой.�

Из авторской песни, ставшей народной.

З віком, як відо мо, все важ че на бу -
ва ти справжніх друзів. Мені по щас ти -
ло, ко ли після три ва лих мандрів, на
зріло му етапі до ля зве ла ме не з Іва ном 
Ко но но ви чем Сте цю рою. А зна йо ми -
ми бу ли за очно, за дов го до то го, як
по ба чи ли ся.

Якось я при їхав з Мос кви до Ужго -
ро да, і мій муд рий та говірли вий тесть 

Ми хай ло Ми хай ло вич Кучінка по ділив ся вра жен ня ми від не -
що дав ньо го пе ре бу ван ня у міській лікар ні. Та за хоп лю вав ся
не ліку ван ням і ме ди ка ми, а� сусідом по па латі. Ним ви я вив ся 
пись мен ник І.Сте цю ра. Він тер пля че вис лу хо ву вав оповіді тес -
тя про не лег ке, але ціка ве бут тя. Ми хай ло Ми хай ло вич, як і йо -
го ро вес ни ки, пред став ни ки стар шо го по коління за кар патців, 
ви му ше но жив за ба гать ох політич них ре жимів. Ра но за ли -
шив ся без ма ми, бать ко одру жив ся вдру ге, сім’я зрос та ла, і
Ми хай ло ви я вив ся у ній за й вим ро том. Йо го за бра ла, як ка за -
ли “за сво го”, одна чесь ка ро ди на. Там він за своїв чесь ку мо ву,
куль ту ру, здо був про фесійні на вич ки, пізнав радість пер шо го
ко хан ня з донь кою чуй но го гос по да ря, а ко ли во на не сподіва -
но за ги ну ла в до рожній ка тас трофі, згорь о ва ний по вер нув ся
до до му. Іван Ко но но вич зго дом опи ше це в од но му зі своїх
ху дож ньо-до ку мен таль них творів. До дам, що в лікар няній па -
латі тесть хва лив ся і зя тем, який, мов ляв, доріс аж до Мос кви.
Мені ж всіля ко хва лив уважність, доб ро ту, мудрість пись мен -
ни ка, з яким стрівся за не пе ред ба че них об ста вин, за кілька
тижнів пе ре бу ван ня в лікарні по то ва ри шу вав із ним.

В чу до вих лю дських ри сах І.Сте цю ри зго дом пе ре ко нав ся і
я. Впер ше по ба чи ли ся на зустрічі в об ласній організації
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Спілки пись мен ників Украї ни, ку ди ме не, но вооб ра но го сек -
ре та ря об ко му КПУ, за про сив її го ло ва, давній при я тель
В.Вов чок. Відбу ла ся три ва ла, взаємна, довірли ва роз мо ва із
ма йстра ми ху дож ньо го сло ва. Їх ціка ви ло те, що на справді
відбу вається в Москві і Києві (а йшов бур хли вий 1990-й), які
пла ни, не обійшло ся без кількох уїдли вих за пи тань, здається,
П.Скун ця і В.Фе ди ни шин ця. Та я відчув при хильність і ро -
зуміння з бо ку В.Ла диж ця, В.Ба са ра ба, М.Рішка, яких знав ще
з ком со м ольської по ри – і це до да ло оптимізму. Після зустрічі
І.Сте цю ра при знав ся, що знає ме не дав но, роз повів про се бе,
вис ло вив де які по ра ди. На ше спілку ван ня про дов жи лось і ста -
ло частішим після сер пня 1991 ро ку, ко ли бу ло не за кон но за -
бо ро не но Ком партію Украї ни і я ми мо волі опи нив ся зно ву,
як ко лись в мо ло дості, на жур налістських хлібах. Зустріча ли ся
на збо рах ко муністів міста, різно манітних за хо дах. Ко ли
керівник об лас но го АПК І.Ште фаньо раз ом із го ло вою об ко -
му га лу зе вої про фспілки В.За хар цем виріши ли ви да ва ти свою 
га зе ту, ми з Іва ном Ко но но ви чем за про по ну ва ли ре дак то ром
спільно го то ва ри ша, до свідче но го жур наліста І.Діуса. Він
кілька років са мовідда но ви пус кав цікаві “Аграрні вісті”.

Пос ту по во ми ста ва ли од но дум ця ми в ба гать ох при нци по -
вих пи тан нях. Та ким влітку 1994 ро ку ста ло, зок ре ма, виз на -
чен ня да ти уста нов чої кон фе ренції об лас ної організації КПУ. 
Більшість ужго ро дських ко муністів вва жа ли доцільним про -
вес ти її в се ре дині ве рес ня, ко ли закінчать ся літні каніку ли, за -
пра цю ють на вчальні за кла ди. Однак керівник ініціатив ної
гру пи, пред став ник ко муністич но го осе ред ку Ужго ро дсько го
ра йо ну Є.П.Круг ля ков на поліг і скли кав кон фе ренцію 24 сер -
пня. Прин ци по вої ролі це не відігра ло, хо ча у ве ресні та ку
відповідаль ну акцію мож на бу ло про вес ти більш організо ва -
но, якісно. Однак і Євген Па на со вич з то ва ри ша ми ма ли
рацію: зволіка ти далі з легітимізацією на шої організації бу ло
не доцільно.

Тоді ба жа ю чих очо ли ти її не поміча ло ся. Один не що давній 
мо ло дий лідер на лаш ту вав ся очіку ва ти вирішен ня долі КПРС, 
дру гий, досвідче ний, спор тив но го скла ду, зіслав ся на слаб ке
здо ров ’я, третій, з ко лишніх “пер ших”, спішно ку дись пішов,
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а на став ник усіх нас вза галі проігно ру вав та ку важ ли ву подію.
Не маю пра ва в чо мусь їх підоз рю ва ти, доріка ти. До ве лось по -
го ди тись на місію, яка – бу ло зро зуміло усім – ста не не й -
мовірно не лег кою і ма ло вдяч ною. У цю кри тич ну хви ли ну
І.Сте цю ра підтри мав ме не не ли ше го ло су ван ням, але й
обіцян кою до по ма га ти. І дот ри мав сло ва. Че рез кілька днів ми 
об го во ри ли пи тан ня віднов лен ня спра вжньої партійної га зе -
ти “За кар па тська прав да”. Бо та “За кар пат ка”, що ви хо ди ла на
той час, “ста ран ня ми” її го лов но го ре дак то ра С.Ва ша пе рей -
шла на “де мок ра тичні”, себ то ан ти ко му ністичні по зиції.
І.Сте цю ра по го див ся організу ва ти  ви пуск но во го періодич -
но го ви дан ня, хо ча раніш без по се ред ньо га зет ною спра вою не 
за й мав ся. На засіданні бю ро ухва ли ли на зву “Кар па тська прав -
да”, що бу ла за сно ва на 30 квітня 1920 ро ку як орган Міжна -
род ної Соціалістич ної партії в Підкар патській Русі, а з 4 чер -
вня 1921 ро ку – кра йо вої організації Ком партії Че хос ло вач чи -
ни в Ужго роді. Виз на чи ли но вий ста тус “Кар па тської прав ди”
як “гро ма д сько-по літич ної га зе ти”.

Я на очно пе ре ко нав ся у пра виль ності на род ної дум ки про
те, що “друзі пізна ють ся в біді”. За кілька тижнів, відсу нув ши
осо бисті творчі пла ни, Іван Ко но но вич ви ко нав ве ли ку чор но -
ву ро бо ту (ви го тов лен ня ло го ти пу, підго тов ка до ку ментів,
реєстрація в об лкомітеті по пресі, укла дан ня уго ди з дру кар -
нею, при дбан ня па пе ру то що) і уже в жовтні вий шов пер ший
но мер “Кар па тської прав ди”. Він скла дав ся із 4 сторінок фор -
ма ту А-8, тоб то був своєрідним “бо йо вим лис тком”, але для
ко муністів об ласті ви я вив ся пер шою пе ре мо гою на політич -
но му фронті, об надійли вою ластівкою. Кілька років І.Сте цю -
ра ви ко ну вав об ов’яз ки завіду ю чо го іде о логічним відділом,
ре дак то ра на шої га зе ти, був чле ном бю ро об ко му КПУ. “Кар -
па тська прав да” утвер ди ла ся, ста ла ре гу ляр ною і змістов ною,
вміло про па гу ва ла наші ідеї. Особ ли во відчут но до по ма га ла
партійним організаціям у ви бор чих ба таліях. Після то го, як
ви пуск га зе ти увійшов у колію, Іван Ко но но вич по про сив
відпус ти ти йо го на літе ра тур ну пра цю.

Ще дов го ми пліч-о-пліч тру ди ли ся на партійній ниві. Обра -
ний го ло вою кон троль но-ревізійної комісії об лас ної пар -
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торганізації, він сумлінно здійсню вав кон троль за ви ко нан ням
рішень ЦК, дис ципліною ко муністів, до по ма гав мо ло дим ак -
тивістам і про дов жу вав підтри му ва ти на ше діти ще – “Кар па т -
ську прав ду”. Мудрість і при нци повість ве те ра на КПУ особ ли -
во відчут но про я ви лись в ідей них су тич ках з гру пою пар тійців,
які, мис ля чи дог ма тич но, не мог ли зми ри ти ся з но ви ми
суспільни ми ре аліями, за й ма ли лівацькі по зиції, в моїх со ціо -
логічних пра цях шу ка ли “іде о логічні збо чен ня”, а самі співпра -
цю ва ли з політич ни ми опо нен та ми КПУ (ти пу ВКП(б)).

В свою чер гу ми не раз спе ре ча ли ся між со бою, так шу ка ли
опти мальні відповіді на ви ни ка ючі гострі про бле ми. Це, зок ре -
ма, бу ло став лен ня об ко му КПУ до місце вої вла ди, керівни ки
якої міня ли ся ка лей дос копічно, до міжнаціональ них відно син
у краї, мов но го, релігійно го пи тань, оцінки ми ну ло го й ста но -
ви ща в окре мих на ших осе ред ках. Як пра ви ло, до хо ди ли то тож -
них вис новків. Це за свідчу ють, на прик лад, мої чи сельні інтер -
в’ю І.Сте цюрі для пре си, вис ту пи на пле ну мах, статті (на прик -
лад, пуб лікацію “Мо ва і політи ка” в жур налі “Ко муніст Украї -
ни” у 2000 ро ці ми підго ту ва ли раз ом). Відвертість, тер пе -
ливість, ви ва женість, то ле рантність та кої досвідче ної лю ди ни,
як Сте цю ра, мені суттєво до по ма га ли в політичній, на уковій, а
зго дом і в де пу татській діяль ності. Чи ма ло пар ла м ентських вис -
тупів та звер нень я зро бив за по ра да ми І.Сте цю ри. Важ ли во,
що він по стійно і не фор маль но спілку вав ся з пись мен ни ка ми,
ме ди ка ми, ве те ра на ми війни, інши ми ка те горіями на се лен ня.
Зна ю чи і дба ю чи про їхні по тре би, функції помічни ка на род -
но го де пу та та Украї ни він ви ко ну вав пред мет но й сумлінно. Я,
зі сво го бо ку, на ма гав ся по лег ши ти йо го болі і труд нощі, хо ча
він у цьо му плані без меж но вит ри ва лий і гор дий, ад же все своє
жит тя звик роз ра хо ву ва ти ли ше на власні си ли. Важ ко усвідо -
ми ти, де во ни в ньо го бе руть ся.

І.Сте цюрі за свої 88 літ до ве лось про й ти ве ли чезні вип ро бу -
ван ня. На ро див ся він у с.Го ло вень ки на Віннич чині в сім’ї се -
ля ни на. Після се мирічки в рідно му селі бу ли Не мирівська
зраз ко ва та Яра нська се редні шко ли. При род на пам ’ять, жа до -
ба до знань, праць о витість, цілес пря мо ваність і на по лег -
ливість спо ну ка ли йо го по стійно вчи ти ся. Не мирів ський пе да -

178



гогічний технікум ім.Мар ка Вов чка, Меліто п оль ське війсь ко -
ве авіау чи ли ще штур манів, юри дич ний фа куль тет Львів сько го 
дер жав но го універ си те ту ім. І.Фран ка, еко номічний і філо со -
фський фа куль те ти універ си те ту мар ксиз му-ленінізму при
Ужго ро дсько му міськкомі КПУ, чис ленні кур си, сис те ма тич -
на са мо освіта до по мог ли за свої ти не ли ше різні спеціаль ності, 
по стійно роз ши рю ва ти світог ляд, але й зба га чу ва ли ду хов но,
фор му ва ли гли би ну і куль ту ру мис лен ня, спри я ли ро зумінню
при чин і по шу ку шляхів по до лан ня життєвих труд нощів і
про блем, са мо ут вер джен ню се бе як осо бис тості, ре алізації
сил, здібнос тей і по треб.

Під час війни І.Сте цю ра був ма йстром авіаційно го озбро -
єння. Не раз йо го жит тя висіло на во лос ку. Фрон то ви ми до ро -
га ми дійшов до Відня. За бо йові за слу ги на го род же ний ор де на -
ми Вітчиз ня ної війни II сту пе ня, Бог да на Хмель ниць ко го III
ст., чис лен ни ми ме да ля ми, за кож ною з них – піт і кров, го ре і
ра дощі, втра ти і надії. Спо га да ми про воєнні літа не лю бить
діли ти ся. Це й зро зуміло, над то во ни важкі, бо лісні. Та для ме не 
кож не йо го сло во – не оціне нне і по в чаль не. За хоп лю юсь і тим,
що ко лишні ра ни і те перішні не ду ги ве те ран пе ре но сить мов -
чки, стійко і тер пля че. Пе ре ва гу від дає не пігул кам, а раціональ -
но му хар чу ван ню, ак тив но му спо со бу жит тя (щод ня пішки до -
лає пів-міста), са мо кон тро лю.

Після де мобілізації І.Сте цю ра пра цю вав сек ре та рем Не -
мирівсько го рай ко му ком со мо лу. З цієї по са ди в 1949 році
був на прав ле ний на ро бо ту в пра во о хо ронні орга ни За кар пат -
тя. Пра цю вав в об лас но му центрі та на Тячівщині. Про по -
воєнне жит тя я пам ’я таю ма ло. То ж з ве ли ким інте ре сом
сприй маю – час від ча су – роз повіді про ньо го ко лиш ньо го по -
лков ни ка міліції І.Сте цю ри. Ста ють зро зуміліши ми йо го
пись мен ницькі сю же ти, ди ву юсь, як він зумів у то го часній су -
ворій дійсності, по стійній бо ротьбі зі зло чинністю збе рег ти
за своєне в ди тинстві по чут тя соціаль ної спра вед ли вості, доб -
ро ти, щед рості. Са ме ці ри си, вва жаю, до по мог ли Іва ну Ко но -
но ви чу збе рег ти фізич ну вро ду, ду шев ну кра су, твор чий
оптимізм. Йо го офіце рська по ста ва, інте лігентність гідні
поціну ван ня, а привітне мо ло жа ве об лич чя, лагідний по гляд
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вип роміню ють теп ло і довіру, на які хо четь ся адек ват но
відповісти. Іде він щод ня з Га ла го ва до площі Ко ря то ви ча, ку -
пує про дук ти і пре су, по вер тається не квап но до до му, що не
крок – вітається із зна йо ми ми ужго род ця ми, відповідає на
тра диційне “Як ся маєте?” за зви чай “Доб ре”, роз пи тує співроз -
мов ників про жит тя-бут тя� І за кар бо ву ють ся в пам ’яті сю же -
ти, об ра зи, штри хи до по ртретів, які зго дом по ста нуть у ху -
дожніх тво рах ре алістич но, зри мо.

Ши ро кий діапа зон твор чості І.Сте цю ри: ми ну ле від М.Шу -
гая, че рез війни, творчі будні, до сьо го ден ня; різні місце вості:
рідне Поділля, виз во ле на Австрія, онов лю ва не За кар пат тя;
складні сю же ти, су перечливі пер со нажі – від справ жных ге -
роїв до підлих, ни цих типів; жан ро ве роз маїт тя (есе, оповідан -
ня, повісті, ро ма ни, вірші, пісні, по е ми, дра ми). Чер во ною ни -
ткою про хо дить че рез них лю бов – одне з на й глиб ших і на й -
бла го родніших по чуттів, пра ця – дже ре ло дос тат ку, ра дості і
са мо ут вер джен ня, віра у тор жес тво доб ра над злом, прав ди
над крив дою, си ли ду ху над фізич ною слаб кістю, кра си во го
над по твор ним. А ще з кож но го Сте цюрівсько го тво ру по стає
об раз рідної Украї ни, стру ме нить синівська лю бов до кож но -
го її ку точ ка – від маль ов ни чих Кар пат до індустріаль но-сте по -
во го Дон ба су, тур бо та про чес них лю дей праці, жінку-матір.
Син Поділля, він усім сер цем при кипів до За кар пат тя, так
про й няв ся йо го не лег кою історією, що ство рив яс кра вий ба -
га топ ла но вий дра ма тич ний твір “Ми ко ла Шу гай”. До речі, йо -
го чо мусь не зуміли так гли бо ко осяг ну ти місцеві ав то ри. Іван
Ко но но вич на стільки знає жит тя, що на очно й пе ре кон ли во
роз кри ває йо го гли би ну, ди намізм, су перечливість. Йо го тво -
ри одна ко во цікаві й по вчальні для мо ло дих і літніх, чи та ють -
ся з не ослаб ним інте ре сом, спо ну ка ють до співпе ре жи ван ня,
роз думів, вчать доб ру і спра вед ли вості. А як не по заз дри ти йо -
го чистій, ба гатій, ме лодійній Шев чен ковій мові – усній і
пись мовій?!

Вра жа ють творчі схо дин ки пись мен ни ка. Активну літе ра -
тур ну діяльність по чав з 1952 ро ку. Зай мав ся нею “для душі” у
вільний час, яко го у керівно го працівни ка пра во о хо рон них
органів за вжди об маль. Та ще вчи тись у вузі до ве лось без
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відри ву від основ ної ро бо ти. Че ка ли ува ги і ко ха на дру жи на,
си ни В’я чес лав та Пет ро. Ро ман тич на осо бистість, одер жи мий
творчістю чо ловік у по го нах після пер шо го опубліко ва но го
оповідан ня “При го да в Ти со во” бе ре нові ви со ти: пи ше са ти -
ричні мініатю ри, фей ле то ни, на ри си, публіцис тичні статті, ре -
цензії на те ат ральні вис та ви і “більш серй озні” ху дожні тво ри. 
Одна за од ною ви хо дять са мостійні кни ги: повість “На дру го -
му бе резі”, ху дожні на ри си “Ми ко ла Іва но вич Си до ряк”,
“Справі ре во люції відда ний”, збірка “Пісня жит тя”, повісті
“По до лян ка”, “Со лод ка от ру та”, “Ма ру ся Ти ся нська”, по езії
“Пізній ви ног рад”, му зич на ко медія “Ку раж”, ро ма ни “По лю -
ван ня на веп ра”, “Надія по ми рає остан ньою”. А ще радіовис -
та ви, те ле пе ре дачі, кінофільми, участь у ко лек тив них і те ма -
тич них збірни ках, по шу ко ва пра ця, гро ма дсько-куль тур на
діяльність.

Пра цез датність І.Сте цю ри здається ди во виж ною, а май -
стерність – все дос ко налішою. Ра зом з ним торік щи ро радів
ви дан ню ро ма ну у віршах “Лю бов, оми та кров ’ю” та збірки
оповідань “Бу кет осінніх во ло шок”, до якої вклю че на і зга ду -
ва на на по чат ку “Оповідка Ми хай ла Ку чин ки” — бать ка моєї
дру жи ни Маг да ли ни. Після літньої пе ре рви пи таю Іва на Ко -
но но ви ча звич не “Як творчі спра ви?” і чую відповідь: “Вже є
365 сторінок про дов жен ня “По лю ван ня на веп ра”. Ще не дав -
но йо му на тяк нув, мов ляв, не вар то події ро ма ну об ме жу ва ти
не на й кра щим періодом ра дя нської до би (роз гул анархії і ко -
рупції за “пе ре бу до ви”), а тут пись мен ник-ве те ран за вер шує
дру гу йо го час ти ну – про су часні про бле ми.

Член Національ ної спілки жур налістів Украї ни, мій стар -
ший по бра тим Іван Сте цю ра, не віда ю чи вто ми, по спішає ре -
алізу ва ти творчі за ду ми, по ру шує в своїх но вих тво рах вічні
за галь но людські й зло бо денні суспільні те ми, надає їм гу ман -
но го, соціалістич но го зву чан ня, жи ве тур бо та ми зне до ле ної
Украї ни, болісно ре а гує на згуб ну політи ку мож нов ладців і
олігархів, до по ма гає ро вес ни кам-ве те ра нам збе рег ти честь і
гідність, а мо лоді – за свої ти істо рич ну прав ду і про гре сивні
іде а ли.
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Ми, ко муністи, щи ро за вдя чуємо Іва ну Ко но но ви чу за йо -
го под виж ниць кий труд. Що ро ку після пра вос лав но го Різдва 
(8 січня) вітаємо йо го з днем на род жен ня, вру чаємо квіти і
скромні на го ро ди, вис лов люємо щирі по ба жан ня, яких він
за слу го вує. З хви лю ван ням очікую йо го 90-літній ювілей.
Тішу ся тим, що маю з ким спілку ва ти ся, ра ди тись. Не що дав -
но бо ля че пе ре жив пе ре дчас ну втра ту йо го си на В’я чес ла ва
від тяж кої хво ро би (зло якісно го ха рак те ру), що спітка ла ко -
лись ви со коп ро фесійно го ма йстра “Ужго род при ла ду” за рин -
ко вої стихії. Радію звістці про оду жан ня дру жи ни Ольги Ле -
онтіївни, яка під час війни май же ди ти ною по тра пи ла до
Освенціму, звідки з кілько ма под ру га ми втек ла (ця історія
ляг ла в осно ву повісті “По до лян ка”). Дов го і важ ко пе ре жи -
ва ла ті трагічні події. До ля зве ла дівчи ну-кра су ню з Іва ном
Ко но но ви чем. І во ни, мов па ра го лубів, пізна ли сімейні ра -
дощі і го ре, 60 літ раз ом до ла ють труд нощі, підтри му ють
один од но го. Я, ра но втра тив ши батьківську домівку, при
на годі пря мую до них, щоб відчу ти за ти шок і доб рим сло -
вом підбадь о ри ти, втіши ти ве те ранів, от ри ма ти від них ще
один по вчаль ний урок, як слід жи ти. До дає сил і сам факт то -
го, що по ряд маю та ких друзів і не го же зва жа ти на власні
труд нощі чи болі. А Іван Ко но но вич з дру жи ною так тов но
поціно ву ють мої скромні праці, тож хо четь ся зро би ти
більше і кра ще.

Ба гать ма яв ни ми і не ви ди ми ми хви ля ми відчу ваю бла гот -
вор ний вплив муд ро го і муж ньо го по бра ти ма. Пи ша юсь ним, 
вчу ся у ньо го, праг ну не підво ди ти йо го. Та на йбільш
вболіваю за са мо по чут тя Іва на Ко но но ви ча, щоб він жив яко -
мо га дов ше і щас ли во. Цьо го зи чать йо му вдячні кра я ни і на
свя та, і в будні. Активний учас ник Ве ли кої Вітчиз ня ної війни і 
утвер джен ня Ра дя нської вла ди на За кар патті, пись мен ник-ко -
муніст Іван Сте цю ра за ли шається в на шо му бо йо во му строю.
Такі лю ди не зна ють відстав ки, навіть відпус ток. Бо їм тре ба
ще ба га то доб ро го і гар но го зро би ти, ска за ти, відсто я ти і
утвер ди ти.

Листопад 2009 р., м. Київ
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Ïåðøà, íåïåðåâåðøåíà…

У народі звикли так казати:
Зала й сцена – рідна її хата.�
Ні, мистецтво наше не пропало,
Поки є такі, як Клара Балог.

В.С.Габорець, 
заслужений працівник культури України.

Впер ше я по ба чив Кла ру Ба лог, ар -
тис тку тан цю валь ної гру пи За кар па т -
сько го на род но го хо ру, у 1954 році,
ко ли цей ко лек тив вис ту пав на сцені
клу бу Ду си нсько го лісо пун кту. Кон -
церт спра вив ве ли ке вра жен ня на ме -

не, п’я тик лас ни ка місце вої се мирічки, ад же до цьо го я ще
ніко ли не ба чив жи во го вис ту пу про фесійно го мис тець ко го
ко лек ти ву. Та ще й яко го! Уже виз на но го да ле ко за меж ами на -
шо го краю. Особ ли во за хо пи ли тан цю рис ти. Адже пісні ми,
діти, чу ли – хай і не такі вправні – час то, самі їх ви ко ну ва ли, як
мог ли, а от з хо ре ог рафією не зна ли ся зовсім, хоч на весіллях і
самі про бу ва ли тан цю ва ти, як до рослі... Чу до ва му зи ка, яс -
краві кос тю ми, ди во вижні, граціозні ру хи, кра су ні-ак три си
по ло ни ли усіх при сутніх, особ ли во нас, хлоп ців- підлітків. Ра -
зом з ко лишнім учи те лем Адальбертом По по ви чем – співа ком 
хо ру – тан цю рис тка Кла ра Ба лог відтоді вкар бу ва ла ся у мою
пам ’ять. Зго дом не раз мав змо гу спілку ва ти ся з нею, за хоп лю -
ва ти ся кра сою і лю дяністю, зба га чу ва тись мудрістю цієї ди во -
виж ної жінки. Інко ли звер тав ся по до по мо гу до неї. Так, пра -
цю ю чи в 1965 – 1968 рр. у За кар па т сько му об комі ЛКСМУ,
раз ом з працівни ка ми філар монії про во ди ли зльо ти твор чої
мо лоді, те ма тич не на вчан ня ком со м ольсько го ак ти ву, влаш то -
ву ва ли кон цер ти для ту ристів у міжна род но му мо лодіжно му
та борі “Вер хо ви на” (с.Не виць ке), за про шу ва ли в Ужго род то -
го час них зірок ес тра ди. Так, пер шо му сек ре та рю місько му
ЛКСМУ М.Та ра щенку вда ло ся організу ва ти при їзд Мусліма
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Ма го маєва. І що ра зу зустріча ли з бо ку Кла ри Фе дорівни ро -
зуміння, підтрим ку і – не менш важ ли во – не пов тор ну,
привітну усмішку та добрі по ба жан ня. По вер нув шись 1990
ро ку з Мос кви до до му, я при першій на годі, з хви лю ван ням і
радістю пе ре гля нув кон церт улюб ле но го За кар па тсько го за -
слу же но го на род но го хо ру, який К.Ба лог очо лю ва ла раз ом з
Ми хай лом Креч ком, а відтак Ми ко лою По пен ком. І хоч во на
бу ла без партійною, охо че відгу ку ва ла ся на про хан ня з об ко му
партії. Її ав то ри тет на дум ка і по зиція бу ла для нас важ ли вою в
аналізі то го час но го бур хли во го гро ма дсько-політич но го і
куль тур но го жит тя краю.

Сьо годні, на відстані ча су, мож на спов на оціни ти мас шта -
би і роль ба га толітньої, плідної твор чої діяль ності ба лет мей -
сте ра-по ста нов ни ка дер жав но го, нині уже Зас лу же но го За кар -
па тсько го на род но го хо ру, на род ної ар тис тки Украї ни Кла ри
Фе дорівни Ба лог. Віта ю чи в об ласній філар монії цей услав ле -
ний ко лек тив з на го ди 60-ліття, я з інши ми пред став ни ка ми
гро ма дськості, раз ом з квіта ми й сим волічни ми под а рун ка ми, 
вис лов лю ва ли йо му щи ру вдячність, відзна ча ю чи за слу ги ху -
дожніх керівників, низ ь ко вкло ня лись і цілу ва ли ру ки Кларі
Фе дорівні, бо її вне сок в збе ре жен ня і зба га чен ня куль ту ри,
усієї ду хов ності краю і Украї ни – не оціне нний. К.Ба лог –
унікаль не яви ще в на шо му мис тецтві. Артистка, хо ре ог раф,
гро ма дсько-куль тур ний діяч – вся її творчість жи вить ся від
істо рич них ко ренів і на род них тра дицій.

Про фесійне мис тец тво тан цю в Підкар патській Русі з’я ви -
лось ще в до воєнні 20-30-і ро ки. Тоді, за Че хос ло ваць кої рес -
публіки, май же після ти ся чолітньо го па ну ван ня чу жи нської
Австро-Уго рської імперії, тут по ча ло ся куль тур не підне сен ня.
З’яв ля ють ся про фесійні ко лек ти ви, зок ре ма “Русь кий те атр”
то ва рис тва “Про світа” і те атр “Но ва сце на”. Відбу ва ють ся гас -
трольні вис ту пи ак торів Пра ги і Бра тис ла ви. За ак тив ної
участі російських та укр аїнських емігрантів роз гор та ють
діяльність ама торські мис тецькі ко лек ти ви. У ба гать ох їх вис -
та вах органічною час ти ною ста ють танці, в т.ч. і за кар па тська
на род на хо ре ог рафія.
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В Ужго роді ще жи вуть гля дачі і слу хачі опе ре ти “Як са ди за -
цвітуть”, по став ле ної в те атрі “Но ва сце на” (муз. Є.Ше регія,
сл. В.Ґренджі-До нсько го) на те ми гу ц ульсько го жит тя. Яскра -
вий “Аркан”, інші танці го рян після цьо го надійно увійшли в
скар бни цю хо ре ог рафічно го мис тец тва краю. Йо го на уко ве
осмис лен ня і стрімкий роз ви ток роз по ча ли ся за ра дя нської
до би. 1946 ро ку тут впер ше ство ре но про фесійний ко лек тив
су час но го ти пу – За кар па тський дер жав ний ан самбль пісні і
тан цю на чолі з не за бутнім Пет ром Ми лос ла вським. Нев довзі
йо го пе рей ме ну ють і він увійде в історію соціалістич но го
будівниц тва як дер жав ний на род ний хор. У ньо му К.Ба лог
про й шла шістде ся тит рьохрічний твор чий шлях.

На про фесійну сце ну дівчи ну при ве ло не стрим не ба жан ня
увійти в ца рство кра си і на тхнен ня. Донь ка про сто го шев ця,
ба га тодітно го Фе до ра Ке ре ча ни на не мог ла всту пи ти до Бу да п -
ештсько го хо ре ог рафічно го учи ли ща, про яке мріяла. То ж
осно ви мис тец твоз на вства за сво ю ва ла са мо туж ки. Напів -
крадь ко ма тан цю ва ла вдо ма з бра том Пав лом. Її інте рес
поміти ла вчи тель ка Ужго ро дської хо ре ог рафічної студії і доз -
во ли ла при хо ди ти на за нят тя. По тяг до мис тец тва підси ли ло
спілку ван ня з ви дат ним ма йстром пен зля А.Ерделі та йо го ко -
ле га ми. Тво рен ня ни ми ди во виж но го світу кар па тської при -
ро ди, яс кра вих лю дських об разів за ча ро ву вав, ва бив і хви лю -
вав та ла но ви ту дівчи ну. Її по ртре ти у ви ко нанні А.Ерделі і
А.Коц ки, на прик лад, ста ли справжнім над бан ням вітчиз ня но -
го об ра зот вор чо го мис тец тва. А на вчан ня в Ужго ро дсько му
му зич но-пе да гогічно му учи лищі да ло Кларі ґрун товні знан ня
му зи ки, співу, тан цю. Ніко ли не за бу де во на уро ки Д.За до ра,
який при ще пив лю бов і вміння за пи су ва ти фо льклор, ви со ку
сценічну куль ту ру.

Обда ро ва ну дівчи ну помітив і оцінив пер ший ба лет мей стер
За кар па тсько го ан сам блю пісні і тан цю В.Є. Ангеров. Кла ра
Фе дорівна опи ни ла ся в омріяній стихії на род но го і кла сич но го 
тан цю. У 1948 році до ля зве ла її з на род ним ар тис том СРСР
І.С.Коз ло вським, який співав у кон церті раз ом із за кар па тськи -
ми мит ця ми.

– Я все жит тя тан цюю і вчу ся, — напівжартівли во ка же во на.
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І це зро зуміло, ад же для по стійно го успіху в гля дачів по тріб -
ні гли бокі про фесійні знан ня і вміння. Актор, як і спо ртс мен,
по ви нен по стійно бу ти “в формі”, а пе да гог-на став ник,
керівник мис тець ко го ко лек ти ву  – тим па че . “Осно ви кла сич -
но го тан цю” А.Ва га но вої ста ли її на стільною кни гою. Бра ла
уро ки у за слу же ної ар тис тки Украї ни Г.Бе ре зо вої. Ви со кою
шко лою твор чої май стер ності і життєво го досвіду ста ла
співпра ця із всесвітньо зна ни ми, за слу же ни ми ака демічни ми
ко лек ти ва ми – укр аїнсько го на род но го хо ру ім. Г.Верь ов ки,
те ат ру опе ри і ба ле ту ім.Т.Г.Шев чен ка та ін., участь у міжна -
род них, все со юз них та рес публіка нських фес ти ва лях, кон кур -
сах, огля дах і, зви чай но, по стійна са мо освіта, на пру жені
творчі по шу ки, вик ла даць ка діяльність у Київсь ко му хо ре ог -
рафічно му учи лищі.

Так Кла ра Фе дорівна утвер ди ла ся на сам пе ред як ви со коп ро -
фесійний май стер тан цю. Сла ва про неї по ли ну ла і до на -
йвідда леніших ку точків За кар пат тя, всієї Украї ни. Жод на важ -
ли ва подія в суспільно му житті краю не об хо ди ла ся без ви со -
коп ро фесійно го ко лек ти ву Зас лу же но го За кар па тсько го на -
род но го хо ру. А ще бу ли дальні гас тролі. К.Ба лог зга дує: “Ми
об ко ле си ли Ра дя нський Со юз до са мо го остро ва Са халін на
Да ле ко му Сході та Астрахані – на Півдні. Після вис тупів у
рідній країні зби ра ли ся відра зу в за кор донні по їздки. І скрізь
ми на ма га ли ся до нес ти до слу хачів і гля дачів ду шу на шо го на -
ро ду, не зламність ду ху кра ян, котрі по над ти ся чоліття бо ро ли -
ся за виз во лен ня з-під іно зем но го гноб лен ня, а при то му пиль -
но зберіга ли свою мо ву, куль ту ру, тра диції, зви чаї. Останні ми 
і по вер таємо лю дям у відшліфо ва но му ми тець ко му виг ляді”.

А хіба мож на за бу ти той день, ко ли в 1951 році на де каді
укр аїнської куль ту ри і мис тец тва в Москві з уря до вої ложі ди -
ви ло ся вис туп за кар патців керівниц тво мо гут ньої дер жа ви.
Ко ли юна Ба лог ви ко на ла свою “дро бо тян ку”, сам Йо сип
Сталін підвівся. А за ним – увесь зал. Сталін по чав плес ка ти в
до лоні – ви бух нув оплес ка ми весь Кремлівський па лац. На
фіна льно му кон церті під час ХХVІ партійно го з’їзду, де пред -
став ля ли своє мис тец тво всі рес публіки, зна ме ни тий ком по зи -
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тор і по ста нов ник танців Ігор Мої сеєв за хотів ба чи ти своєю
помічни цею тільки Кла ру Ба лог.

1957 ро ку во на ста ла пер шою в За кар патті за слу же ною ар -
тис ткою Украї ни. Це спо ну ка ло ще ак тивніше за й ня тись
улюб ле ною спра вою. З ро ку в рік шир шає її твор чий діапа -
зон, мно жать ся мис тецькі здо бут ки. Та нець во на вва жає вер -
ши ною ру ху і дзер ка лом душі. В при род но роз маї то му, ба га -
то національ но му За кар патті ко жен ра йон яс кра во відріз -
няється від іншо го, як му зи кою, одя гом, так і хо ре ог рафією.
Ру си ни, українці, угорці, ру му ни, сло ва ки, німці, ро ми, які де -
ся тиліття ми жи вуть і тру дять ся тут, раз ом відзна ча ють свя та,
ви ко ну ють об ря ди і та ким чи ном пе рей ма ють од ні в одних
ме лодії, еле мен ти танців, трак ту ю чи їх на свій лад, ви ра жа ю чи 
че рез них свої вміння, ду ми і ба жан ня. То му своїм гро ма дя -
нським і мис тець ким об ов’яз ком Кла ра Фе дорівна вва жає по -
шу ки, вив чен ня, осмис лен ня, збе ре жен ня і роз ви ток цьо го
плас ту на род ної куль ту ри. Во на уваж но шу кає, уза галь нює і
по пу ля ри зує усе на й кра ще з то го, що за ли ши ли нам пред ки.
Нап рик лад, за пи са ла й по ста ви ла, зберіга ю чи для при й дешніх
по колінь, танці “Ра ко вець кий кру че ний”, “Буб на рський”, “Чо -
ти рян ка”, “Бой ківські за ба ви”, “Кум лусь кий чар даш” з Ірша -
всько го ра йо ну, “Яроць ка карічка” — з Ужго род щи ни, “Вів -
чарі на по ло нині” — Рахівсько го, “Дро бой ка” — Міжгірсько го,
“Бе рез нян ка” — Ве ли ко бе рез ня нсько го, “Інвертіта” — з Тячів -
сько го ра йонів. Усьо го в ре пер ту арі Кла ри Ба лог — по над со -
рок по став ле них хо ре ог рафічних ше деврів. Є в неї і су часні
во каль но-хо ре ог рафічні ком по зи ції – “Шов ко ва ко си ця”, “За -
кар патські орна мен ти”, “Свя то на ви ног рад ни ку”, “Вас вітає
Вер хо ви на”.

У своїй діяль ності Кла ра Фе дорівна праг не збе рег ти спе -
цифіку рідно го краю, су во ро дот ри му ва тись ха рак те ру ви ко -
нан ня то го чи іншо го тво ру, яко мо га точніше роз кри ти на -
родні об ря ди, ху дож ньо втіли ти род зин ку, підміче ну й про не -
се ну людь ми че рез віки. Оброб ля ти за пи са ний ма теріал для
сце ни во на на вчи ла ся так, що йо го гли бин ний зміст відби ває
історію на ро ду, фор ма стає не пов тор ною, в такій єдності мис -
тець кий витвір ви хо дить яс кра вим, не вми ру щим. За пи сані і
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по став лені К.Ба лог чарівні тем пе ра ментні танці ви ко ну ють
різні про фесійні і ама торські ко лек ти ви, бо во ни з ча сом не
старіють, за ли ша ють ся близь ки ми і зро зуміли ми для ба га топ -
лемінної за кар па тської ро ди ни. Маємо всі підста ви вва жа ти:
твор чий до ро бок К.Ба лог суттєво по пов нив і зба га тив за галь -
но ук р аїнську хо ре ог рафічну скар б ни цю.

Пал ка патріот ка За кар пат тя й Украї ни, Кла ра Фе дорівна бу -
ла і за ли шається інтер націоналісткою, про гре сив ним гро ма -
дсько-куль тур ним діячем, ви яв ляє ак тив ну гро ма дя нську по -
зицію в сус пільно му житті. З 1950 ро ку її об и ра ли де пу та том
об лас ної ра ди шес ти скли кань, де во на всіля ко до по ма га ла лю -
дям, бо ро ни ла інте ре си ко лег. Ра зом з на род ним ху дож ни ком
В.Ми ки тою, архітек то ром М.Том чанієм, пе да го гом Б.Слив -
кою, ви дав цем В.Дан ка ни чем бу ла біля ви токів То ва рис тва
підкар па тських ру синів і до по ма га ла йо му, по ки ліде ри не пе -
ре сва ри ли ся “че рез бу ла ву”, не без ко рис ливі гран ти і відпо -
відальні по сти. Нині сумлінно ви ко нує об ов’яз ки чле на пре -
зидії то ва рис тва “Украї на”.

– Ра да, що утвер ди ти в різних точ ках землі за кар патські
танці да ла мож ливість моя співпра ця з різни ми ко лек ти ва ми
в Україні та за кор до ном, — го во рить Кла ра Фе дорівна. – Пи -
ша юсь і тим, що до по ма га ла співвітчиз ни кам за кор до ном не
за ли ша ти ся бай ду жи ми до батьківської куль ту ри. То му я охо -
че при й ма ла за про шен ня пра цю ва ти будь-де, ку ди ме не кли ка -
ли, щоб у танці кра ще відчу ти свій рідний край самій і да ти
мож ливість зро би ти це іншим. Зай ма ла ся, скажімо, по ста нов -
кою на род них танців у Пряшівсько му на род но му те атрі,
Піддук ля нсько му укр аїнсько му на род но му ан самблі. У
1976-1987 ро ках за до ру чен ням То ва рис тва куль тур них зв’яз -
ків з украї нця ми за кор до ном про ве ла хо ре ог рафічні семіна -
ри у США, Ка наді, Франції, Югос лавії. Не мо жу не по радіти
за но во го ху дож ньо го керівни ка і го лов но го ди ри ген та ко лек -
ти ву, за слу же ну працівни цю куль ту ри Украї ни На талію Пе -
тій- По тап чук. Адже з її при хо дом ака демічний а-ка пель ний
спів За кар па тсько го хо ру підняв ся на над зви чай но ви со кий
рівень.
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Нез ва жа ю чи на красні літа, ма теріаль но-фіна нсові труд нощі, 
ко мерціалізацію куль ту ри та інші сумні су часні ре алії, Кла ра
Фе дорівна, як і раніше, пра цює са мовідда но, з вог ни ком.

Не що дав но в об ласній філар монії вис ту пив са модіяль ний 
хор “Вер хо ви на” із ка на дсько го міста Едмон тон провінції
Альберта, а в йо го складі ще й тан цю валь ний ан самбль “Ду -
най”. У ба лет но му залі влаш ту ва ла для них май стер-клас Кла -
ра Ба лог. Вив ча ли та нець “Бе рез нян ка”. Сво го ча су Кла ра Фе -
дорівна в Едмон тоні да ва ла кур си із за кар па тської хо ре ог -
рафії. І от ка надці те пер самі при їха ли до ма йстрині. Як не
див но, в Альберті тан цю ють українські танці де сять ти сяч
ви ко навців. У нас до та ко го рівня да ле ко. В універ си теті
Альберти є навіть фа куль тет укр аїнсько го мис тец тва, фо -
лькло ру. На томість в Ужго ро дсько му національ но му універ -
си теті, пе ре жи ває Кла ра Фе дорівна, ніяк не сприй ня ли її
ідею про відкрит тя фа куль те ту за кар па тсько го мис тец тва.

Ще 1993 ро ку К.Ба лог на го ло шу ва ла в од но му зі своїх
інтер в’ю (Хто за хис тить куль ту ру? – Га зе та “Но ви ни За кар пат -
тя” за 27 лис то па да 1993 ро ку), що за кор до ном “уміють
ціну ва ти на род не мис тец тво, фо льклор, куль ту ру за га лом.
При га дую зи мові Олімпійські ігри в Кал гарі. Відкри ва ли їх
на цен траль но му стадіоні гран діозним кон цер том-шоу тан -
цю вальні ко лек ти ви Ка на ди, ко лек ти ви, які про й шли че рез
семіна ри на ших вітчиз ня них хо ре ог рафів, ба лет мей стерів. А
що маємо в нас? Роз па да ють ся пре красні ан самблі. Навіть
та ла но виті творчі гру пи не ма ко му підтри ма ти. Їде мо з кон -
цер та ми по об ласті, даємо уро ки-семіна ри са модіяль ним ко -
лек ти вам і вит ра чаємо на транс порт більше, ніж за роб ляємо. 
Ку ди це го дить ся?”

На жаль, си ту ація з втра тою дер жа вою інте ре су до своїх
митців зберігається і до нині. Кла ра Фе дорівна гли бо ко пе ре -
жи ває з при во ду цьо го. Схуд ла аж на 45 кілог рамів від не рву -
ван ня. Бо лить сер це у неї не за се бе, а за до лю улюб ле ної
спра ви, якій відда ла жит тя.

— Скільки у вас за писів у тру довій книжці? — за пи тую.
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— Один, — усміхне но відповідає. – Облас на філар монія.
Во на – це все моє жит тя. І до дає: ду же ба га те й різно манітне.

К.Ба лог з ра дя нських часів (1974 р.) но сить зван ня на род -
ної ар тис тки Украї ни. Удос тоєна йо го пер шою в За кар патті.
Відзна че на та кож орде на ми “Знак По ша ни”, Тру до во го Чер -
во но го Пра по ра. Не за бу ва ють її і в са мостійній Україні.
Має По чес ну відзна ку Пре зи ден та, орден кня гині Ольги ІІІ
сту пе ня. З на го ди вісімде ся тилітньо го ювілею от ри ма ла
орден Ярос ла ва Муд ро го, об лас на вла да вша ну ва ла зна ком
“За роз ви ток регіону”. Її виз на ли довіч ним дер жав ним сти -
пендіатом.

Та ма ло втіхи від офіційних осо бис тих на го род. Бо ля че їй
ди ви ти ся, як жит тя кра ян на очах із дня в день гіршає, а ви -
ма га ти чи вип ро шу ва ти щось від вла ди для се бе не звик ла.
Якось зізна ла ся мені, що ніяк не от ри має від чи нов ників
доз во лу на вста нов лен ня ав то ном но го опа лен ня в своєму бу -
дин ку по вул. Ви сокій. Я звер нув ся до “За кар пат га зу” — і пи -
тан ня бу ло виріше но швид ко й по зи тив но (за що, до речі,
Кла ра Фе дорівна, по-інте лігентсько му дя кує при зустрічах).
Жит тя за вдає чи ма ло при крощів, болісної гірко ти. Не хо -
четь ся їй зга ду ва ти, як пря мо на вісімде ся тиріччя та од но час -
но її діаман то ве весілля з Ва си лем Ке ре ча ни ном з їхньо го
по меш кан ня невідомі вик ра ли кар ти ни за кар па тських
майстрів пен зля Йо си па Бок шая, Адальберта Ерделі, Андрія
Коц ки, що їх зби ра ла усе жит тя. Чо ловіка це до ве ло до
інфар кту. Кла ра Фе дорівна муж ньо тер пить об ра зу і при ни -
жен ня. На жаль, я тут за ра ди ти не мо жу. Бо в су час но му “не -
за леж но му бутті” ужго родців такі при крі фак ти – не ди ви на,
пра во о хо ронці на них не ре а гу ють.

За та ких га неб них об ста вин вра жа ють та лант і праць о -
витість цієї пре крас ної Жінки! Не раз ду маю: де бе руть ся в
неї си ли, на тхнен ня, скромність, лю бов до лю дей і життєвий
оптимізм? І ро зумію: у тій же улюб леній праці. Тут “криш та -
ле ве дже ре ло” її твор чо го зле ту і гро ма дя нсько го под ви гу,
спра вед ли во відзна чив Зас лу же ний працівник куль ту ри Укра -
ї ни В.Га бо рець у пе ре дмові до кни ги К.Ба лог “Танці За кар -
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пат тя”, що у 2008 році вий шла в Ужго роді і вже ста ла
бібліографічною рідкістю.

Поділяю уза галь ню ю чу оцінку ба га толітньо го і не втом но го
керівни ка За кар па тсько го об лас но го управління куль ту ри Ва -
си ля Сте па но ви ча про те, що “на ша Кла ра” – “жи ва ле ген да в
не осяжній ца рині на род ної хо ре ог рафії. Своїм ба га тю щим
та лан том, істин ним под виж ниц твом, ви со ким про фе сіо на -
лізмом, убо ліван ням за до лю чис то дже рель них скарбів на род -
но го мис тец тва во на за во ю ва ла лю бов і ша ну не ли ше в
Україні, але й да ле ко по за її кор до на ми. І сьо годні про дов жує 
чес но та са мо жер тов но слу жи ти улюб леній справі.

На род ну ар тис тку по всяк час ото чує щас ли ва юр ма учнів.
Ра дять ся з нею, дос лу ха ють ся до її сло ва, відра зу вип рав ля -
ють свої не доліки у ви ко нанні танців, шліфу ють ко жен рух.
Про тя гом більше шістде ся ти років во на на сцені і се ред лю -
дей за й мається відрод жен ням і утвер джен ням ав тен тич но го
на род но го тан цю, бар вис тих і не пов тор них зви чаїв та
обрядів на шо го краю. Мо вою хо ре ог рафії Кла ра Ба лог пе ре -
да ла і пе ре дає гля да чеві всю гли би ну лю дської душі, кра су і
бла го родні по ри ван ня рідно го на ро ду”.

�...У скром но му ку точ ку за кар па тської філар монії в не ви -
му шеній бесіді слу хаю вис траж дані ду ми Кла ри Фе дорівни.
При ємно, що мис лить во на сис тем но, оцінює ка тас трофічну 
дійсність в Україні при нци по во. Адже фак ти – річ впер та.
Ро ка ми, ве ли ки ми кош та ми і зу сил ля ми в на шо му краї ство -
рю ва ли ся про фесійні те ат ри, філар монія, хо ри і ан самблі,
му зеї, учи ли ща куль ту ри і мис тецтв, ху дожні та му зичні шко -
ли, кон цер тно-ес традні ко лек ти ви, творчі спілки. Світо ве виз -
нан ня здо бу ли жи во пи сець А.Ерделі, співач ка Гізе ла Ціпо ла,
ком по зи тор Є.Стан ко вич, хор мей стер М.Креч ко, ба лет мей -
стер К.Ба лог та ряд інших та ла но ви тих за кар патців. Підне -
сен ня мис тецтв спри я ло ма со во му по ши рен ню куль ту ри се -
ред на се лен ня. Нап рикінці 1986 р., на прик лад, в об ласті пра -
цю ва ло 769 клуб них уста нов; діяло та кож більше 800 кіно ус -
та но вок, 1485 бібліот ек різних сис тем і відомств. В ама то -
рських ко лек ти вах (ху дож ньої са модіяль ності, клу бах за інте -
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ре са ми, твор чих об’єднан нях то що) роз ви ва ли свої здібності, 
за до воль ня ли зрос та ючі ду ховні по тре би со тні ти сяч до рос -
лих, мо лоді та дітей. Все ро би ло ся пе ре важ но за ра ху нок дер -
жа ви, місце вих рад, підприємств і гос по дарств, коштів про -
фспілок та інших гро ма дських орга нізацій. Для тру до во го
чи на вчаль но го ко лек ти ву бу ло пре стиж но ма ти оркестр, хор, 
спор тив ну ко ман ду.

— Сьо годні, — з су мом ка же Кла ра Фе дорівна, — куль ту ра і
мис тец тво ко на ють. Навіть За кар па тський хор не мо же при -
дба ти нові інстру мен ти, кос тю ми, виї ха ти на гас тролі по
Україні, не ка жу чи про Мос кву, Па риж, Бра тис ла ву та інші
євро пейські куль турні цен три. Спра вед ли во вва жає, що мис -
тец тву по винні приділя ти більше ува ги і об лас на, і Київська
вла да. По год жу юсь із її без радісною оцінкою, що сьо годні в
за кар па тських се лах рідко по чуєш ве се лу пісню, танці не вид -
но. Мо лодь зом бу ють псев до куль ту рою в дис ко те ках і че рез
те ле ек ра ни. По о ди нокі ж ко лек ти ви ху дож ньої са модіяль -
ності пра цю ють епізо дич но, го лов ним чи ном на ен тузіазмі
под виж ників-організа торів. “Тре ба щось ро би ти”, — мо вить
на род на ар тис тка Украї ни — пер ша в За кар патті, са мо бут ня і 
не пе ре вер ше на в світі на род но го тан цю. “І бо ро тись слід раз -
ом за те, щоб лю ди зно ву співа ли, тан цю ва ли, раділи жит -
тю”, — до даю. На цьо му схо ди мо ся. На про щан ня тра -
диційно цілую Кларі Фе дорівні руку, вис лов люю на й кращі
по ба жан ня їй – милій, пре красній Жінці, та ла но витій
Актрисі, мудрій добрій Лю дині. Від Кла ри Фе дорівни Ба лог
є чо му по вчи ти ся і чо ловікам.

Лютий 2010 р., м.Київ.
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Художники “від Бога”

Коли буде написана повна історія укра -
їнського мистецтва, в ній належне місце
посяде й ім’я Михайла Беленя: на отчій
землі талант слід належно оцінити і визнати.

М.Сюсько, академік АН ВШ України, 
доктор філологічних наук, професор.

...Вельмишановна Магдалино [Пуглик- Бе -
лень]. Зачарований Вашими таємницями
мистецтва!.. Нових Вам шедеврів.., радуйте
своїми творами друзів і добрих людей.

В.Бородай, академік 
Академії мистецтв України.

Се ред за кар па тської інтелігенції ви діляється особ ли ва гру -
па, яку скрізь і усі ша ну ють. Це – пред став ни ки об ра зот вор -
чо го мис тец тва. Во ни органічно поєдну ють інте лек ту аль ну і
фізич ну пра цю. Роз маї та при рода, ба га та фло ра і фа у на,
поліетнічний соціум, ге ог рафічні пе ре хрес тя, куль турні вза -
ємо в пли ви – різно манітні чин ни ки спри я ли утвер джен ню тут
са мо бут ньої ху дож ньої шко ли, ше дев ри якої мож на зустріти
в на й по важніших кар тин них га ле ре ях, му зе ях Євро пи і світу.
Важ ли во, що це мис тец тво дос туп не і ша но ва не в краї про -
сти ми людь ми. Во ни при лу ча ють ся до ньо го у чи сель них хра -
мах різних кон фесій, за кла дах куль ту ри і освіти, та і в по буті:
в За кар патті утвер ди ла ся тра диція ро би ти да рун ки до ро гим
лю дям з на го ди виз начнх подій у формі ху дожніх по ло тен чи
робіт де ко ра тив но-при клад но го мис тец т ва. Сьо годні во ни ста -
ли об’єктом ува ги справжніх поціно ву вачів, ме це натів і, як не 
див но, ес те тич но не роз ви не них біз не с менів, ви со ко по са -
довців та криміна льних еле ментів. Ос тан ні, не без співу часті
пра во о хо рон них органів, без це ре мон но гра бу ють безцінні
тво ри А.Ерделі, Ю.Коц ки, Е.Кон тра то ви ча, Й.Глю ка, А.Бок -
шая, В.Сви ди, В.Ми ки ти та ба га ть ох інших ви дат них майст рів 
пен зля і різця. До дам та ке власне спос те ре жен ня: ху дож ни ки,
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як пра ви ло, роз куті, де мок ра тичні осо бис тості, бо за усіх
політич них ре жимів ма ють за що ку пи ти фар би і хліб на -
сущ ний, не бо ять ся вис ло ви ти свої дум ки. А див лять ся на
світ і жит тя ши ро ко, об раз но, своєрідно.

Лю бов до пре крас но го, яс кра во го фор му ють у За кар патті
сім’я і шко ла, цер ква і мен талітет, скла до вою час ти ною яко -
го є праг нен ня виділи ти ся або хо ча б не відста ва ти від
сусідів, ма ти гар ну осе лю з об ов’яз ко вим ат ри бу том – іко -
ною чи ху дож ньою кар ти ною, як пред ме та ми для спо гадів,
роз думів, мрій...

Одним з на й маль ов ничіших ку точків За кар пат тя вва -
жається Вер хо ви на. За ко номірно, що звідси пішли у світ
виз нані митці. Тут час то відбу ва ють ся пле не ри, ху дожні вис -
тав ки, творчі зустрічі. Один із са мовідда них на ниві об ра зот -
вор чо го й при клад но го мис тец тва, ску льпту ри ве ли ких і ма -
лих форм – мій доб рий то ва риш Ми хай ло Олексійо вич Бе -
лень. Зна ю ся з ним де сят ки літ, спіл куємось не час то, але ра -
до, відвер то, нам ціка во за будь-якої на го ди і де за вгод но – в
гамірно му Києві, спокійно му Ужго роді чи в за тишній са дибі 
під Не виць ким за мком, де меш кає і тво рить Ми хай ло з
привітною Маг да ли ною Пуг лик-Бе лень, яка є для ньо го не
ли ше дру жи ною, му зою, а й надійним ко ле гою, ви мог ли вим
ек спер том, на чаль ни ком “ти лу”.

Уваж но сте жу за творчістю М.Бе ле ня з кінця 70-х років.
То ді я пра цю вав у відділі про па ган ди та куль тур но-ма со вої
ро бо ти спо чат ку За кар па тсько го об ко му, а потім ЦК
ЛКСМУ. Знав, що на ро див ся він 19 трав ня (у день ра дя -
нської піонерії) 1951 ро ку в с.Ліско вець Міжгірсько го ра йо -
ну, вчив ся в Ужго ро дсько му учи лищі при клад но го мис тец -
тва ім.А.Ерделі, став сту ден том Київ сько го ху дож ньо го інсти -
ту ту. Пи шав ся тим, що ка фед ра ску льпту ри ре ко мен ду ва ла
йо го до аспіран ту ри. Здібний мо ло дий ху дож ник із За кар -
пат тя от ри мав змо гу в 1986-1989 ро ках підви щу ва ти про -
фесійний рівень в май стер нях Академії мис тецтв СРСР під
керівниц твом ака деміка В.Бо ро дая. По ра ди і ре ко мен дації
йо му над а ва ли ви датні російські ску льпто ри М.Аникушин,
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О.Ко мов, В.Ци галь, жи во пи сець О.Гри цай, графік Д.Бісті.
Хо ча ба чи ли ся ми з Ми хай лом Бе ле нем рідко, та я доб ре
знав про йо го спра ви. Чо му? Бо жив у Києві по ряд
(вул.Косіора) з відо мим за кар пат цем – Ми хай лом Ро ма ни -
ши ним. Він три ва лий час був сек ре та рем правління Спілки
ху дож ників Украї ни, очо лю вав партійний комітет цієї не -
прос тої твор чої організації. Зустріча ли ся з ним на ро боті і в
ро дин но му колі. Не раз ве ли мо ву про здібно го сту ден та
М.Бе ле ня, який под а вав ве ликі творчі надії. Примітно: ро бив 
усе сам. Не звер тав ся ні до ко го за до по могою, був до пит ли -
вим і еру до ва ним, тру до лю би вим і скромним.

З ро ку в рік шир шав твор чий діапа зон мит ця, зрос та ла йо -
го май стерність, а з нею – суспільне виз нан ня. Го лов ний фах
Ми хай ла Олексійо ви ча – ску льпту ра. У 1983 році він став чле -
ном Спілки ху дож ників УРСР. Ство рив ряд оригіна льних ме -
моріаль них до шок діячам історії та куль ту ри За кар пат тя, се -
рію ме да лей, при свя че них ху дож ни кам епо хи Відрод жен ня,
кла си кам укр аїнсько го до ре во люційно го жи во пи су, ро сій сь -
ким мит цям-пе ре сув ни кам, а та кож серії пла катів “Пам ’ ят ни -
ки архітек ту ри За кар пат тя”. Більше ста ме да лей М.Беле ня
відоб ра жа ють склад ну історію рідно го краю – Підкар па т -
ської Русі. Він роз ро бив та кож со рок графічних ком по зицій
з історії сла вет них князів, геть манів, лідерів націо наль но-виз -
воль ної бо роть би Украї ни. Унікальні йо го ет ног рафічні ма -
теріали про ми ну ле і сьо го ден ня За кар пат тя. Сьо годні ти сячі 
кра ян і гос тей зу пи ня ють ся біля ство ре них йо го на тхнен ням
і копіткою пра цею пам ’ят ників і ме моріаль них до шок на
честь Ф.Ко ря то ви ча, О.Дух но ви ча, М.Мун качі, Й.Бок шая,
Ф.Ма най ла та інших виз нач них діячів історії і куль ту ри об -
ласті. Во ни різні за сти лем, рівнем до вер ше ності, технікою
ви ко нан ня, та не одмінно при вер та ють ува гу, бу дять дум ку,
вчать гідно жи ти.

Мені особ ли во імпо ну ють йо го праці про Ю.Ве неліна-Гу цу, 
О.Бор ка ню ка, С.Вай ду, Д.Ва ка ро ва, ра дя нських воїнів- виз во -
ли телів, пілотів, за гиб лих у Другій світовій війні (Дук ля), учас -
ників соціа лістич но го онов лен ня краю за ро ки Ра дя нської
вла ди. Ми хай ло Олексійо вич не за знав труд нощів по воєнно го
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пе ріоду, був жи вим свідком то го, як не впин но зрос та ло на род -
не гос по да рство За кар пат тя, по всюд но роз в’я зу ва ли ся
соціальні про бле ми. Особ ли во помітно бу ло в гірських ра йо -
нах, як ба гат ша ла куль ту ра, доб ро бут зем ляків. Радів будівни -
чим про це сам, на ма гав ся яко мо га по вніше втіли ти їх зраз ки у
мис тецтві, всіля ко спри яв їх по пу ля ри зації, осво ю вав нові для
се бе ви ди і жан ри. Здо був ши значні успіхи в жи во пи су, графіці
й ску льптурі, за й няв ся жур налістською і гро ма дською
діяльністю. Пра цю вав го лов ним ху дож ни ком За кар па тсько го
ху дож ньо-ви роб ни чо го комбіна ту. Був чле ном ра ди з ску ль п ту -
ри Ху дож ньо го фон ду Украї ни. Не од но ра зо во об и рав ся чле -
ном прав ління об лас ної організації Спілки ху дож ників Украї -
ни. Ство рив і дов го очо лю вав тут секцію ску льп ту ри.

М.Бе лень – ав тор де сятків на уко вих ста тей про твор чу й
суспільно-куль тур ну діяльність ви дат них по ста тей За кар пат тя.
Йо го на уко вим по шу кам при та манні ши ро кий світог ляд ний
діапа зон, об’єктивність, ху дож ня ви тон ченість. Чи таєш їх – і
ди вуєшся, не вже це з-під пе ра зна но го ску льпто ра і графіка? І
ко ли він всти гає ни ми за й ма ти ся?

Особ ли во по ра ду ва ли ба гать ох ша ну валь ників йо го та лан ту 
по е тичні тво ри. Ми зна ли, що інко ли Ми хай ло Олексійо вич
пи ше есе, вірші, окремі з них зустріча ли на сторінках
періодич них ви дань. Так, в ряді но мерів жур на лу “Ра дя нський 
Со юз” з йо го літе ра тур ни ми спро ба ми сво го ча су по зна йо ми -
ли ся мільйо ни чи тачів 60-ма мо ва ми світу! Зна мен но, що він
од но час но ство рює, ху дож ньо офор мляє і ви дає свої по езії та
про зові тво ри. Та ки ми є при свя че ний Т.Шев чен ку ка лен дар
(1977), кни ги “Сме ре ко вий хрест” (1995), “Кар па тська Украї на 
в по ртре тах” (1998), “О.Дух но вич” (1999), “Скар би предків”
(2000). Якщо ху дожній твор чості Ми хай ла Олексійо ви ча влас -
ти ва мо ну мен таль ність, то літе ра тур ну виз на ча ють ліричні по -
езії, філо софські, афо рис тичні й малі про зові речі. Як слуш но
підкрес лює йо го зем ляк, а мій ко ле га – док тор філо логічних
на ук М.Сюсь ко, “ко ло твор чих зацікав лень мит ця...ши ро ког -
ран не, те ма тич на палітра над зви чай но роз маї та... Мо вою пен -
зля й різця ху дож ник освоює, онто логізує дійсність, уво дить її 
в кон текст своєї куль ту ри, а го лов не, підво дить чи та ча до вис -
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нов ку: по ки на род мо же ви я ви ти се бе са мо бутніми тво ра ми
влас ної куль ту ри, про дов жу ва ти тра диції, з яких во на роз ви ва -
ла ся, до ти мо же збе рег ти свою пи томість і свою здатність вес -
ти не за леж не ду хов не жит тя, звільнив шись від ком плек су мен -
шо вар тості”. Цілком по год жу юсь з оцінка ми М.Сюсь ка про
те, що “ав тор літе ра тур них праць М.Бе лень де мо нструє ши ро -
кий інте лект, пра це любність та пра цез датність, а йо го вит во ри 
хви лю ють гли бо ким змістом і ви тон ченістю фор ми, по зна -
чені світлим, життєствер джу ю чим па фо сом” (див.: Вступ не
сло во Ми хай ла Сюсь ка до кни ги Ми хай ла Бе ле ня “Сме ре ко -
вий хрест” (Ужго род, 1995. С.3). У літе ра турній твор чості ску -
льпто ра і графіка відчу вається вплив філо со фсько го мис лен ня 
над дніпрян ця Г.Ско во ро ди і ху дож ньої ви шу ка ності зем ля ка
з Міжгірщи ни П.Скуп ця. Ве ли ку ува гу М.Бе лень приділяє сак -
раль но му мис тец тву і релігійним роз ду мам.

Приємно зга ду ва ти, як сво го ча су я спри яв при суд жен ню
мо ло до му ху дож ни ку премії ЦК ЛКСМУ ім.М.Остро всько -
го. Ра дий, що нині тво ри М.Бе ле ня, Зас лу же но го ху дож ни ка
Украї ни, зберіга ють ся в Ермітажі, Тре тя ковській га ле реї, Мо -
нет но му дворі Росії, у на йбільших ко лекціях нумізматів ба -
гать ох країн світу і, зви чай но, в провідних му зе ях Украї ни.
При будь-якій на годі рад жу дру зям і то ва ри шам їх відвіда ти, 
звер нув ши там ува гу на тво ри та ла но ви то го зем ля ка.

Як док тор мис тец твоз на вства, М.Бе лень досліджує не -
відомі сторінки та про це си вітчиз ня ної куль ту ри, бе ре участь 
в міжна род них, за галь но ук р аїнських і регіональ них на уко -
во-прак тич них кон фе ренціях, го тує і ви дає цікаві статті, те -
ма тичні збірни ки. Де які з них, як, на прик лад, “Етног рафія
Кар пат”, ви ко нані на до вер ше но му євро пе йсько му рівні.

У після мові до однієї з своїх книг М.Бе лень пи ше: “Жи ву
вірою в Бо га, що не до пус тить над алі при ни жен ня, глум ління
над історією предків. Ми по винні зро зуміти і не бу ти не тя му -
щи ми – на ша зем ля має не й мовірно ба гаті скар би, які по -
трібно по глиб ле но вив ча ти, досліджу ва ти в усіх зв’яз ках з
інши ми на ро да ми та їхнє справжнє взаємоз ба га чен ня”. Ху -
дож ник-інтер націоналіст до во дить це своєю не втом ною пра -
цею і по ведінкою. Йо му чужі ху то ря нське мис лен ня, націо -
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налістич на зверхність. На пе ре додні 2010 ро ку він ра див ся зі
мною, де кра ще опубліку ва ти йо го но ву пра цю – про ма -
ловідомі сторінки укр аїнсько-російських ду хов них взаємин.
Отак, без га ла су і па фо су, на тхнен но і са мовідда но він тру -
дить ся скрізь – у мис тецтві й літе ра турі, на на уко во-пе да -
гогічній і гро ма дсько-куль турній ни вах, у ви ног рад ни ку і до -
маш ньо му гос по дарстві.

Не ли ше з етич них мірку вань чи мод но го нині ген дер но го
підхо ду, а за для об’єктив ності і спра вед ли вості ска жу: як най -
ви щих слів за слу го вує надійна су пут ни ця, дру жи на і ко ле га
Ми хай ла – Маг да ли на Іванівна Бе лень-Пуг лик. Осо бис то по -
зна йо мив ся з нею років де сять то му, ко ли за гля нув до них “на
ка ву” з по бра ти мом-істо ри ком Ми ко лою Ма ка рою.

Се ло Кам ’я ни ця, де жи ве і пе ре бу ває у по стійних твор чих
по шу ках сімей ний тан дем Ми хай ла і Маг да ли ни Бе ленів, роз -
ки ну ло ся об абіч ти хої ріки Уж, біля си вої фор теці Не виць ко -
го за мку, звідки по чи на ють ся ма си ви Кар па тських гір. Звісно,
жи ву чи в такій маль ов ничій місцині Ужа нської до ли ни, сам
Бог велів тво ри ти. Тут бла го дат на ау ра са мої при ро ди нур тує,
спо ну кає митців по стійно ство рю ва ти щось новітнє, увіко -
вічу ва ти пре крас не з ми ну ло го й сьо го ден ня, на що здат на лю -
дська свідомість, аби гідно по ро зуміти ся зі спо конвічною
мудрістю сво го на ро ду, бу ти вірним про дов жу ва чем йо го ду -
хов них злетів і тра дицій.

Маг да ли на Іванівна на ро ди лась і ви рос ла в с.Не виць ке. З
відзна кою закінчи ла Ужго ро дське учи ли ще при клад но го мис -
тец тва. При Львівській ака демії мис тецтв про й шла по вний
курс пе да гогіки. Де сят ки літ пра цю ва ла вик ла да чем спец дис -
циплін в рідно му учи лищі, у за кар па тсько му ху дож ньо-ви роб -
ни чо му комбінаті, а та кож у ви дав ництві “Кар па ти”. Член
національ них спілок ху дож ників і майстрів на род но го мис -
тец тва. Учас ни ця ба гать ох об лас них, рес публіка н ських та
міжна род них вис та вок. Се ред кра щих її творів – жи во писні
по лот на “Після спе ки”, “Ме лодія про буд жен ня”, “На тюр морт 
з ка ли ною”, “Едем. Виг нан ня із раю”, пан но “Пісня Сло вач чи -
ни” в ужго ро дсько му го телі “За кар пат тя”, ке рамічний трип -
тих “Зо лоті зер на” в са на торії “Кар па ти”, унікаль на (із 40
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фігур) серія, при свя че на ет но національ ним спільно там Кар -
па тсько го аре а лу, ску льпту ри ма лих форм за сю же та ми Т.Шев -
чен ка, ілюс трації до книг “Квіти Вер хо ви ни”, “Ви со та”, ро бо -
ти з тек сти лю “Дівчи на-літо”, “Ма дон на” та ін. Се ред чи сель -
них на го род М.Бе лень (Пуг лик) – Гра мо та І ст. ВДНГ, По чес на
гра мо та ЦК ЛКСМУ, відзна ки За кар па тської об лас ної ра ди.
Тво ри ху дож ниці зберіга ють ся в му зе ях Украї ни, Грузії, Ка на -
ди, США, при ват них ко лекціях ша ну валь ників у де сят ках
країн світу.

Осе ля Бе ленів схо жа більше на розкішний му зей і твор чу ла -
бо ра торію, аніж на по меш кан ня. У дво по вер хо во му бу дин -
ку – роз маїт тя ду хов ної ве личі цієї ро ди ни. Ко лись Ми хай ло
ска зав дру жині: “Я не ли цар, але щоб не бу ло мо раль но го
гріха, по мак си му му звільняю те бе від до машніх кло потів, а
від мис тец тва не звільняю ні на йо ту...”. Пра це любність Маг -
да ли ни Іванівни порівнюю з ре тельністю бджіл ки. Гор та ю чи
аль бо ми з фо тог рафіями її творів, пе ре чи ту ю чи жур нальні
публікації, в яких висвітле но її твор чий шлях, на дум ку спа -
дає: не вже всі ці по над дві ти сячі робіт ство рені тендітни ми
ру ка ми, ду шею, сер цем і ро зу мом однієї лю ди ни? На дум ку
ав то ри тет них мис тец твоз навців, Маг да ли на Іванівна за по чат -
ку ва ла не про сто новіт ній на прям, а своєрідну шко лу ке -
раміки. Во на са мо бут ньо роз кри ває гли бин ну сутність ти ся -
чоліть Кар па тсько го краю, зу мівши в “ар хаїчній” ке раміці й
ску льптурі віднай ти свою, не пов тор ну, унікаль ну ма не ру тво -
рен ня об разів.

2005 ро ку я по бу вав у вис тав ко вих за лах Національ ної
спілки ху дож ників Украї ни в Києві, ко ли там на роз гор нутій
пер со нальній рет рос пек тиві творів Маг да ли ни Пуг лик-Бе лень
бу ли пред став лені всі грані її твор чості: ке раміка, жи во пис, ак -
ва рель, ску льпту ра ма лих форм, графіка, де ко ра тив ний і мо -
ну мен таль ний роз пис, го бе ле ни, ви шив ки. На ве ду ли ше
кілька за писів з кни ги відгуків вис тав ки.

“Маг да ли на! Нам очень по нра ви лись Ва ши ра бо ты! Муд -
рость — не что, что мы все ищем. Вам уда лось за пе чат леть, как 
труд но ее на й ти!..” (Джордж и Да на Бак ман, со труд ни ки По -
с ольства Ка на ды в Укра и не).
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“Ду же вдяч ний долі, що маю мож ливість на со лод жу ва ти ся
та ким про фесійним ви тон че ним мис тец твом! Це свя то лю -
бові! Це не са мо ви то! Це, це, це... Дя кую”. (Сергій Мос ков чен -
ко, диз ай нер, ху дож ник-мо ну мен таліст).

“Ва ши ми очи ма по ба чи ла цей ди восвіт. Спа сибі за вис тав -
ку!” (С.Ва там ’я на, ак тор ка те ат ру).

“Гос по ди! Как ве лик, глу бок и бес ко не чен мир в ду ше этой
за ме ча тель ной, уди ви тель ной жен щи ны!..” (Еле на Даш ко виц -
кая, ис ку с ство вед, жур на лист).

“Вель ми ша нов на Маг да! Скла даю Вам на й щирішу под я ку
за Ваші чу дові тво ри! Ду же дав но не ба чи ла нічо го подібно го
за гли би ною дум ки й по чут тя. Як із ге не тич ної пам ’яті, ви ри -
на ють Ваші ро бо ти! Ди виш ся на них – та ке вра жен ня, та й
відчут тя, що й во ни за глиб лю ють ся в те бе. Вос кре са ють спо га -
ди з пра дав ньо го жит тя да ле ких предків� Ба жаю твор чої на -
сна ги”. (Олек сан дра Куз ’янц, мис тец твоз на вець).

“Ма буть, Все вишній роз по ря див ся до лею ху дож ниці так
все о сяж но, що її творчість дав но ста ла зраз ком то го, як по -
трібно лю би ти й воз ве ли чу ва ти че рез об ра зот ворчість не вми -
ру щий геній слов ’я нсько го ро до во ду на Срібній Землі.

Тво ри Маг да ли ни го во рять про ху дож ни цю-про фесіона ла
про мо вис тим воз ве ли чен ням кра си її на ро ду, гли би ни й вер -
ши ни якої пізна ти за ко рот ке зем не жит тя хо четь ся дос те мен -
но муд ро” (підпис не розбірли вий).

З роз мов відвіду вачів вис тав ки по чув за хоп лен ня Бе ле ня ми, 
як зраз ко вою ро ди ною, кот ра скром но жи ве і тво рить кра су в
да ле ко му за кар па тсько му селі.

По бу вав ши у них вдо ма і на пер со нальній вис тавці в Києві,
маю всі підста ви ска за ти: Маг да ли на Іванівна своїм об лич -
чям — муд рої і та ла но ви тої жінки – вип ромінює все по зи тив -
но вис траж да не сер цем і ду шею. В її кар ти нах, ви ко на них
олією та ак ва рел лю, — май стерність ви со ко го класу! Це кла сич -
ний підхід і рівень.

Тан дем под руж жя Бе ленів на про чуд гар монійний, зда ється, 
в усьо му. Однак ска жу відвер то: роз повіда ти про них, як ху -
дож ників, важ ко то му, що во ни без межні, не збаг ненні. В них
ба га то за во ро жує кра сою ство ре но го, гли бо ко вив че но го, вис -
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траж да но го, са мо бут ньо го. Це митці, кот рим уже сьо годні на -
ле жать до роб ки, за яки ми мож на вив ча ти історію краю й мис -
тец тво на ро ду. Все о хоп лю ю чий відгомін си вої дав ни ни Кар -
пат не се в собі та ку вічність ду мок, які не потрібно при ду му ва -
ти; тре ба бу ти мит цем від при ро ди, і ху дож ник стає да ни ною
цілої епо хи об ра зот во рен ня. “М.Бе лень у плас тиці – но ва тор
йо му при та ман ної за гад ко вої філо софії шу ка ча-інтер пре та то -
ра, — вва жає ака демік-мис тец твоз на вець М.Гуй да. – Він — чу до -
вий по ртре тист!” До да мо: мис ли тель, по ет, пе да гог, лю ди на.

І ще: Бе лені ду же скромні. У те перішні ча си – це рідкість.
То му я не ви мов но ра дий кожній зустрічі з ци ми чу до ви ми
людь ми, ба гат шаю від взаємно го спілку ван ня, тішу ся, що во -
ни в розквіті твор чих сил і зроб лять ще ба га то для рідно го на -
ро ду й світо вої спільно ти. Бо ля че стає інко ли від не о бач них
слів за здрісників-не доб ро зич ливців, що чіпля ють ся до окре -
мих, не вда лих чи спірних еле ментів у твор чості Майст рів. Як
ка жуть, Бог їм суд дя. Час оціни ть кож но го.

Тур бує Бе ленів інше, важ ливіше – цілко ви те зу божіння кра -
ян, примітивізація куль тур них по треб мо лоді, падіння ес те -
тич но го рівня об ра зот вор чо го і де ко ра тив но-при клад но го
мис тец тва в За кар патті й Україні. Про це, зок ре ма, свідчать
втра ти ба гать ох не пе ре вер ше них кла сич них і сак раль них
творінь, вста нов лен ня низ ь ко якісних пам ’ят ників (на кшталт
та ких, як Ве ли ко му Коб за рю і Во ло ши ну в об лас но му центрі),
ко мерціалізація ду хов но го жит тя. Май стер відвер то про це ка -
же ко ле гам, гро ма дськості, тру дить ся на тхнен но і ви мог ли во.
Я ж на ма га ю ся підтри ма ти та ла но ви ту і на про чуд праць о ви ту
ро ди ну. Цим, зок ре ма, ке ру вав ся, ко ли ре ко мен ду вав без -
партійно го М.Бе ле ня кан ди да том у де пу та ти За кар па тської ра -
ди від об лас ної організації КПУ на по пе редніх ви бо рах, об -
еріга ю чи йо го від побічних гро ма дських до ру чень, пус то по -
рожніх дис кусій і т.п. за й вих трат ча су, який він ви со ко цінує і
про дук тив но ви ко рис то вує для ко рис них справ. Впев не ний:
Бе лені впи шуть ще не одну но ву гідну сторінку в літо пис куль -
ту ри і мис тец тва За кар пат тя. У них ба га то чо му мож на і тре ба
вчи ти ся.

Січень 2010 р.
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Хвороба ненаситних і марнославних

Дробя Отечество на части,
Добычу празднуют “отцы”. –
Страшны двуликие у власти,
Не менее страшны глупцы!..

Ю.Колесникова. Очнись, народ!

Одно час но зі світли ми осо бис тос тя ми мені нерідко трап -
ля ли ся осо би, від яких я теж вчив ся, але зовсім іншо го – як
не тре ба жи ти. Прав да, не за вжди і не одра зу все ста ва ло зро -
зумілим. Так, в се ре дині 80-х років ме не, при зна юсь, при ва -
бив М.Гор ба чов. Че рез це не в остан ню чер гу по го див ся на
ро бо ту в Москві, щоб бу ти осо бис то, без по се ред ньо при чет -
ним до “при ско рен ня”, “пе ре бу до ви”, “онов лен ня” та інших
щед ро дек ла ро ва них цим “ре фор ма то ром” про цесів. Та опи -
нив шись в їх штабі – ЦК КПРС, зіткнув ся з раз ю чим і де далі 
глиб шим роз ход жен ням між політич ни ми гас ла ми ген се ка
та су перечлив ою – до про ти леж ності – дійсністю. В апа раті
ЦК на рос та ло не вдо во лен ня мис ля чих ко лег ліде ром, який
все більше де мо нстру вав зверхність, крас но ба йство, не -
послідовність, дво ликість. Ми ж, ре гу ляр но бу ва ю чи на міс -
цях, вис лу хо ву ва ти з цьо го при во ду серй озні пре тензії і до -
ко ри, пе ре важ но обґрун то вані, спра вед ливі. У м.Томськ, на -
прик лад, після вис ту пу пе ред партійним ак ти вом я стільки їх 
на слу хав ся, що не знав, як на де які відповісти, аби не об ма -
ню ва ти інших і не лу ка ви ти са мо му. Зок ре ма, кри ти ку що до 
за леж ності Гор ба чо ва від без це ре мон ної дру жи ни до ве лось
звес ти до жар ту і так роз ря ди ти ат мос фе ру в ау ди торії роз ку -
тих і не вдо во ле них ген се ком сибіряків. Після відряд жень ми, 
працівни ки ЦК, пи са ли звіти, на во ди ли пе релік ти по вих,
гос трих за пи тань тру дя щих, не об хо ди ли кри тичні за ува жен -
ня на ад ре су керівників. Та Гор ба чов їх ігно ру вав, пе ре став
зустріча ти ся з на ми. Три ро ки обіцяв при й ти на за гальні
партійні збо ри апа ра ту, однак і тут не дот ри мав сло ва. Я под -
ру жив із ко ле гою по відділу, який сво го ча су пра цю вав під
керівниц твом Гор ба чо ва у Став ро п ольсько му край комі ком -
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со мо лу, на одинці відвер то роз повідав про йо го витівки і
кар’єризм. З при крістю пе ре ко ну вав ся, що останній не
тільки не по збув ся “гріхів” мо ло дості, але й роз ви нув їх до
крайніх меж. Тож логічною ви я ви ла ся ево люція до зра ди
КПРС і мо гиль ни ка Ра дя нсько го Со ю зу лю ди ни без гли бо -
ких ідей них пе ре ко нань, мо раль ної куль ту ри, з гіпер тро фо -
ва ни ми амбіційністю, жадібністю і хан жес твом. Такій при -
суд жу ва ти не Но белівську премію, а зван ня фа ри сея XX ст.

Мені при кро й за те, що три ва лий час пра цю вав під
керівниц твом Л.Крав чу ка. Відо мий дер жав ний і гро ма -
дсько-політич ний діяч, публіцист і над зви чай но лю дя на осо -
бистість, Г.Крюч ков у одній зі своїх книг за зна чив: ба га то літ 
співпра цю ю чи з ним, як ко ле га, “ні за що не повірив” би
тоді, що цей “по лум ’я ний інтер націоналіст”, “бо йо вий про -
па ган дист мар ксиз му-ленінізму”, “ак тив ний бо рець з бур жу -
аз ним націоналізмом і релігійним дур ма ном” рап том підпи -
ше Указ Пре зидії Вер хов ної Ра ди УРСР про за бо ро ну діяль -
ності Ком партії Украї ни (Указ, виз на ний зго дом не за кон -
ним, ан ти кон сти туційним), ста не злісним ан ти ко муністом,
бу де зі свічеч кою в ру ках сто я ти біля вівта ря, прав да, не з
благісним, а зі злісним ви ра зом об лич чя�” (Див.: Ге ор гий
Крюч ков. Труд ные уро ки: раз думья быв ше го пар тий но го ра -
бот ни ка. 2-е изд., Х., 2009. – С.189). Прав да, В.В.Щер биць кий
вчас но помітив не щирість Л.Крав чу ка, далі керівни ка відділу 
йо го не ви су вав, по яс нив, що “цій лю дині не довіряв”. Я ж
ряд літ пра цю вав під йо го керівниц твом, мав змо гу “зни зу” і 
зблизь ка пізна ва ти Ле оніда Ма ка ро ви ча. Не мав нічо го про -
ти ньо го осо бис то. Він по го див ся з пе ре ве ден ням ме не після
Київсько го об ко му КПУ у відділ про па ган ди та агітації ЦК,
не вис лов лю вав пре тензій до очо лю ва но го мною сек то ру, ра -
див не по год жу ва ти ся на по са ду помічни ка сек ре та ря ЦК.
Тим не менш, я це зро бив, і не в остан ню чер гу че рез йо го
ха рак тер та стиль. У цьо му відно шенні цілком зго ден з Ге -
оргієм Корнійо ви чем, що “істин ну ду шу ли цеміри, лю ди “з
подвійним дном”, ох як вміють хо ва ти!” (Цит.пра ця. –
С.145). З цим я теж сти кав ся не раз.

203



Л.Крав чук, ба чи ли ми, йо го підлеглі, – вкрай амбіва лен тна
лю ди на. Знан ня першоджерел, на буті в аспіран турі Ака демії
суспільних на ук при ЦК КПРС, він хи мер но поєдну вав з
дог ма тиз мом, ци тат ниц твом, де мо нстра тив на партійна при -
нци повість, що зовні на бу ва ла яв ної релігійної не тер пи -
мості, при кри ва ла при я те лю ван ня з ви со ко по са до вим цер -
ков ни ком, мен то рство мас ку ва ло кар’єристські за маш ки,
суб’єктивізм, не розбірливість в осо бис тих сто сун ках. Ко -
муністич ної пе ре ко на ності і по ряд ності в ньо го, ви яв -
ляється, не бу ло. Не ви пад ко во в екстре маль них умо вах ста ла 
оче вид ною дво ликість, ха ме ле о нство, ницість цьо го пар ток -
ра та. Про фесійний функціонер, де ма гог і кан це ля рист ви я -
вив ся не здат ним до управління дер жа вою, ви му ше ний був
дос тро ко во за ли ши ти пре зи д ентський по ст. Та не по збув ся
амбіцій і фа ри се йської сут ності. І досі про дов жує гра ти роль 
вож дя, вміло при хо ву ва ти дійсні наміри, ли цедіяти. В од но -
му з інтер в’ю Л.Крав чук хваль ку ва то за я вив: “�я в своєму
житті здійснив істо ричні вчин ки, тоб то док лав сил до роз ва -
лу остан ньої імперії, Ра дя нсько го Со ю зу і ство рен ня не за -
леж ної Укр аїнської дер жа ви”. І цинічно до дав: “все реш та,
порівня но з цим важ ли вим ак том, дрібне, ми ну ще, і че рез
якийсь час за бу деть ся”. Ви хо дить, не вар то звер та ти ува гу на
такі “дрібниці”, як ди ке роз гра бу ван ня на род но го ба га тства,
жеб раць ке ста но ви ще, пе ре дчас не ви ми ран ня і ма со ва
емігра ція українців, пе ре тво рен ня краї ни в напівко лонію За -
хо ду та інші згубні на слідки капіталізації суспільства! Для та -
ких індивідів, як ка жуть, не ма нічо го свя то го. На жаль, Крав -
чук не став ви нят ком.

Три ва ле спос те ре жен ня за В.Ющен ком, без по се реднє спіл -
ку ван ня з ним і побіжний аналіз йо го по ведінки по ка зу ють,
що і в ньо го ве ли чез на різни ця між сло ва ми, справжніми
наміра ми і вчин ка ми. Від улес ли вої вдяч ності бать кові-пре -
зи ден ту за пре м’єрство до інспірації акції “Куч му – геть!” у
Вікто ра Андрійо ви ча ви я вив ся один крок. Образ но ка жу чи,
про тя гом кількох літ ця лю ди на ево люціону ва ла так кар ко -
лом но, що май же не ли ши ло ся й сліду від не помітно го кол -
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гос пно го бух гал те ра – носія партійно го квит ка до са мов пев -
не но го банкіра, діяча націонал-де мок ра тич но го шти бу. Сьо -
годні пе ред на ми – ба га то ли ка по стать са мо за ко ха но го і ли -
цемірно го політи ка на.

Хоч яку б сфе ру, га лузь чи ділян ку суспільно го жит тя взя -
ти, оче вид на раз ю ча невідповідність, по ляр на про ти лежність
між пе ре дви бор ни ми публічни ми дек ла раціями В.Ющен ка,
йо го на ступ ни ми діями, їх са мо оцінкою і нинішніми ре аль -
ни ми на слідка ми. На сам пе ред зга дай мо, що гла вою дер жа ви 
він став не легітим но, в не кон сти туційно му треть о му турі
пре зи д ентських пе ре гонів 2004 ро ку. Підтри ма ний го лов ним 
чи ном гро ма дя на ми західних і цен траль них об лас тей. За ньо -
го про го ло су ва ло близь ко тре ти ни на се лен ня. Тож хіба це
“все на род но об ра ний”?

Став ле ник За хо ду, са моз ва ний месія на пре зи д ентсько му
по сту мен ше всьо го дбав про на сущні по тре би “пе ресічних
українців”, а при кри ва ю чись “національ ни ми” інте ре са ми,
всіля ко вис лу жу вав ся пе ред ха зя я ми – ат лан тич ни ми не огло -
баліста ми, фор маль но ра ху ю чись пре зи ден том краї ни, на -
справді ви ко ну вав маріонет ко ву роль ке ру ю чо го про тек то ра -
том під на звою “Украї на”. “Ляль ко вий вла ди ка” п’ять років
за бав ляв ся чим за вгод но – від по ка зуш них, міждер жав них
візитів до влас ної пасіки, тільки не про гре сив ни ми ре фор ма -
ми, бо всі ге о політич но зна чимі для США і НАТО рішен ня
при й ма ли ся в Брюс селі й Ва шин гтоні, їх ре алізацію Києвом
при скіпли во кон тро лю ють тут чільні пред став ни ки дер жде пу 
та діас по ри. Свої обіцян ки В.Ющен ко не вмів, не ба жав і не 
зби рав ся здійсню ва ти. Це сто сується пе ре дусім йо го “дер жав -
ниц тва”. За 2005-2010 рр., ко ли він на чеб то пра вив Украї -
ною, по гли бив ся її роз кол в усіх на пря мах: за рівнем еко -
номіки, соціаль ним ста но ви щем, світог ляд ни ми озна ка ми,
міжкон фесійни ми сто сун ка ми, ет но національ ною іден ти -
фіка цією, куль тур но-мов ни ми упо до бан ня ми, мен тальністю, 
зовнішньо політич ни ми орієнтаціями то що. Так, замість
“еко номічно го підне сен ня” відбув ся цілко ви тий за не пад на -
род но го гос по да рства; “бо роть ба з бан ди та ми” по сту пи ла ся
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ще більшо му спа ла ху ко рупції; очіку вані п’ять мільйонів ро -
бо чих місць об ер ну ли ся де ся тивідсот ко вим без робіттям;
підтрим ка де мок ратії ви я ви ла ся роз гу лом націонал-фа шиз -
му, бру таль ни ми по ру шен ня ми Кон сти туції, ан ти ко му ніс -
тич ною істерією (докл. див.: Ге ор гий Крюч ков. Укра и на пе -
ред судь бо нос ным вы бо ром. Харь ков, 2010, 474 с.).

Більше то го, нерідко він ігно ру вав міжна род не пра во і зо -
бов ’я зан ня Украї ни пе ред світо вою спільно тою, ко ли щось
не впи су ва ло ся у йо го абстрактні схе ми. Так, час то бу ва ю чи
пев ний період у За кар патті як опо зиціонер, обіцяв ба га то
що, в т.ч. національ не виз нан ня і спри ян ня соціаль но-куль -
тур но му відрод жен ню ру синів. Комітет ООН з ліквідації
рас ової дис кримінації виз нав по ру шен ня їх гро ма дя нських
прав в Україні, вклю чив до сво го моніто рин гу. Однак став -
ши пре зи ден том, Ющен ко замість дот ри ман ня сво го сло ва
інспіру вав про ти леж не – ще більші пе ре сліду ван ня ру синів.
СБУ здійсни ла реп ре сив но-профілак тичні до пи ти близь ко
500 ак тивістів, по ру ши ла криміна льну спра ву про ти не угод но -
го пра вос лав но го свя щен ни ка о.Ди митрія (Д.Си до ра); слух -
няні жур налісти ак тивізу ва ли цьку ван ня їх за мни мий “се па -
ра тизм” і т.п. ви гад ки; київсько-львівські на уковці про дов жу -
ють, всу пе реч нинішнім суспільним ре аліям, до во ди ти, що
цьо го на ро ду вже не має, був, мов ляв, етап в да лекій історії
укр аїнсько го на ро ду, а ру си ни сьо годні – одна з йо го ет ног -
рафічних груп, нарівні з лем ка ми, бой ка ми, поліщу ка ми і т.д. 
Дум ка світо вої гро ма дськості, еле мен тарні нор ми Дек ла рації
прав на родів, існу ван ня ру синів у де сят ках країн, інші ар гу -
мен ти ви я ви ли ся для Ющен ка нічим пе ред влас ни ми не -
уцьки ми сте ре о ти па ми і аг ре сив но-маніакаль ни ми за ба ган ка -
ми. А підпи сав ши 20 січня 2010 ро ку указ №46 про при -
своєння зван ня Ге роя Украї ни Сте па ну Бан дері, аген ту гіт ле -
рів ських спец служб, Ющен ко по ру шив усі нор ми міжна род -
но го пра ва, всі Кон венції і відомі рішен ня ООН з при во ду
не до пу щен ня будь-яких про явів фа шиз му. Він та кож по ру -
шив Кон сти туцію, За кон Украї ни “Про увічнен ня Пе ре мо ги у 
Ве ликій Вітчиз няній вій ні 1941-1945 рр.”, які пря мо за бо ро ня -
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ють фаль сифікацію іс то рії та ре абілітацію фа шиз му. Та ка на -
хабність спри чи ни ла осуд не ли ше в Україні, а й у Польщі,
Чехії, Росії, Ізраїлі та інших краї нах.

Са мо чин но про го ло сив ши се бе ліде ром укр аїнської нації, 
що кор чить ся в кон вульсіях, Ющен ко став ви раз ни ком і за -
хис ни ком устремлінь го лов ним чи ном га ли ча нської еліти і
діас пор них політиків, не до лу гим пре зи д ентством замість
кон солідації сус пільства, підви щен ня доб ро бу ту пе ре важ но
бідно го на се лен ня краї ни спри яв йо го ще глиб шо му май но -
во му роз ша ру ван ню, край ньо му зу божінню лю дей на й ма ної 
праці усіх національ нос тей і под аль шо му не змірно му зба га -
чен ню ком пра до рської кос мо політич ної бур жу азії. Не здійс -
нив ши жод них ре форм (кон сти туційної, аг рар ної, адмініст -
ра тив ної, су до вої та ін.), Ющен ко за період сво го пре зи д -
ентства пе ре кро ю вав історію, ре абіліту вав бан дерівщи ну,
роз дму ху вав ру со фобію, усклад ню вав сто сун ки з Росією, роз -
бе щу вав мо ло де по коління, ніве чив су час ну свідомість сус -
пільства свої ми маніакаль ни ми гас ла ми. Під завісою євро пе -
йських ду хов них ціннос тей ке ро ва на ним дер жав на ма ши на
(спец служ би, ви ко нав ча вла да, шко ла, ЗМІ і т.д.) на в’я зу ва ла
ма сам націоналістич но-регіональ ну зверхність, кон формізм,
індивіду алізм, місти ку. Пре зи дент всіля ко роз ме жо ву вав,
роз’єдну вав соціум – за ет но національ ни ми озна ка ми, істо -
рич ним ми ну лим, вірос повідною на лежністю, а та кож відда -
ністю своїй пер соні і т.п. суб’єктив ни ми па ра мет ра ми. Всу -
пе реч чин но му за ко но да вству, релігійним ка но нам і світо во -
му досвіду він сил ку вав ся ство ри ти підпо ряд ко ва ну дер -
жавній владі т.зв. єди ну помісну цер кву. Не ви пад ко во в
країні згу ща ють ся сутінки не освіче ності, без куль тур ’я. У
пресі і на те ле ба ченні, на прик лад (в т.ч. на дер жав них ка на -
лах), на в’яз ли во роз пов сюд жу ють ся ас тро логічні го рос ко пи,
вис ту па ють усілякі ма ги і екстра сен си, релігійні об’єднан ня
де далі на по лег ливіше втру ча ють ся у світські спра ви, освіту,
куль ту ру; на пад кам і сумнівам підда ють ся су часні на укові те -
орії, зок ре ма дарвінізм, вод но час навіюють ся про фа шистсь -
кі уяв лен ня, ксе но фобські на строї, ан ти семітизм. Хан жесь ки
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де мо нстру ю чи на божність і лю бов до “своєї нації”, Ющен ко 
при брав роль про ку ра то ра за дот ри ман ням маніакаль но го
веління “ду ма ти і роз мов ля ти по-укр аїнськи”. Доб ру по ло ви -
ну на се лен ня (го лов ним чи ном російсько мов но го) він з
оприч ни ка ми тав ру ють як ан ти ук раїнців, “п’я ту ко ло ну” і
т.п. об раз ли ви ми клич ка ми. Ви яв ля ю чи пра во вий нігілізм і
не уцтво го ре-пре зи дент бру таль но ігно ру вав за ко но да вство,
межі між юри дич ни ми нор ма ми і свавіллям, своєю па то -
логічною похітливістю, жадібністю, все доз во леністю роз бе -
щу вав не ли ше по ма ран че ве ото чен ня, а й управлінські ко ла, 
увесь дер жав ний організм. А “чисті ру ки” Ющен ка не об ме -
жи ли ся бан кру тством банку “Украї на” — з ни ми без по се ред -
ньо по в’я зу ють сис те му махінацій із га зом, де по зит ну вак ха -
налію, ва лютні об оруд ки, відкрит тя шлюзів са моз ба га чен ня
для “лю бих друзів”, осо бис то відда них пред став ників ком -
пра до рської бур жу азії (Ба ло га, Зінчен ко, По ро шен ко, Ти мо -
шен ко, Чер во нен ко і т.д.).

За свя тен ниць ким по зу ван ням і мен то рським сло воб луд -
дям ви раз но про сте жується крайнє вла до лю бство, жа люгід -
ність лю ди ни, яка ви пад ко во опи ни ла ся на влад но му Олімпі 
і за вда ла не змірної шко ди суспільству. Че рез без дар не пре зи -
д ентство дер жа ва Украї на, на дум ку ав то ри тет них уче них і
політиків, де-фак то вже май же не існує (див.: Дмит рий Та -
бач ник. Он ухо дит “на ве ки вон”// тиж не вик “2000”, 2010,
№3). За ру бе жем дис ку тується її пра вомірність, роб лять
спро би по сла би ти еко номічний су ве ренітет, підірва ти те ри -
торіаль ну цілісність. Іно земні бан ки вже за во лоділи тре ти -
ною банківсько го капіта лу Украї ни. Втра че но знач ну час ти ну 
ба га то го си ро ви ною Чор но мо рсько го шель фу за о.Зміїним.
Гра бо ва ну, збез че щу ва ну краї ну після правління Ющен ка
до ве деть ся важ ко і дов го підніма ти з руїн.

Уся тра гедія в то му, що В.Ющен ко про дов жує не а дек ват -
но оціню ва ти ре альність. Окремі її фак ти тлу ма чить вибір -
ко во, тен денційно, цілком їх пе ре кру чує. Ми мо волі скла -
дається вра жен ня, що ця лю ди на або жи ве в ство ре но му
влас ною уя вою вірту аль но му світі або ви дає ба жа не за
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дійсне, сподіва ю чись, що “йо го нація” ко лись дозріє до цьо -
го. Мільйо ни ж збіднілих за йо го не до лу го го пре зи д ентства
гро ма дян Украї ни ди ву ють ся, ла ма ють го ло ви над тим, які
“успіхи” він має на увазі, про що вза галі базікає, сумніва ють -
ся в йо го інте лек ту аль них здібнос тях і мо раль ності. На жаль,
час ти на ошу ка них співвітчиз ників про дов жу ють йо му сліпо
віри ти, а де які по-лю дськи співчу ва ють, мов ляв, ось до чо го
до во дить вла до лю бство і ко рис ливість.

Після оста точ но го політич но го бан кру тства ко лишній
банкір, га неб но про грав ши 17 січня 2010 р. пре зи дентські
пе ре го ни, ма рить под аль шою пар ла м ентською діяльністю,
по кла да ю чись, ма буть, на все те ж фа ри се йство. Після не вда -
ло го пре м’єрства пре зи д ентство ви я ви ло ся ще гіршим.
Апогеєм йо го політич но го і мо раль но го падіння ста ло при -
своєння зван ня “Ге рой Украї ни” гітлерівським при служ ни -
кам Ро ма ну Шу хе ви чу і Сте па ну Бан дері. Остан ньо му, до
речі, вже після по раз ки на пре зи д ентських ви бо рах. Бо ля че і
со ром но за лю ди ну, ко ли во на втра чає життєві орієнтації, а
ча сом і здо ро вий глузд, і не відає, що чи нить.�

Не мо жу ігно ру ва ти і спод виж ни цю В.Ющен ка – Ю.Ти -
мо шен ко. Став ши у 1998 р. на род ним де пу та том Украї ни від 
ви борців Кіро вог рад щи ни, во на за ко нот вор чою ак тивністю
не відзна ча ла ся. Пе ре бу ва ю чи спо чат ку в тіні сво го пат ро на – 
П.Ла за рен ка, після йо го ув’яз нен ня в США швид ко ство ри ла 
блок влас но го імені, до яко го з різних при чин по го ди лись
увійти пред став ни ки не олібе раль но го гро ма дсько го об’єд -
нан ня “Батьківщи на”, рес публіка нської партії “Со бор” та
од но го з соціал-де мок ра тич них угру по вань. Пос ту по во мо ло -
да жінка ста ва ла все помітнішою фігу рою на Пе че рських па -
гор бах. Її по пу лярність зрос ла після ко рот ко час но го пе ре бу -
ван ня в Лук ’янівсько му СІЗО. Ста ло ся так, що ми раз ом
мітин гу ва ли під гас ла ми “Пов стань, Украї но!”, “Геть Куч -
му!”, бра ли участь в дип ло ма тич них при й о мах, обміню ва ли -
ся офіційни ми лис та ми, а на пе ре додні Май да ну опи ни ли ся
на про ти леж них ба ри ка дах. Зовнішні сим патії по сту по во
зміню ва ли ся не ро зумінням, роз ча ру ван ням, под и вом, зне -
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вірою до лю ди ни, яка на вчи ла ся так вміло і ефек тно, мов
гіпно ти зер, ду ри ти ко лег, гро мадськість краї ни, світо ву
спільно ту, що ста ла керівни ком Уря ду і за мах ну ла ся на по са -
ду� Пре зи ден та Украї ни.

Доб ре, що більшість гро ма дян розібра ли ся в си ту ації, не
сприй ма ють гіпер тро фо вані пре тензії Ю.Ти мо шен ко. За її
фа ри се йською ри то ри кою – гірка дійсність. Що от ри ма ла
Украї на від двічі очо лю ва но го  нею “по ма ран чо во го”Уря ду?
Обіця ний Ющен ко вою под виж ни цею еко номічний про рив
по вер нув ся не ба че ним спа дом ре аль но го внутрішньо го ва ло -
во го про дук ту, ціно вою і ва лют ною де валь вацією, роз ва лом
бюд жет ної політи ки, без кон троль ним, двораз овим зро с тан -
ням дер жав но го бор гу (до 44% ВВП або 37,7 млрд. ам. дол.),
по си лен ням тіньо вої еко номіки і ко рупції (з 28 до 50%),
згор тан ням інвес тиційної діяль ності, рег ре сом в еко но -
мічній інтег рації, ек спансією Міжна род но го ва лют но го
фон ду, цілко ви тою за лежністю краї ни від зовнішніх ринків.

За на яв ності кра щих у світі чор но земів, “ре кор дних” вро -
жаїв зер но вих ми імпор туємо півден но-аме ри ка нський цу -
кор, ту рецькі помідо ри, по льське са ло, “ніжки Бу ша” та інші 
про дук ти хар чу ван ня. Торік в Україні на 46 млн. на се лен ня,
повідо мив 20 січня ц.р. з пар ла м ентської три бу ни один з
лідерів КПУ А.Мар ти нюк, при ва ти зо ва на вітчиз ня на про -
мис ловість ви пус ти ла ли ше 18 млн. пар взут тя, 52 млн. шкар -
пет ко вих ви робів, 13 млн. штук спідньої білиз ни. З су мом та 
іронією Адам Іва но вич до дав: їх на лю ди ну при па да ють бук -
валь но оди ниці, а то й мен ше. У гро ма дян логічно ви ни ка -
ють за пи тан ня: чо му ми маємо підтри му ва ти ту рець ко го чи
ки та йсько го то ва ро ви роб ни ка? Який в країні Уряд? Ко му на
ділі він слу жить? Замість обіця но го Ю.Ти мо шен ко поліп -
шен ня рівня і якості жит тя українців спітка ло різке зни жен -
ня ре аль них за рплат і соціаль ної підтрим ки, роз вал пенсій -
ної сис те ми, згор тан ня бюд жет них про грам, змен шен ня
фіна нсу ван ня освіти, охо ро ни здо ров ’я. Дек ла ро ва не нею по -
вне ком пен су ван ня знеціне них вкладів Ощад бан ку стрімко
зве ло ся до вип ла ти тільки 5% від їх за галь ної су ми. За те зрос -
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та ють ціни на про дук ти хар чу ван ня і то ва ри пер шої не -
обхідності, та ри фи на жит ло во-ко му нальні по слу ги. В жа -
люгідно му ста но вищі опи ни лись Збройні си ли. На род не гос -
по да рство краї ни ко нає в кон вульсіях. Торік по ло ви на бюд -
жет них вит рат фіна нсу ва ла ся за ра ху нок зовнішніх за по зи -
чень. Фіна нсові спе ку ляції, ек спансія міжна род них банків,
знеціне ння гривні ве дуть до цілко ви тої втра ти су ве реніте ту
Украї ни. Політич не крас но ба йство, бу та фо рська по ка зуш -
ність, по шук во рогів влас ної краї ни, зва лю ван ня про ви ни на 
світо ву кри зу – нічим не вип рав да ти оче вид них згуб них на -
слідків не до лу го го управління краї ною� Неп ро фесіоналізм,
ко рис ливість, по пулізм, брех ливість Ю.Ти мо шен ко не упе -
ред жені лю ди ба чать у кож но му її вчин ку й слові. Якщо до
2005 р. наміти ло ся підви щен ня темпів зрос тан ня про мис ло -
во го ви роб ниц тва, ВВП, тор го во го об оро ту, по ча ло ся по е -
тап не підви щен ня за рплат, сти пендій, пенсій – нині все
зміни ло ся у про ти леж но му, не га тив но му на прямі. Очо лю ва -
ний Ю.Ти мо шен ко Уряд ви я вив ся цілком недієздат ним, вся
йо го га ряч ку ва та діяльність – суцільний об ман і око за ми лю -
ван ня. В країні на став політич ний і еко номічний ха ос.
(Докл. див.: Тать я на По да шев ская. Крах пра ви т ельства не про -
фес си о на лов�//Тиж не вик “2000”, 2010, №3).

Гро ма дя ни за ко номірно сумніва ють ся у щи рості й чес -
ності лю ди ни, яка до буті всіля ки ми об оруд ка ми на по саді
ви ко нав чо го ди рек то ра ЄЕСУ мільяр ди три має в офшор них 
зо нах, визивно де мо нструє бас нослівні на ря ди, вит ра чає
мільйо ни “зе ле них” на ви бор чу кам панію, вклю чи ла до пар -
ла м ентської фракції 50 до ла ро вих мільйо нерів, ро бить у
Лон доні, Брюс селі й Москві гучні, взаємо вик лючні політичні 
за я ви (ти пу “стри ма ти Росію”), уда ва но ве де бо роть бу з
олігар ха ми, а криміна льна спра ва про ти якої у Москві за кри -
та за стро ком дав ності, у США (про співу часть з П.Ла за рен -
ком) тим ча со во відкла де на� Відвер те де мо нстру ван ня дво ли -
кості, не хту ван ня еле мен тар ною по рядністю – ви яв роз гу лу
політич них про й дисвітів – є свідчен ням соціаль ної дег ра -
дації, світог ляд ної за брудненості, па то логічної хво ро би всьо -
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го укр аїнсь ко го суспільства. Абстрактна Во на втілює на -
йгірше з ни цо го, нікчем но го фа ри се йства – політич но го,
амо раль но го, без ду хов но го яви ща.

У не на ситній жа добі вла ди та ба гатств лю ди нерідко вда -
ють ся до маккіавелізму, не гре бу ють будь-яки ми за со ба ми і
ме то да ми для до сяг нен ня ко рис ли вих, по стійно зрос та ю чих
амбіцій і по треб. При цьо му фа ри се йство мас кується мод ни -
ми терміна ми. Так, “кри зо вим ме нед же ром” на й ви що го
рівня вва жається В.Мед вед чук. Мо ло дий київський ад во кат
за збігом об ста вин і ста ран ня ми ко ман ди С.Усти ча в 1997 р.
став на род ним де пу та том Украї ни від Ірша всько го ви бор чо -
го окру гу. Час то з ним спілку ю чись, я пе ре свідчив ся, що
він – ти по вий пред став ник новітньо го лібе ралізму і бур жу аз -
но го праг ма тиз му. За соціал-де мок ра тич ною фра зе о логією
фа ри сея цьо го ти пу при хо вується без меж на жадібність,
гіпер тро фо ва не праг нен ня вла ди, роз коші й на со ло ди, бай -
дужість до страж дань інших лю дей. Пред став ни ки та ко го ти -
пу ке ру ють ся при нци пом ко рис ли вості, ви го ди, до сяг нен ня
осо бис тої ме ти, не зва жа ю чи на не щас тя, го ре інших. Це,
зок ре ма, ви раз но про я ви ло ся на за вер шаль но му етапі спів -
праці В.Мед вед чу ка з Л.Куч мою, в йо го став ленні до І.Різа ка
та інших догідли вих, ви ко рис та них і за бу тих ви су ванців.
В.Мед вед чу ку та йо му подібним спов на при та ман ний тор га -
шесь кий стиль мис лен ня і по ведінка ско роспіло го бур жуа; в
йо го дусі все ро бить ся шля хом про сто го підра хун ку ви год і
втрат від будь-яко го вчин ку. У них егої стич ний смисл не -
розбірли ви ми ме то да ми осо бис то го зба га чен ня і до сяг нен ня 
успіху ка муф люється по си лан ня ми на “узгод жен ня” інте -
ресів, ком промісність, за галь но лю дську солідарність і т.п. ро -
зу му ван ня ми. Одним сло вом, маємо спра ву з фа ри се йством
ви тон че ним, де за бла го чес ти ви ми гас ла ми на справді кри -
ється вузь кий роз ра ху нок, підпо ряд ку ван ня всієї діяль ності
от ри ман ню яко мо га більшої ма теріаль ної чи політич ної ви -
го ди, егої стич ний прак ти цизм, ігно ру ван ня ролі ду хов них
інте ресів, не хту ван ня мо раль них ціннос тей.
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Нерідко фа ри се йство на бу ває ха рак те ру фа на тиз му. Йо го
озна ки де мо нструє, на прик лад, В.Ба ло га, з яким ме не зве ла
де пу та тська діяльність 1998 р. Бо го моль ний, на чеб то лагід -
ний, зовні доб ро зич ли вий, він, як ви я ви ло ся, на справді хи -
мер но поєднує раціоналізм, праг ма тич ний підхід до спра ви
з сліпою, не кри тич ною при хильністю за ду ма ним цілям, не -
тер пимістю до іна ко мис лен ня й не пос лу ху, що мо же про я -
ви ти ся у бру таль ності і жор сто кості віднос но близь ких та
підлег лих . Як повідом ля ло ся в пресі, для до сяг нен ня за ду ма -
но го В.Ба ло га схиль ний вда ти ся до крайніх спо собів і за -
собів, при роз в’я занні конфліктів віддає пе ре ва гу не до во дам 
і пе ре ко нан ню, а ка те го рич ним ви мо гам, об ма ну, по гро зам
жор сто ки ми ка ра ми.

Не менш не без печ не інте лек ту аль не фа ри се йство. Це під -
твер ди ла, зок ре ма, тра гедія П.Скун ця. Та ла но ви тий, ша но ва -
ний за кар пат ця ми по ет, ла у ре ат премій імені Д.Ва ка ро ва,
М.Остро всько го та інших ви со ких ра дя нських відзнак, рап -
том опи нив ся керівни ком об лас но го осе ред ку Ру ху. Прик ро
бу ло чу ти від щед ро дру ко ва но го і не обділе но го вла дою пись -
мен ни ка ан ти ко муністичні, ан ти ра дянські ви па ди, не зграб не
політи ка нство, яв не при слу го ву ван ня еміса рам з Києва та
Льво ва. Ми не раз відвер то про все го во ри ли, дис ку ту ва ли, та
мій ко лишній ком со м ольський по бра тим біль ше при слу хо ву -
вав ся до Д.Пав лич ка, І.Дра ча, В.Яворів сько го та їм подібних.
Во ни ж ви я ви ли ся ма йстра ми фа ри се йства. Сво го ча су (у 50-і
ро ки) сам за хоп лю вав ся віршем “Я син про сто го лісо ру ба” та
інши ми тво ра ми по е тич ної збірки “Бис три на”. Бо ти сячі нас,
мо ло дих за кар патців, та кож ма ли по вто ри ти Пав лич кові ви -
знан ня:

Я син простого лісоруба,
Гуцула із Карпатських гір.
Мені всміхнулась доля люба
У сяєві Кремлівських зір.
В твоєму університеті
Я вчусь тепер, народе мій.
Так дай же в молодому злеті
Мені піднятись вище мрій.�
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Ра зом з тво ра ми В.Ма я ко всько го, С.Єсеніна, А.Кара бе ле -
ша, Д.Ва ка ро ва, Му си Джаліля, Е.Асадова, В.Вовчка при кар -
па тець Д.Пав лич ко над овго увійшов у моє жит тя своєю
ідейністю, патріот из мом, щирістю. Співчу вав йо му за те, що 
він “у хаті рідко ба чив хліб, а в панській школі йо го би ли по
ру ках”. Особ ли во близь ко сприй мав я гро ма дя нську ліри ку
по е та, а про ти ва ти ка нську публіцис ти ку навіть про бу вав на -
сліду ва ти. Вірив, що:�

Тремтять “намісники Ісуса”,
Бо чекає кара їх страшна
І за Галілея, і за Гуса,
І за Ярослава Галана.�

Зго дом по ло ни ли ме не по е ма “Вог ни ще”, філо софські тво -
ри Д.Пав лич ка, за які Ра дя нська вла да да ва ла йо му на й вищі
відзна ки. По год жу вав ся з оцінка ми Іва на Дра ча, який пи сав:
“Ве ли кий урок со нетів Дмит ра Пав лич ка – це урок лю бові до
рідно го на ро ду, урок ідей ної відда ності йо го ре во люційним
ділам і ко муністич ним мріям. За пам ’я таємо йо го для се бе і
для всіх”. Я вірив, що об ид ва дійсно за пе ре бу до ву суспільства
на соціалістич них за са дах. Імпо ну ва ла й новітня гро ма дя -
нська ліри ка по е та. Мені за пам ’я тав ся, зок ре ма йо го вірш,
опубліко ва ний в од но му з груд не вих но мерів га зе ти “Ра дя -
нська Украї на” за 1989 р. У ньо му Пав лич ко об раз но й гнівно
кар тав укр аїнських бур жу аз них націоналістів – во рогів дов го -
очіку ва ної роз ряд ки міжна род ної на пру же ності, за підго тов -
ку ди вер сантів про ти на шої краї ни:

Під Нью-Йорком табори військові,
Синьо-жовті мають прапори.
Як убити, з кров’ю, чи без крові,
Вишкіл там ведуть професори.

Всі вони, майстри удару в спину,
Вішальники, ганстери, збуї,
В боротьбі за “вільну Україну”
Пропонують методи свої.�
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Повзають вони, як хроби в глині,
Подвиги замовчують сумні – 
Той дітей катрупив на Волині,
Ну а той відзначився в Сонгмі.�

Пав лич ко-гу маніст во лав до ошу ка них юнаків і дівчат:

Дітваки діаспори гнилої, 
Вислухайте поклики мої:
Ваші вчителі – то не герої, 
А звичайні вбивці й шахраї.

І велів “вип лю ну ти бан дерівську блю во ту”, не “сприй ма ти
га дючні сло ва крав це вих, стецьків, ма ла нюків”, очис ти ти
свої тіла і душі� Після цьо го хіба міг хтось повіри ти, що
Пав лич ко не за ба ром по вер не на 180 гра дусів, ста не на зи ва ти
звільнен ня При кар пат тя від па нсько го гніту “совіцькою оку -
пацією”, оспіву ва ти бан дерівщи ну, ла я ти Кремль, об сто ю ва -
ти націоналізм і ру со фобію.

А як зро зуміти В.Яворівсько го? По е тич ною май стерністю
він не відзна чав ся, та йо го про зові тво ри про под ви ги ра дя -
нських лю дей у Ве ликій Вітчиз няній війні, тру дові будні
атом ників Чор но би ля, здо бут ки хлібо робів і тва рин ників Ба -
ришівсько го ра йо ну Киї вщи ни ми в ЦК КПУ сприй ма ли
по зи тив но, навіть спри я ли відзна чен ню мо ло до го, ба га то -
обіця ю чо го ав то ра. При га дую, як од но стай но підтри ма ли і
опе ра тив но офор ми ли ви су нен ня йо го за до ку мен таль ну
повість про тра гедію во ли нсько го се ла Кор теліси (на шу Ха -
тинь) на Дер жав ну премію УРСР ім.Т.Шев чен ка. Вша но ву ва -
ли мо ло до го пись мен ни ка, як мог ли, керівни ки Полісся, про 
що мені не раз роз повідав сек ре тар Ба ришівсько го рай ко му
КПУ В.Сил ков. Та Яворівсько му бу ло все ма ло. Ко лишній
співець ко муністич ної до би, не змінний на рдеп від різних
партій, нині він – тру ба дур у та борі ан ти ра дян щиків і
націоналістів. Йо го ха ме ле о нство крас но мов но за свідчує,
зок ре ма, за ко ноп ро ект “Про відзна чен ня пам ’ят них дат і
ювілеїв у 2010 році”, з ко кет ли вим ав тог ра фом “В.Явір”. У
цьо му до ку менті очо лю ва но го ним пар ла м ентсько го Коміте -
ту з пи тань куль ту ри і ду хов ності про по нується ши ро ко, на
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дер жав но му рівні, відзна чи ти 13 пам ’ят них дат і 89 “ви дат -
них” істо рич них осіб та митців, тоб то в се ред ньо му по дев ’ -
ять свят на місяць. Однак по ряд з справжніми ге ро я ми воєн 
і праці до цьо го спис ку Во ло ди мир Олек сан дро вич вклю чив
Во ло ди ми ра Кубійо ви ча – од но го з ініціаторів ство рен ня
дивізії СС “Га ли чи на”, Андрія Мель ни ка – ліде ра ОУН, ак -
тив но го гітле рівсько го при служ ни ка, мит ро по ли та Андрія
Шеп тиць ко го, який влітку 1941 ро ку вітав бісну ва то го фю ре -
ра і йо го “побідну” армію в оку по ва но му Львові, Ярос ла ва
Стець ка – інспіра то ра “ан тибільшо виць ко го бло ку” та інших 
оска женілих націонал-фа шистів. А свя щен не 9 Трав ня Яво -
рів ський за про по ну вав пе ренес ти на 8 ве рес ня й відзна ча ти
як “День Пе ре мо ги над фа шиз мом у Другій світовій війні”.

Ошу ка ний та ки ми київськи ми націонал-патріот а ми ро -
ман тич ний, на ївний Пет ро Скунць – вва жаю – ви я вив ся жер -
твою їхньої де ма гогії, довірли вості і влас них амбіцій. Щоб
за ру чи тись під трим кою київських звер хників, за роб ляв
“сріб ня ки” у про рухівській га зетці “Срібна Зем ля”. Я дов го
терпів йо го політичні впра ви. Та після довільної, “вис мок та -
ної з паль ця”, публікації “Місяць сер пень – не стер пень” в
цій га зеті (№31 за 11 сер пня 2001 ро ку) не вит ри мав, з про -
фе со ром В.Хи мин цем за жа да ли від ав то ра і шеф-ре дак то ра
В.Бе дя спрос ту ва ти об раз ливі для нас вис лов лю ван ня, пе ре -
кру чен ня фактів, брех ливі твер джен ня що до на шої “при чет -
ності” до т.зв. ГКЧП і т.п. інси ну ації. Бру тальні й сис те ма -
тичні ви па ди про ти нас цьо го ви дан ня, мо ти ву ва ли ми,
“розцінюємо як на вмис ну об ра зу і спро бу ком про ме тації
нас, дер жав них і гро ма дсько-політич них діячів, як гру бе по -
ру шен ня не ли ше жур налістської, але й зви чай ної лю дської
ети ки та мо ралі. Подібні негідні вчин ки не по винні ма ти
місце між справжніми інтеліген та ми, ко ле га ми, по ряд ни ми
співвітчиз ни ка ми. Во ни не сумісні з інте ре са ми роз бу до ви
пра во вої, де мок ра тич ної дер жа ви, фор му ван ням гро ма дя -
нсько го суспільства, ви хо ван ням політич ної куль ту ри на се -
лен ня Украї ни”.

До пу щені П.Скун цем і га зе тою “Срібна Зем ля” на кле пи й 
об ра зи на шої лю дської гідності, до во ди ли ми, містять озна -
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ки зло чи ну за ст.125, 126 чин но го Криміна льно го ко дек су,
ст.37 За ко ну “Про ста тус на род но го де пу та та Украї ни” та
інших пра во вих норм. Досвідче ний юрист В.В.Бедь не став
до во ди ти спра ву до су до во го роз гля ду, 15 ве рес ня т.р.
опубліку вав у ре да го ваній ним га зеті наш лист і ви ба чен ня,
над алі їх уни кав. А П.Скунць усно, всерй оз і напівжар то ма,
твер див, що я – нор маль ний ко муніст, однак партія моя (а
ко лись і йо го) – зло чин на. З своєю внутрішньою су -
перечливістю він не за ба ром пішов у по тойбічний світ. Ще
один при клад дво ли кості, фа ри се йства, яких не уник ла і ця
без ко рис ли ва, та ла но ви та лю ди на, яку я ко лись по ва жав.

Що до єзуї та-Пав лич ка, важ ко збаг ну ти, ко ли він був щи -
рим: підлітком, до по ма га ю чи УПА, чи до рос лим, слав ля чи
КПРС і соціалізм? Як не на висть до кле ри калів і націо -
налістів рап том по сту пи ла ся лю бові до них? Подібних за пи -
тань ви ни кає ба га то. Во ни сто су ють ся й І.Ф.Дра ча, В.Яво -
рівсько го та іже з ни ми. Не зга дую вже вкрай суб’єктивні ре -
дакційні вис нов ки, внутрішні ре цензії на тво ри ко лег,
анонімні до но си, вик лян чу ван ня для се бе ти ражів, на го род,
за рубіжних відряд жень і т.п. ко рис ли вих дій ба гать ох
чільних націонал-де мок ратів, час тим свідком яких я був у
період ро бо ти в ЦК КПУ. Не лег ко до во ди лось відмов ля ти
ба гать ом з них – як пра ви ло, спра вед ли во – завіду ю чо му від -
ділом куль ту ри, чуй но му і нерішу чо му Б.Іва нен ку, де мок ра -
тич но му по мічни ку В.Щер биць ко го В.Вруб ле всь ко му, дип -
ло ма тич но му сек ре та реві ЦК О.Кап тові. Та це окре ма те ма.

Зрілим, не упе ред же ним лю дям оче вид но: подібні Пав лич -
ку-Дра чу-Яворівсько му літе ра турні діячі ніко ли не бу ли щи -
ри ми, чес ни ми, скром ни ми, тож їх дво руш ниц тво, ли -
цемірство, брех ливість за слу го ву ють тільки зне ваги й огиди.
Нез ва жа ю чи на нинішні по са ди і зван ня, ком му тантів-фа ри -
сеїв не по ва жа ють ко ле ги, ігно ру ють за оке анські по во дирі,
про кли на ють об ма нуті співвітчиз ни ки. При ми мовільних
зустрічах не хо четь ся й ру ки под а ти ко лись улюб ле ним по е -
там, а нині жа люгідним політи ка нам. Зга дую про них ви му -
ше но, з ва го мої при чи ни. У нас істо рич но по ва жа ють
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митців, во ни суттєво впли ва ють на куль ту ру, мен талітет, гро -
ма дську дум ку. Не без подібних Пав лич ку-Яворівсько му
останніми де ся тиліття ми фор мується не без печ ний і га неб -
ний сте ре о тип, на чеб то украї нець одне ду має, дру ге ка же, а
інше ро бить, ве ли ко го по ши рен ня на бу ли гро ма дя нська не -
виз на ченість, соціаль на па сивність, мо раль на політич на су -
перечливість: пе ре важ но бідні гро ма дя ни об и ра ють де пу та та -
ми муль тимільйо нерів, як пра ви ло, крадіїв і фа ри сеїв,
останні на вчи ли ся так вправ но ду ри ти ви борців, що ті, од -
но го разу ви я вив шись ошу ка ни ми, га ньблять ся в цьо му при -
зна ти ся і, мов загіпно ти зо вані, ми мо волі слух ня но про дов -
жу ють терпіти об ман і зну щан ня “еліти” (до речі, в се лекції і 
племінній справі цим терміном по зна ча ють тва рин, які доб -
ре їдять, ви яв ля ють на йбільшу про дук тивність і пло до -
витість, слу ха ють ся пас тухів). Не на ситні мож нов ладці і мар -
нос лавні піїти у фа ри се йсько му стаді – близ ню ки по злісно -
му ду ху й не вга мовній жадібності. Що у них гідно го на сліду -
ван ня? Ку ди во ни при ве дуть націю? Уро ки ро би ти кож но му.

Березень 2010 р., м.Київ.
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У класовій боротьбі загартований

Я – комуніст.
І цим усе сказав.
Я – від коріння. Я – із первовіку.
Діла мої, буденні і великі,
Відкриті перед людством, як сльоза.

Борис Олійник. “Кредо”.

Вчи ти ся жи ти мож на і тре ба не ли -
ше у досвідче них стар ших, але і в мо -
лод ших лю дей. У 80-х ро ках я по зна -
йо мив ся з Пет ром Си мо нен ком – сек -
ре та рем з іде о логічних пи тань До -
нець ко го об ко му ЛКСМУ. В ба гать ох

за хо дах партійних комітетів бра ли участь ком со мольські ва -
таж ки. Змістов ною бу ла, зок ре ма, про ве де на очо лю ва ним
мною сек то ром ЦК КПУ в До нець ку рес публіка нська на уко -
во-ме то дич на кон фе ренція зі шляхів вдос ко на лен ня політич -
ної і еко номічної освіти. На жаль, наш керівник – зав.
відділом про па ган ди ЦК Л.Крав чук замість спеціаль но підго -
тов ле ної на ми до повіді з цієї про бле ми вдав ся до за галь но го
ро зу му ван ня і крас но мо вства, яким пи шав ся і вже тоді
нерідко злов жи вав. Тож Г.Єрхов, Ф.Панфілов, П.Си мо нен ко
та інші до нецькі то ва риші до пов ни ли київсько го до повіда ча,
кон крет но і ціка во роз повіли про досвід про па ган д истської
ро бо ти се ред ко муністів та ком со мольців, ши ро ких верств
тру дя щих сво го слав но го краю. П.Си мо нен ко відтоді за пам ’я -
тав ся мо ло де чим за па лом, діло ви тою зібраністю. Не за ба ром
він був об ра ний сек ре та рем ЦК ЛКСМУ, і наші зустрічі ста ли
час ти ми. Ви яв ля ю чи ініціати ву, нові підхо ди до ро бо ти, зок -
ре ма, сто сов но твор чої мо лоді, П.Си мо нен ко з при нци по вих
пи тань ра див ся у відділах куль ту ри, освіти і на уки, про па ган -
ди, оргпар тро бо ти ЦК КПУ, при по требі узгод жу вав їх з сек -
ре та ря ми ЦК Кап том О.С. та Іваш ком В.А., помічни ком яких 

219



я де я кий час пра цю вав. Спілку ван ня з енергійним, мис ля чим
ком со м ольським ліде ром бу ло ціка вим і ко рис ним.

Ділові зв’яз ки з П.Си мо нен ком не по ри вав і після пе ре ве -
ден ня ме не в апа рат ЦК КПРС і об ран ня йо го сек ре та рем
Жда но всько го (нині Маріуп ольсько го) міськко му партії. А
трагічний для на шої Вітчиз ни сер пень 1991-го ми зустріли
дру ги ми сек ре та ря ми об комів КПУ: він – До нець ко го, а я – За -
кар па тсько го. Після ан ти кон сти туційної за бо ро ни Ком партії
Украї ни де я кий час ми об ид ва бу ли без робітни ми, а потім
влаш ту ва ли ся пра цю ва ти за свої ми спеціаль нос тя ми: Пет ро
Ми ко ла йо вич – за ступ ни ком ге не раль но го ди рек то ра ви роб -
ни чо го об’єднан ня “Укрвуг ле маш” у До нець ку, а я – за ступ ни -
ком го лов но го ре дак то ра га зе ти “За кар па тський ка лей дос коп” в 
м.Ужго род. В умо вах ан ти ко муністич ної істерії, спи ра ю чись на 
підтрим ку “чер во них” ди рек торів, ми в За кар патті ство ри ли
ліво цен тр истське об лас не на род но-де мок ра тич не об’єд нан ня, а
то ва риші на сході і півдні Украї ни відно ви ли КПУ. Гру пи ко -
муністів діяли і в нас – в Ужго роді, Му ка чеві, Ви ног ра дові, Бе ре -
гові, Сва ляві, В.Бич кові та інших містах і се лах. У червні 1993
ро ку на про ве де но му в До нець ку над зви чай но му з’їзді П.Си мо -
нен ко був об ра ний пер шим сек ре та рем ЦК відрод же ної Ком -
партії Украї ни. Ті події висвітлив по вно, зок ре ма, відо мий
публіцист В.Сіря чен ко у книзі “Пре о до ле ние” (Су ми, 2009),
цікаві ма теріали про них публіку ють жур нал “Ко муніст Украї -
ни”, інші ви дан ня. 26 сер пня 1994 ро ку в Ужго роді відбу ла ся і
на ша об лас на уста нов ча кон фе ренція. До повідь зро бив
керівник ініціа тив ної гру пи Є.Круг ля ков. З ве ли ким інте ре сом
сприй ня ли ми гли бо кий і відвер тий вис туп П.Си мо нен ка, який 
для цієї ме ти при був до нас раз ом з С.Чич ка но вим, об ра ним
не за ба ром сек ре та рем ЦК з орга нізаційно-партійної ро бо ти. В
од но стай но схва леній по ста нові кон фе ренція про го ло си ла
ство рен ня За кар па тської об лас ної ор ганіза ції но вої КПУ,
сфор му ва ла керівні орга ни. Про ве де ний тут же пле нум об ко му
об рав ме не пер шим сек ре та рем.

Ме не че ка ла важ ка, на пру же на пра ця. Ко лись, мож ли во, на -
пи шу про неї окре мо, а тут за зна чу, що Пет ро Ми ко ла йо вич
дот ри мав обіцян ки і над а вав мож ли ву до по мо гу в ста нов -
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ленні й роз гор танні діяль ності об лас ної пар тор ганізації. По -
ча ли ми з 350 пе ре реєстро ва них ко муністів, а че рез два ро ки їх
кількість пе ре ви щи ла 1000. По ки я пра цю вав керівни ком но -
во ство ре но го відділу соціаль них про блем Кар па тсько го
регіону ака демічно го Інсти ту ту соціології, вда ва ло ся вик ро ю -
ва ти час для партійної ро бо ти. Та вес ною 1996 ро ку рек тор
УжДУ В.Слив ка до ру чив мені ще й організацію ка фед ри
соціаль ної ро бо ти, і я ви му ше ний був по про си ти ЦК про
заміну. П.Си мо нен ко сприй няв це з ро зумінням. Я про дов -
жу вав ви ко ну ва ти об ов’яз ки чле на бю ро об ко му та ЦК партії.

З вдячністю сприй няв вклю чен ня на ступ но го ро ку ме не до
партійно го спис ку кан ди датів у на родні де пу та ти від КПУ. З
П.Си мо нен ком ми об ’їха ли пе ред ви бо ра ми Вер хов ної Ра ди
більшу час ти ну об ласті. Я ще більше пе ре ко нав ся у праць о ви -
тості, при нци по вості, аналітич но му мис ленні, чуй ності і
скром ності Пет ра Ми ко ла йо ви ча. Виз наю: ба га то чо му на -
вчив ся у ньо го, як діяти в но вих суспільно-політич них умо вах.

Ство рив ши за кілька років одну з пер ших в країні ка федр
соціаль ної ро бо ти і став ши на род ним де пу та том Украї ни, я
здо був більші мож ли вості (політичні, організаційні, ма -
теріальні) для партійної ро бо ти. Пет ро Ми ко ла йо вич по про -
сив по вер ну ти ся на по са ду пер шо го сек ре та ря об ко му КПУ, і
я не міг відмо ви ти ся. Час ти ну де пу та тської за рпла ти я вно сив
у за галь но партійний фонд, ви ко рис то ву вав для по точ ної
діяль ності об ко му, до по мо ги окре мим ви бор цям. Окрім то -
го, ЦК до поміг при дба ти і об лаш ту ва ти приміщен ня гро ма -
дської при й мальні, ку пи ти для об ко му ав то мобіль (шос ту мо -
дель “Жи гулів”), оргтехніку. З’я ви ла ся мож ливість виділя ти
рай ко мам партії не ве ликі су ми на по точні вит ра ти (відряд -
жен ня в Ужго род, папір то що). Знаю, це ро бив ЦК й для
інших партійних комітетів західних об лас тей, ад же тут скла ли -
ся умо ви, відмінні від східних регіонів. Ко муністи За кар пат тя
пра цю ва ли ста ран но і на пре зи д ентських ви бо рах 1999 ро ку за 
П.Си мо нен ка відда ли го ло си май же 40 тис. гро ма дян об ласті.

Відтоді про й шло ціле де ся тиліття. Облас на пар тор га нізація
зрос та ла кількісно, міцніла, підви щу ва ла рівень ро бо ти. П.Си -
мо нен ко час то бу вав на За кар патті в партійних спра вах і не -
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офіційно (зга ду вав співслуж бовців по кур сах офіцерів за па су,
які про й шов у Му ка чеві пе ред закінчен ням До нець ко го
політехнічно го інсти ту ту). На ре гу ляр них пар тійних з’їздах,
пле ну мах ЦК, на ра дах, збо рах на шої де пу та тської фракції я
мав по стійну мож ливість опе ра тив но ра ди ти ся з Пет ром Ми -
ко ла йо ви чем, узгод жу ва ти при нци пові пи тан ня. Він болісно
сприй няв руйнівну повінь в За кар патті, ро зумів наші соціаль -
но-еко номічні біди, ба чив не до лугість і за жер ливість ту теш -
ньої вла ди та її київських за хис ників. То му підтри му вав наші
ініціати ви і про хан ня, вно сив свої про по зиції, ціка вив ся хо -
дом ре алізації до мов ле нос тей.

Так, за вдя ки ак тивній підтримці Пет ра Ми ко ла йо ви ча і де пу -
та тської фракції КПУ Вер хов на Ра да сво го ча су при й ня ла за ко -
ни про спеціаль ну еко номічну зо ну “За кар пат тя”, те ри торію
пріори тет но го роз вит ку, про гра му про ти па вод ко во го за хис ту,
ста тус гірських на се ле них пунктів, за бо ро ну суцільно го ви ру бу -
ван ня бу ко во-яли це вих лісів у верхів’ях Кар пат, ряд інших. На
жаль, цен траль на і об лас на ви ко нав ча вла да не зуміли за без пе чи -
ти бе зу мов не їх ви ко нан ня.

Ціка ви ми і по вчаль ни ми бу ли мої по їздки в складі де ле га -
цій Вер хов ної Ра ди до Угор щи ни та Ру мунії, участь в ро бо ті
між пар ла м ентських груп (Чехія, Сло вач чи на, Поль ща), у
міжна род них кон фе ренціях, віднов ленні міжпартійних зв’яз -
ків та інші до ру чен ня і ре ко мен дації П.Си мо нен ка.
Своєрідним звітом про мою де пу та тську діяльність ста ла кни -
га “За хи ща ю чи пра ва за кар патців” (2007 р.). Зго дом, на од но -
му з пле нумів ЦК я вис ло вив щи ру вдячність за та ку мож -
ливість зба га ти ти знан ня і досвід, по слу жи ти партії та За кар -
пат тю. Вод но час вніс про по зиції що до под аль шо го вдос ко на -
лен ня ме ханізму фор му ван ня за галь но пар тій но го спис ку і ро -
бо ти фракції, які Пет ро Ми ко ла йо вич сприй няв по зи тив но.

Підтри му ю чи курс на онов лен ня ро бо ти КПУ, омо лод жен -
ня скла ду партійних кадрів, я го ту вав собі заміну. На засіданні 
Сек ре таріату ЦК бу ли підтри мані мої про по зиції. Чер го ва об -
лас на звітно-ви бор на кон фе ренція вес ною 2008 ро ку об ра ла
пер шим сек ре та рем об ко му КПУ В.Алексія, інже не ра-архітек -
то ра, який до цьо го кілька років ке ру вав Ужго ро дським
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міськко мом партії. Мені ж бу ло до ру че но очо лю ва ти кон -
троль но-ревізійну комісію об лас ної пар тор ганізації, ре да гу ва -
ти га зе ту “Кар па тська прав да”, пра цю ва ти в комісії з підго тов -
ки но вої ре дакції Прог ра ми КПУ, до по ма га ти правлінню
ВГО “Інтелігенція Украї ни за соціалізм” в Києві. Ро бо ти вис -
та чає і як чле ну ред ко легії жур на лу “Ко муніст Украї ни”.

Сьо годні, на відстані ча су і з ба гать ох по зицій, вва жаю
доцільним і не обхідним вис ло ви ти вдячність П.Си мо нен ку за 
ба га толітню співпра цю. Існу ють, на мій по гляд, дос татні
підста ви і по тре ба об’єктив но роз повісти про Пет ра Ми ко ла -
йо ви ча гро ма дськості, підтри ма ти йо го політич но, мо раль но.
І хо ча він – лю ди на силь на, муж ня, це вар то ро би ти сьо годні,
ко ли він во лею історії ось уже ба га то років пе ре бу ває в
епіцентрі політич ної кла со вої бо роть би у ба га тос траж дальній
Україні.

Після роз ва лу СРСР і тим ча со вої за бо ро ни Ко муністич ної
партії, П.Си мо нен ко не пішов слідом за фа ри се я ми ти пу
Крав чу ка, зберіг вірність ідей ним пе ре ко нан ням, ви я вив – без
пе ребільшен ня – мужність і са мовідданість в їх за хисті. У над -
зви чай них умо вах очо лив провідну в Україні До нець ку об лас -
ну організацію КПУ, на ла го див зв’яз ки з інши ми і в славній
Макіївці ініціював об’єднав чий про цес. Вибір ліде ра КПУ де -
ле га та ми чер вне во го з’їзду 1993 р. був зро зумілим і спра вед ли -
вим. Став ка на мо ло до го і енергійно го Пет ра Ми ко ла йо ви ча
бу ла логічна і ви я ви ла ся вда лою. Доб ре, що в керівництві ря ду 
регіональ них організацій за ли ши лись ко лишні перші сек ре -
тарі: Кри мсько го рес ко му Л.Грач, Ми ко л аївсько го об ко му
В.Мат вєєв, Рівне нсько го – В.Лу цен ко та інші то ва риші. 40%
ве те ранів досі успішно очо лю ють об ласні пар тор ганізації. За -
га лом вда лим ви я ви лось, як підтвер джує жит тя, і ви су нен ня на 
цю роль свіжих сил. Як не на зва ти тут са мовідда ну
А.Александровську, при нци по во го О.Ма сен ка, роз суд ли во го
С.Пхи ден ка, за паль но го Г.Най ду, тер пля чо го В.Пет ро ва, бо йо -
во го О.Ба буріна, стри ма но го В.Сімо но ва, мо гут ньо го В.Бор -
ще всько го, до не дав на на й мо лод шо го в ко горті пер ших
І.Корнійчу ка! Ви ко ну ю чи цю не лег ку місію, ряд то ва ришів
“згоріли” у бо ротьбі й пе ре дчас но пішли з жит тя. Болісно пе -
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ре жи ва ли ко муністи втра ту В.Лу цен ка, В.Єщен ка, Г.Дол жен -
ка, Л.Яко вен ка, які віднов лю ва ли Рів не нську, Чер кась ку,
Чернігівську та Су мську об ласні пар тор ганізації, керівників
ря ду міських і ра йон них партійних комітетів, які пе ре дчас но
пішли з жит тя. Їх ес та фе ту вда ло при й ня ли М.Ти мо шен ко в
Жи то мирі, Є.Царь ков в Одесі, О.Воз нюк у Рівно му, В.Да ни -
лен ко в Су мах, В.Ле щен ко в Чернігові та інші мо лодші то ва -
риші.

Важ ли во, що до роз роб ки партійних до ку ментів П.Си мо -
нен ко за лу чає на уковців, досвідче них управлінців, вмілих
організа торів ви роб ниц тва. З ура ху ван ням їхніх ду мок і про -
по зицій сфор мо вані, на прик лад, кон цепції на род но го су ве -
реніте ту, но вої еко номічної політи ки, даль шої роз бу до ви Ко -
муністич ної партії Украї ни. Ко лек тив но роз роб ле на Пе ред ви -
бор на про гра ма Пет ра Ми ко ла йо ви ча як кан ди да та в Пре зи -
ден ти від Бло ку лівих та ліво цен тр истських сил відзна ча ла ся
кон кретністю. Зап ро по но ва на ре алістич на аль тер на ти ва па ну -
ю чо му кла но во-олігар хічно му ре жи му – “Вла да тру дя щим,
соціалізм, друж ба на родів” – місти ла ре тель но опраць о ва ний,
ви ва же ний ком плекс пер шо чер го вих за вдань з її ре алізації.
Го ловні се ред них такі:

- націоналізація ба зо вих га лу зей про мис ло вості та підпри -
ємств- бан крутів;

- вве ден ня сис те ми цен тралізо ва но го пла ну ван ня, яка вра хо -
ву ва ла б існу ван ня в країні на да но му етапі різних форм влас -
ності та гос по да рю ван ня;

- відсто ро нен ня від “енер ге тич ної годівниці” олігархічних
груп;

- віднов лен ня влас ності на ро ду на зем лю і підне сен ня АПК;
- пе ре гляд нерівноп рав них міжна род них угод і за хист

вітчиз ня но го то ва ро ви роб ни ка;
- при пи нен ня зло чин ної, без дум ної прак ти ки за по зи чен ня

кре дитів міжна род них фіна нсо вих організацій на не без печ -
них для Украї ни умо вах;

- по вер нен ня капіталів, ви ве зе них з Украї ни і схо ва них за
кор до ном;

- по си лен ня бо роть би з “тіньо вою еко номікою”;
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- за про вад жен ня про гре сив ної шка ли опо дат ку ван ня до -
ходів, под атків на не ру хомість і пред ме ти роз коші;

- кар ди наль на зміна кре дит ної, банківської, ва лют ної
політи ки;

- зни жен ня до кінця цьо го ро ку втричі без робіття та йо го
на ступ не по до лан ня;

- суттєве поліпшен ня умов жит тя тру дя щих, освіти, куль ту -
ри, ме дич но го об слу го ву ван ня, за без пе чен ня за кон ності і пра -
во по ряд ку, охо ро ни праці та на вко лиш ньо го се ре до ви ща;

- кар ди наль на зміна зовнішньо політич но го кур су краї ни.
З ініціати ви П.Си мо нен ка бу ло роз роб ле но і под а но для

при й нят тя у вста нов ле но му по ряд ку про ек ти но вої ре дакції
Кон сти туції, про ве ден ня на її основі ви борів до Вер хов ної,
регіональ них та місце вих Рад, ліквідації по са ди Пре зи ден та,
фор му ван ня ліво цен тр истсько го уря ду, відвер нен ня націо -
наль ної ка тас тро фи і за без пе чен ня мир но го, де мок ра тич но го
пе ре хо ду краї ни на соціа лістич ний шлях роз вит ку.

На жаль, ці про по зиції не здо бу ли підтрим ки більшості у
пар ла менті – че рез ша ле ну ан ти ко муністич ну про па ган ду, низ -
ь ку політич ну куль ту ру і по чут тя відповідаль ності пе ред своїм
на ро дом. Потрібні час, си ли й по слідов на бо роть ба. І лідер
КПУ не па сує пе ред труд но ща ми, тим ча со ви ми по раз ка ми.

Мені імпо нує твор че мис лен ня П.Си мо нен ка, йо го пуб -
ліцис тич на діяльність. Доб ре, що він – інже нер за фа хом –
закінчив Інсти тут політо логії (ко лиш ню ВПШ при ЦК КПУ),
во лодіє фун да мен таль ни ми те о ре тич ни ми знан ня ми, ме то до -
логією аналізу і про гно зу ван ня соціаль них про цесів, по слідов -
но за про вад жує на уко вий підхід до фор му ван ня су час ної
політи ки КПУ, організації партійної ро бо ти, дбає про її
інфор маційно-ме то дич не за без пе чен ня. Партійним кад рам,
ря до вим ко муністам по трібні йо го ґрун товні кни ги “Пра ця і
капітал”, “Вла да і опо зиція”, “Національ на ідея Украї ни” та
інші, які Пет ру Ми ко ла йо ви чу вда ло ся ство ри ти. На де які з
них я зро бив ре цензії для цен траль ної та місце вої партійної
пре си (зок ре ма, та ку: “Міфи та ілюзії мож нов ладців і сум на
укр аїнська дійсність”// Ко муніст Украї ни, 2007, №3).
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Поціну ван ня і сти му лю ван ня з бо ку Пре зидії ЦК знач ною
мірою спри я ють ак тивізації на уко во-дослідниць кої ро бо ти
КПУ за га лом, яку плідно ве дуть Г.Крюч ков, О.Гош, Є.Суї мен -
ко, Ю.Ши лов цев, М.Шуль га, В.Та ра сен ко, В.Яци на (Київ),
Б.Шля хов (Дніпро пет ровськ), М.Па нов (Су ми), О.Ме теш кін
(Харків) та де сят ки інших ак тивістів гро ма дсько го об’єднан ня 
“Інтелігенція Укра їни за соціалізм”. Вкрай важ ли во, що, по чи -
на ю чи з 1999 ро ку, ре гу ляр но ви хо дить те о ре тич ний і політич -
ний жур нал “Ко муніст Украї ни” — унікаль не на по стра дя -
нсько му про сторі, ав то ри тет не ви дан ня, яке ре да гує не втом -
ний В.Хар чен ко.

Ба га то енергії і ча су за би рає у Пет ра Ми ко ла йо ви ча де пу та -
тська діяльність. Це, по-пер ше, керівниц тво фракцією, що по -
тре бує ве ли ких знань, досвіду, вміння; по-дру ге, за ко нот -
ворчість (ініціюван ня і осо бис та пра ця над де сят ка ми за ко -
ноп ро ектів з на й зло бо денніших про блем і пер спек тив роз вит -
ку Украї ни); по-третє, ро бо та в комітеті та з ви бор ця ми;
по-чет вер те, зв’яз ки з Уря дом, міністе рства ми, інши ми
фракціями й коміте та ми Вер хов ної Ра ди; по-п’я те, участь в
міждер жав них і міжпар ла м ентських зв’яз ках. Ба га то ува ги
приділяє П.Си мо нен ко інфор му ван ню на се лен ня. Йо го прав -
ди ве, по лум ’я не сло во по стійно чу ти не ли ше з пар ла м ентської 
три бу ни — во но з інте ре сом сприй мається че рез статті, інтер -
в’ю, дис кусії у вітчиз ня них та за рубіжних ЗМІ.

Ши рокі ве рстви ко муністів і без партійних співвітчиз ників
пам ’я та ють і ви со ко ціну ють те, що П.Си мо нен ко за до по мо -
гою відо мих вче них-юристів, досвідче них політиків, на род них 
де пу татів – членів на шої фракції до бив ся роз гля ду Кон сти -
туційним Су дом Украї ни спра ви що до кон сти туційності
указів Пре зидії Вер хов ної Ра ди від 26 сер пня 1991 ро ку “Про
тим ча со ве при пине ння діяль ності Ком партії Украї ни” та від
30 сер пня то го ж ро ку “Про за бо ро ну діяль ності Ком партії
Украї ни”. Як відо мо, в ході три ва лої бо роть би 29 груд ня 2001 р. 
на й ви щий суд краї ни виз нав ви ще на ве дені ука зи ан ти кон сти -
туційни ми і та ки ми, що втра ти ли чинність. У травні 2002 ро ку
відбув ся об’єдна ний з’їзд Ком партій, за реєстро ва них у 1991 і
1993 ро ках. Всебічно про а налізу вав ши хід подій після сер пня
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1991 ро ку і но ву політич ну об ста нов ку в країні, з’їзд кон ста ту -
вав: віднині в Україні діє одна і єди на справ жня партія
справжніх ко муністів – Ко муністич на партія Украї ни. Діяль -
ність їх не пе ре ри ва ла ся з 1918 ро ку – ча су об’єднан ня більшо -
виць ких організацій, які діяли на те ри торії Ра дя нської Украї -
ни. Рішен ня Кон сти туційно го су ду од но знач но зня ло безпід -
ставні зви ну ва чен ня з мільйонів гро ма дян Украї ни, які за ро ки
Ра дя нської вла ди про й шли в ла вах КПУ шко лу ідей но-політич -
но го ви хо ван ня, соціалістич но го гос по да рю ван ня, управління
суспіль ни ми спра ва ми. Нині відрод же на Ком партія по слідов -
но бо реть ся за інте ре си лю дей на й ма ної праці, усіх експлу а то ва -
них і зне до ле них.

Уни ка ю чи де ше во го по пулізму і ди ле тан тиз му, П.Си мо нен -
ко ґрун тов но аналізує бо лючі соціальні й еко номічні про бле -
ми укр аїнсько го суспільства, вив чає світо вий досвід, ра дить ся
з на уков ця ми і на цій основі про по нує новітні й опти мальні
шля хи їх роз в’я зан ня. Зішле мось, для при кла ду, на енер ге ти ку. 
Лідер ко муністів вик ри ває політичні спе ку ляції на вко ло
російсько го га зу, ад же під но га ми у нас дос тат ньо вугілля –
влас но го “чор но го зо ло та”. І Си мо нен ко ка же лю дям: “Йо го
вис та чить нам років на 100. Да вай те по-гос по да рсько му роз -
по ряд жа ти ся ним, осво ю ва ти йо го на су час но му рівні і без -
печ но. А ще ду ма ти про май бутнє”. За сло ва ми Пет ра Ми ко ла -
йо ви ча, у нас та кож мінімум на 400 літ ура но вої си ро ви ни.
Отже, тре ба кон цен тру ва ти кош ти і за со би для спо руд жен ня
підприємства із зба га чен ня ура но вої ру ди, щоб са мим ви го -
тов ля ти тве ли на атомні ре ак то ри, вес ти на укові роз роб ки їх
мо дифікації на вітчиз няній основі. Та й про збільшен ня влас -
но го ви до бут ку і гли бо ку пе ре роб ку на фти та га зу, пе ре дусім
для сільських трудівників, слід ду ма ти в дер жав но му мас -
штабі, а не за для ко рис ли вих інте ресів бізнес-маріоне ток.

Май бутнє еко номіки Украї ни – в інно ваційній політиці,
енер го- і ре сур соз беріга ю чих тех но логіях, по глиб ленні на уко -
вих роз ро бок та впро вад женні їх у ви роб ниц тво. Хоч яку б
фун да мен таль ну про бле му П.Си мо нен ко не роз гля дав, він
підво дить слу хачів, чи тачів до го лов но го: для їх роз в’я зан ня
по трібна ра ди каль на зміна суспільної сис теми влас ності і вла -
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ди на соціалістич них за са дах, в інте ре сах тру дя щих. До да мо:
не обхідність націоналізації ба зо вих га лу зей на род но го гос по -
да рства і стра тегічних підприємств виз на ють і провідні пред -
став ни ки Євро со ю зу. Прик ла дом Ки таю, ря ду країн За хо ду
Пет ро Ми ко ла йо вич цю істи ну до во дить пе ре кон ли во.

Прик ро і бо ля че чу ти й ба чи ти, як став лять ся до на шо го
ліде ра немічні і об лудні опо нен ти та во ро ги. Особ ли во ско -
роспілі, з ко лишніх ком со м ольських функціонерів, політи ки,
які сво го ча су з кар’єристських мірку вань всту па ли в ком со -
мол, рва ли ся на відповідальні по сти, виї зди ли у без кош товні
за рубіжні відряд жен ня, одер жу ва ли премії і зван ня то що, а
сьо годні пап лю жать на шу ге рої чну, не прос ту історію, не гре -
бу ють плітка ми, об ра за ми, навіть втру чан ням в осо бис те жит -
тя. Яких зу силь і вит рим ки тре ба ма ти, щоб не опус ти ти ся до
рівня на клеп ників і пе ре вертнів! Останніх мож на зро зуміти
(та ка їх га неб на участь); важ че, а то й не мож ли во вип рав да ти
ко лишніх слаб ко ду хих од но партійців, особ ли во тих, хто ко -
лись нас на вчав, ке ру вав на ми, а потім ви я вив ся фа ри -
сеєм-зрад ни ком. Не да ле ко від них і такі, хто віч-на-віч вип рав -
до вується тим, що зберіг партійний кви ток, по шеп ки хва лить
ак тив но го партій ця за мужність, а по за очі, особ ли во пе ред
мож нов лад ця ми і се ред собі подібних, мсти во й за здрісно ви -
дає се бе за ко лиш ньо го дис и ден та і сьо годнішньо го опо нен та
ко муністів, по ши рює нісеніт ниці про лідерів су час ної КПУ.

Нас, ко муністів, ра дує, що по зицію і ак тивність П.Си мо -
нен ка все більше виз на ють пред став ни ки інших лівих і ліво -
цен тр истських сил, віддані соціалістич но му ви бо ру по за -
партійні. Він зіграв вирішаль ну роль у ство ренні Бло ку цих
сил на останніх пре зи д ентських ви бо рах. Їх скромні ре зуль та -
ти не слід вва жа ти по раз кою. Ви бо ри за свідчи ли бан кру тство
ан ти на род но го політич но го кур су, що про во дить ся “по ма -
ран чо вою” вла дою – став ле ни ка ми на йбільш ре акційних
націонал-шовіністських сил та їх за оке а нськи ми ха зя я ми. По -
раз ку за зна ли та кож О.Мо роз та Н.Вітрен ко, довівши своє
гіпер тро фо ва не вла до лю бство і ре не га тську сутність. А пер -
ший крок до єднан ня не одмінно піде на ко ристь дійсно лівим 
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си лам і усьо му укр аїнсько му соціуму в не да ле ко му май бут -
ньо му.

Авторитет ліде ра ко муністів Украї ни виз на ють і од но думці
в братніх партіях. Не ви пад ко во Пет ро Ми ко ла йо вич є співго -
ло вою Со ю зу ко муністич них партій (СКП-КПРС), одним з
лідерів лівих Євро пи. Візи та ми до КНР та інших соціалістич -
них країн, ак тив ною учас тю в ПАРЄ, між партійних та
міжпар ла м ентських зв’яз ках, за ко но дав чи ми ініціати ва ми,
мобілізацією кла со вої бо роть би П.Си мо нен ко на ма гається
по сла би ти ка тас трофічні на слідки сис тем ної кри зи в країні,
зла ма ти па ну ю чий тут кла но во-олігар хічний ре жим, ви вес ти
Украї ну на про гре сив ний, соціалістич ний шлях роз вит ку.

Не лег ко да ло ся відрод жен ня на шої партії та її суспільне
виз нан ня. Співчу ваю, як важ ко бу де пе ред ли цем но вих вик -
ликів історії. До про тидії мож нов ладців справж нім ко -
муністам не зви ка ти. Нині вкрай бра кує ре сурсів, пе ре дусім
кад ро вих, ма теріаль них, не спа дає шквал про во кацій та на -
клепів. Найгірше – тим ча со во дег ра дує усе укр аїнське сус -
пільство. В умо вах де фор мації йо го соціаль но-кла со вої струк -
ту ри і атомізації, еко номічно го і ду хов но го зу божіння тру дя -
щих, по ши рен ня амо раль ності і пси хо логічно го зом бу ван ня
на се лен ня кла но во-олігархічною вла дою та бур жу аз ни ми
партіями стрімко па да ють йо го освіче ність, куль ту ра, гро ма -
дсько-політич на ак тивність. Важ ко зми ри ти ся з тим, що че рез
це ве ли чезні зу сил ля партії ще не да ють ба жа них ре зуль татів.
Та і в на шо му партійно му се ре до вищі замість ста рих ви ра зок
з’яв ля ють ся сим пто ми но вих. Це, зок ре ма, мак си малізм і по -
спішність мо ло дих кадрів, спо жи вацькі про я ви ко лишніх
(“дай те, зро би для нас інше”), не вміння де ко го пра цю ва ти –
вміло й ефек тив но – у мінли вих капіталістич них умо вах, не ба -
жан ня вчи ти ся, ре ци ди ви кри ти ка нства, брак вит рим ки, а то й 
по ряд ності.

Звісно, трап ля ють ся і в П.Си мо нен ка про ра хун ки, упу щен -
ня, по мил ки. Та об надіює те, що він їх усвідом лює, пе ре жи -
ває, праг не уни ка ти, а ко ли тре ба – зро би ти прак тичні вис нов -
ки. Він ча сом за ми кає на се бе за ба га то по точ них пи тань, не
всти гає усі до вес ти до кінця. Прик ро, що де які помічни ки

229



спішать про я ви ти пе ред ліде ром ініціати ву, по ка зуш ну “бур -
хли ву” ак тивність, а то й дезінфор му ють йо го, на ма га ють ся
пе ре клас ти з се бе відпо відаль ність на інших. Та чи не го лов на
біда – брак досвідче них працівників; си ли ве те ранів слаб ша -
ють, а но вих, енергійних все важ че відна хо ди ти, фор му ва ти,
за кріплю ва ти. Навіть не всі ко лишні де пу та ти різних рівнів,
після за вер шен ня по вно ва жень, за ли ша ють ся в партійно му
строю. А керівних дер жав них по сад, бу ду чи в опо зиції, їм не
за про по нуєш.�

Та ці й ба га то інших про блем – ми нущі. Роз ши рю ю чи і
зміцню ю чи свої ла ви, Ком партія їх по до лає, по си лить свій
вплив в Україні. Пет ро Ми ко ла йо вич Си мо нен ко пе ре бу ває у
розквіті сил. Як ко лишній організа тор куль тур но-ма со вої ро бо -
ти се ред мо лоді, він не мо же без кни ги, му зи ки, те ат ру.
Приємно ба чи ти, як щи ро сміється він над до теп ни ми жар та -
ми учас ників “Вечірньо го квар та лу”, ап ло дує Йо си пу Коб зо ну,
дис ку тує з відо мим кіно ре жи се ром В.Бор тком, слу хає пись мен -
ницькі роз ду ми Олек сан дра Си зо нен ка� Та кий він ба га тог ран -
ний, різний: га ря чий у політич них бит вах, ви мог ли вий і роз суд -
ли вий з со рат ни ка ми, уваж ний до відвіду вачів, роз ку то-лірич -
ний в колі рідних і близь ких. Як мо вив кла сик, ніщо лю дське
йо му не чу же. В Україні і да ле ко за її меж ами сьо годні доб ре
зна ють П.М.Си мо нен ка – політич но го, дер жав но го і партійно -
го ліде ра, ак тив но го діяча міжна род но го ко муністич но го ру ху,
чу до ву лю ди ну. Ми, йо го со рат ни ки, пи шаємось тим, що бу ли
й за ли шаємось раз ом з ним у не лег кій, та бла го родній бо ротьбі
за кра щу до лю рідно го на ро ду.

Лютий 2010 р.
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Слово про Велику Людину

Я себя под Лениным чищу...�

В. Маяковский.

У ра дянські ча си на 22 квітня при -
хо ди лись такі дві зна менні да ти: день
на род жен ня В.Леніна (1870-1924) та
день Землі. У цьо му є щось сим -
волічне. Маю на увазі ро ко ви ни то го,
хто, усвідо мив ши го ловні болі і су пе -
реч ності на шої пла не ти, спро бу вав
да ти відповіді і роз в’я за ти склад ний

ву зол пе ку чих суспільних пи тань, при ско ри ти (хай ча сом і си -
ло ви ми ме то да ми) рух лю дства по шля ху соціаль но го про гре -
су. Не все так ста ло ся, як він ба чив, мріяв, праг нув, до би вав ся. 
І все ж Ленін зро бив ве ли чез ний вплив на хід суспільно го роз -
вит ку. То му й звер та ють до ньо го у квітневі дні свої по гля ди
мільйо ни лю дей у всіх ку точ ках Землі. Останнім ча сом, прав -
да, по мен ша ло у ньо го га ря чих при хиль ників, за те побільша -
ло опо нентів і відвер тих про тив ників. Та хто і як би не
оціню вав людські якості й ба га тог ран ну діяльність В.Леніна
ніхто не мо же за пе ре чи ти ве ли ку роль цієї яс кра вої і силь ної
по статі в новітній істо рії — по вній ек спе ри ментів, звер шень,
ен тузіаз му, тра гедій і дра ма тиз му.

Ви дат ний вче ний, по лум ’я ний ре во люціонер, політич ний
вождь, дер жав ний керівник і... зви чай на лю ди на, що че рез
важкі хво ро би ра но пішла з жит тя. Про ньо го ба га то на пи са -
но, ска за но, а ще більше, та го лов не – по-спра вжньо му
об’єктив не, не упе ред же не — че кає на нас. Він за ли шається
одним з на й по пу лярніших мис ли телів у світі. І раз ом з тим
де далі мен ше й мен ше зна ний на Батьківщині. Да ють ся взна -
ки три валі на ма ган ня ко лишніх йо го тлу мачів і фаль сифіка -
торів дог ма ти зу ва ти і ка нонізу ва ти В.Леніна, по ста ви ти йо го
над ча сом, пе ре тво ри ти обґрун то вані ним дум ки і вис нов ки в 
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не за пе речні універ сальні істи ни, при датні для всіх на родів, на
всі ча си, на усі ви пад ки жит тя. То му зро зуміла не га тив на ре -
акція на звуль га ри зо ва ну мо дель ленінізму, штуч но ство ре ну з 
ме тою апо ло ге ти ки ав то ри тар но-бю рок ра тич ної мо делі ра дя -
нсько го соціалізму.

Зро зуміло, нині ленінська дум ка і спра ва по тре бу ють пе ре -
осмис лен ня і тве ре зої оцінки. До во дить ся відділя ти те, що
містить фак то логічний кон текст, на ле жить ми ну ло му, — від
то го, що є справжнім внес ком в на уку, що за ли шить ся в інте -
лек ту альній скар бниці суспільства як ак тив ний еле мент про -
гре су. Тільки ро би ти це тре ба б цивілізо ва но, по-лю дсько му.
Без не давніх штампів, сте ре о типів, куль то во го по клоніння і
фа на тиз му. І вод но час, не на ма га ю чись, як оси чи от руйні му -
хи, вжа ли ти мер тво го, за су ди ти, про де мо нстру ва ти свою
політич ну вла ду і фізич ну си лу над тим, хто не мо же се бе за -
хис ти ти. Праг ну чи утвер ди ти бла го родні іде а ли, не маємо пра -
ва діяти по-ди ку нськи. Бо зго дом са мим ста не со ром но, та й
нині світ на нас уже ди вить ся при скіпли во. У 90-х ро ках ми ну -
ло го століття в Афінах відбу лась кон фе ренція “Ленін вчо ра,
сьо годні, за втра”. На За ході і до Мар кса, і до Леніна став лять -
ся ро зум но, то ле ран тно і по важ но. І ди ву ва ти ся нічо го. Бо ж у 
Греції не заліплю ва ли пар ка ни пла ка та ми із зоб ра жен ням
Леніна, не за би ва ли га зетні і жур нальні статті йо го ци та та ми,
не за ту ма ню ва ли на се лен ня піснеспіва ми про до ро го го Ілліча. 
Там йо го про сто чи та ли, бра ли ак ту альні ідеї і втілю ва ли у
жит тя. Тож і соціалізму у них більше, ніж у нас. То му влаш то -
ву ють во ни не мас ка ра ди і ак ти ван далізму, з кли чем “До лу”, а 
про во дять серй озні на укові кон фе ренції, які спо ну ка ють до
роз думів і дій.

Ко лись і ми на бе ре мо ся спра вжньої на уко вої й політич ної
куль ту ри. А по ки що за ду май мо ся над до лею муд рої і
трагічної лю ди ни, про яку не ви пад ко во зроб ле но за пис в ка -
лен дарі історії, зробімо це вільно, роз ку то, роз суд ли во, гу ман -
но. А це ви ма гає: не об ме жу ва ти ся ху лою, очор нен ням,
пасквіля ми, а да ти на сам пе ред об’єктивні, по зи тивні оцінки
іде ям та діяль ності Леніна. Тут по трібне пра во на сво бо ду
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дум ки і сло ва. Тим більше, що всі йо го про ма хи, по мил ки,
об ме же ності не співрозмірні з вкла дом у те орію суспільно го
роз вит ку, в прак ти ку бо роть би про ти експлу а тації і гноб лен -
ня тру дя щих. А чи ма ло з ленінської на уко вої спад щи ни і
політич но го досвіду мо же нам до по мог ти в по до ланні
суспільної кри зи, зок ре ма, в ме то до логії пізнан ня за ко -
номірнос тей істо рич но го роз вит ку, фор му ванні но вих еко -
номічних відно син, діалек тиці поєднан ня стра тегічних цілей і 
так тич них за вдань, ви бо ру дійо вих шляхів і спо собів бо роть -
би з труд но ща ми. Зга дай мо ли ше, як він після пе ре мо ги Жов -
тня за кли кав зміни ти ре во люційний курс на ево люційно-ре -
формістський, вчи ти ся тру дя щим у бур жу аз них спеців, впро -
вад жу ва ти но ву еко номічну політи ку, пе ре гля ну ти всю точ ку
зо ру на соціалізм. Де які су часні дослідни ки вва жа ють, що в
20-х ро ках Ленін був здат ний і го то вий до ство рен ня но вої,
по стмар кс истської те орії роз вит ку сус піль ства. І не йо го ви на, 
що не встиг цьо го зро би ти, а со рат ни ки і спад коємці ста ли за -
руч ни ка ми і ра ба ми догм, в не зрілих умо вах спот во ри ли мар -
ксизм. Адже Ленін не раз висміював тих, хто за йо го ідеї три -
мав ся як сліпий за повідок.

Обов ’яз ком сумління кож но го вва жаю за хист Леніна від
не спра вед ли вих зви ну ва чень у схиль ності до на с ильства, жор -
сто кості. Не за бу вай мо: все літо 1917 ро ку він бо ров ся за
мир ний шлях роз вит ку ре во люції, роз по ча тої у лю то му.
Ленін праг нув уник ну ти прірви, до якої ціле літо ко ти ла ся
Росія. Так, ще на пе ре додні Жов тня надіслав лис та то ва ри -
шам в ЦК, в яко му про по ну вав оригіна льний шлях до вла -
ди... без по встань!

На решті, Ленін сьо годні за ли шається одним із на й по пу ляр -
ніших ав торів у світі. Ко жен з йо го 55 томів спов не ний на -
пру же них, при страс них по шуків і шляхів роз в’я зан ня страш -
них і склад них про блем, з яки ми зіткну ло ся лю дство і Росія у
XX ст. Поз на йо мив шись хо ча б з час ти ною творів Леніна, чи -
тач раз ом з їх ав то ром зно ву про й де по кру тих і труд них, свя -
тих і кри ва вих сте жи нах історії, зно ву й зно ву про ду має, пе ре -
страж дає логіку ру ху по цих шля хах, з її інте лек ту аль ни ми зле -
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та ми і гірки ми падіння ми. А вий де з цієї по до рожі лю ди ною
знач но мудрішою, здат ною до свідо мих істо рич них дій у не -
прос тих умо вах сьо го ден ня, ко ли так по трібні нові підхо ди,
відповіді на одвічні пи тан ня: що ро би ти, як діяти, ку ди і з
ким пря му ва ти...

Це бу ло на пи са но мною і опубліко ва но в га зеті “За кар па -
тський ка лей дос коп” 17 квітня 1992 ро ку, в роз пал ан ти ра дя -
нської істерії після ан ти кон сти туційної за бо ро ни Ком партії
Украї ни. Так ду маю я і сьо годні, бо гли бо ко пе ре ко на ний у
ска за но му. Півто ра де сят ка літ, що ми ну ли відтоді, ли ше
підтвер ди ли, на скільки ак ту аль не ленінське вчен ня сьо годні,
як нам бра кує та ко го на тхнен ни ка.�

На за вер шен ня на ве ду вис лов лю ван ня лю дей “зда ле ку”. Ге -
рої ня од но го з оповідань Т.Драй зе ра Ерніта ствер джу ва ла:
“Тільки він, він – один та кий..., з яс ним по гля дом і по вною
усу неністю від осо бис то го чес то лю бства, — міг ке ру ва ти на й -
важ ливішою бит вою в історії лю дства”.

Відо мий ан ти ра дян щик, про фе сор Гар в ардсько го універ -
си те ту (США) Річард Пайпс на міжна родній на уковій кон фе -
ренції в Москві ска зав: “�Ленін, бе зу мов но, є важ ли вою істо -
рич ною фігу рою ХХ століття, мож ли во, на йбільш важ ли -
вою..., як що вра ху ва ти той вплив, що спра ви ла на світ Жов -
тне ва ре во люція”.

Про фе сор од но го з ве ли коб ри та нських універ си тетів Н.Хар -
дінг виз нав: “Я вва жаю, що Ленін як те о ре тик со ціалізму і
вже, зви чай но, як те о ре тик ре во люції не має собі рівних у
світі”.

Япо нський про фе сор Н.Сімо то маї підтвер див: “Ленін не
втра тив зна чен ня і в су час ну епо ху. Він відкрив для лю дства
ба га то но во го, по ста вив пе ред ним нові за вдан ня...”

Пов чальні дум ки індійсько го про фе со ра і гро ма дсько го
діяча К.Айера: “Конфлікти, кон фрон тація і на пру женість, “хо -
лод на війна” і “га ря ча війна” — все це зва ли ло ся на нас вже
після Леніна, але усі ці про бле ми не мож ли во роз в’я за ти, як що 
не ко рис ту ва ти ся діалек тич ним ме то дом, роз роб ле ним
Леніним...”

234



Всесвітньовідо мий пись мен ник Ро мен Рол лан, за хоп лю ю -
чись лю дськи ми якос тя ми Леніна, ствер джу вав: “Я не знаю
іншої, та кої ж мо гут ньої по статі в Європі на шо го століття.
Ніко ли ще лю дство не ство рю ва ло вла да ря дум і лю дей на -
стільки без ко рис ли во го”.

Ви дат ний вче ний Альберт Ейнштейн, в свою чер гу, пи сав:
“Я по ва жаю в Ленінові лю ди ну, яка всю свою си лу з по вною 
са мо по жер твою... ви ко рис та ла для здійснен ня соціаль ної
спра вед ли вості..., йо го ме тод ви дається мені не доцільним, та
од но без сумнівно: подібні йо му є хра ни те ля ми і онов лю ва -
ча ми совісті лю дства”.

До на ве де них оцінок за й ве щось до да ва ти. За ли шається вис -
ло ви ти надію на те, що ан ти ленінський ма зохізм по сту по во й
не одмінно відійде у ми ну ле, а Ве ли ка Лю ди на за вжди бу де
муд рим по рад ни ком і на тхнен ни ком тру дя щих в бо ротьбі за
гідне жит тя.

Газета “Карпатська правда”, квітень 2007 р.
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Ï³ñëÿìîâà

Лишь тот достоин чести и свободы,
Кто каждый день идёт за них на бой.

И.Гёте

Підсу мо ву ю чи, зно ву ска жу: на життєвих сте жи нах мені
ви па ло зу стріти чи ма ло лю дей різних рангів – від зви чай них
трудівників до ви со ко по са до вих керівників, співпра цю ва ти з 
ни ми. У всіх ба га то чо го на вчив ся – як тре ба і як не го дить ся 
діяти, жи ти. В різні ча си, у різних місцях зустрічав М.Хру що -
ва, Л.Брежнєва, П.Ше лес та. Пра цю вав під без по се реднім
керівниц твом М.Гор ба чо ва, В.Щер биць ко го, Ю.Іль ниць ко -
го, В.Ци буль ка, Є.Ліга чо ва, О.Яков ле ва, О.Кап та, В.Іваш ка.
Тру див ся раз ом з Г.Зю га но вим, О.Тка чен ком, Г.Крюч ко вим,
П.Си мо нен ком, В.Лит ви ном. До во ди ло ся ма ти спра ви з
інши ми відо ми ми політи ка ми. Час від ча су бу ва ю чи за кор -
до ном, мав офіційні і не офіційні роз мо ви та кож з ба гать ма
людь ми – від ко лег до керівників дер жав та міжна род них
організацій. У життєво му ка лей дос копі кар бу ва ли ся й іме на
ви дат них пись мен ників, ак торів, спо ртсменів. І нині ціка во
й приємно ба чи ти, зустріча ти ся, співпра цю ва ти з різно -
манітних пи тань із зна ни ми зем ля ка ми. Крім виз на них ге -
роїв цієї збірки хотіло ся б зга да ти со тні інших гли бо ко ша -
но ва них мною лю дей – ве те ранів війни і праці, гос по да -
рських керівників, інже нерів, спеціалістів АПК, вчи телів, ме -
диків, літе ра торів, жур налістів, ху дож ників, ар тистів, гро ма д -
сь ко-політич них діячів, пра во о хо ронців, співробітників со -
ціаль них, ту рис тич них, мит них уста нов. Про них, як пра ви -
ло, доб ре зна ють і відгу ку ють ся за кар патці, а чи ма ло їх
відомі за меж ами об ласті й Украї ни. Бо юсь навіть на во ди ти
прізви ща, бо гідних за ба га то. Та істи на кон крет на. І то му на -
зву ли ше окре мих на став ників і со рат ників. Це, зок ре ма, го ло -
ва За кар па тської об лас ної ра ди Орга нізації ве те ранів Украї ни 
І.Бігу нець, ака деміки В.Міклов да, В.Ко мен дар, О.Шпе ник, на -
род ний ху дож ник Украї ни В.Ми ки та, ге не раль ний ди рек тор
кор по рації “За кар пат сад вин пром” В.Гісем, го ло ви правлінь
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ВАТ “За кар пат ту рист” А.Фед чен ко і КС “Мрія” В.Бев зюк,
лікар “від Бо га” І.Смо лан ка, керівник Кар па тсько го біосфер -
но го за повідни ка Ф.Га мор, са мовідда ний за хис ник лісів, ди -
рек тор пар ку “Си невір” І.Дер бак, го ло ва КСП “Ват ра” Ужго -
ро дсько го ра йо ну Б.Бой ко, на чаль ник об лас но го управління
Пенсійно го фон ду Украї ни А.Пен тек, політо лог С.Фе да ка,
соціолог О.Пєлін, ве те ран за кар па тської міліції П.Брон те -
рюк, свя ще ни ки Д.Си дор і С.Сюч...

Я не вклю чив до цьо го пе реліку пред став ників пись ме -
нства й жур налісти ки, бо ніхто з них по ки що не зумів (не
на ва жив ся) да ти ху дож ню па но ра му і прав ди ве висвітлен ня
то го, що ста ло ся на За кар патті за останні два де ся тиліття.
Більшість об ме жується (на до го ду Києву) тав ру ван ням не дав -
ньо го і не на йгіршо го ра дя нсько го ми ну ло го, про па ган дою
націоналізму, за ан га жо ва ним не олібе ралізмом, політич ним
кон формізмом, при служ ниц твом місцевій владі. Це за -
свідчу ють, зок ре ма, “На ри си історії За кар пат тя”, ха рак тер і
стиль яких змінюється від то му до то му (1993, 1995, 2003),
інші ви дан ня, а тим більш публікації в ЗМІ, що пре тен ду -
ють на аналітичність. Прик ро, що істо риків, літе ра торів в об -
ласті ба га то, а гли бин них праць про су час ну трагічну до лю
краю і шля хи йо го ви хо ду на про гре сив ний шлях роз вит ку
по ки ще не ство ре но.

За га лом у кож но му місті й ра йоні, тру до во му ко лек тиві,
гро мадській організації жи вуть і тру дять ся, без ко рис ли во за -
й ма ють ся суспільни ми спра ва ми ти сячі ви со коінте лек ту аль -
них, чес них, сум лінних і, без пе ребільшен ня, са мовідда них
лю дей різно го віку, по ход жен ня, соціаль но го ста ту су, світог -
лядів, національ нос тей, мов, упо до бань. Во ни є жи ви ми
носіями кра щих тра дицій куль ту ри і мо раль них норм, слу -
жать при кла дом для нас, су щих, і підрос та ю чих по колінь.
Такі, як во ни, об еріга ють, при мно жу ють і пе ре да ють доб ру
сла ву про За кар пат тя та йо го праць о ви тих, та ла но ви тих, муд -
рих і чем них лю дей.

Ці лю ди, як пра ви ло, не вва жа ють се бе ге ро я ми чи світо ча -
ми, ви дат ни ми або особ ли ви ми. Їх відрізня ють цілес пря мо -
ваність, одер жимість, над зви чай на ви мог ливість і са мо кон -
троль, ро зумні за пи ти, доб ро чинність, скромність, непідроб -
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ний патріот изм і ви хо ваність. То му й ша нуємо їх, вчи мо ся у 
них, орієнтуємо на них дітей та внуків. Важ ли во ба чи ти в
їхній по ведінці го ловні, по зи тивні ри си, порівню ва ти з ни -
ми власні, за по зи чу ва ти усе кра ще від рідних та зна йо мих.
Не оціни ме зна чен ня має осо бис та сис те ма аналізу, кон тро -
лю, са мо ви хо ван ня. Йо го зраз ки, при кла ди, ме то ди ка ви -
світлені у кни гах, які слід ре гу ляр но чи та ти, осмис лю ва ти,
твор чо за сто со ву ва ти. Вирішаль ну роль у цьо му не помітно -
му про цесі відігра ють життєві мрії, цілі, пла ни, ба жан ня і
си ла волі. Успіхів до ся га ють ті осо би, які став лять пе ред со -
бою ви сокі план ки, мобілізу ють власні си ли, до ла ють слаб -
кості, спо ку си, при мхи, інші не доліки, ма ють здо ро ве чес то -
лю бство, оптимістич не світо відчут тя. І, звісно, нічо го не ви -
хо дить у тих, хто ре мствує: “Я не мо жу”, “Це не ре аль но”,
“Мені не до по ма га ють” то що.

Іде аль них лю дей не бу ває. Ве ли ки ми чи ви дат ни ми ста ють
ті, які є ак тив ни ми, зберіга ють вірність ідей ним пе ре ко нан -
ням, обіцян кам, до мов ле нос тям, чес но і до остан ку слу жать
лю дям, по вніше ре алізу ють се бе на бла го суспільства. Та ким
для мільйонів співвітчиз ників бу ли, є і за ли шать ся В.Щер -
биць кий, О.Ляш ко, Я.Пог реб няк, В.Іваш ко, П.Си мо нен ко,
Г.Крюч ков та інші мої старші то ва риші і со рат ни ки, з яки -
ми я звіряю свої по зиції і дії. І на впа ки, хто на сам пе ред
дбає про осо бисті амбіції і ви го ди, хто дво ли кий, егої стич -
ний і мар нос лав ний, – той ра но чи пізно стає жа люгідним,
нікчем ни ми, трагікомічним. В цьо му ме не осо бис то пе ре ко -
на ли не га тивні при кла ди зга ду ва них на сто рінках цієї кни -
ги — Гор ба чо ва, Крав чу ка, Ющен ка і т.п. “князів тьми”. Так
влуч но на звав їх по ет-ака демік Б.Олійник, яко го знаю з 60-х
років, чиїм сусідом був ряд літ у залі Вер хов ної Ра ди Украї -
ни, ко му вірю і ким пи ша юсь.

На род на мудрість за кли кає не ро би ти собі фаль ши вих ку -
мирів, бе рег ти честь за мо ло ду, не мар ну ва ти час і си ли на
дру го ряд не, дріб’яз ко ве, пус те, швид ко ми ну ще. А щоб
розрізни ти, де ге рой, а де йо го ви димість, мас ка, вар то
орієнту ва ти ся на вип ро бу вані ча сом, втілені у літе ра турі й
мис тецтві, за галь но виз нані по статі. Їх знає світ, пе ре дає
історія, во ни є у кожній країні, нації, місце вості, спільноті.
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То ж і по чи на ти слід з них, а далі з учи телів, рідних, сусідів,
зна йо мих, гідних ро вес ників. В су перечлив их осо бис тос тях
важ ли во ба чи ти як світлі і темні, так і пе рехідні, мінливі ас -
пек ти, сто ро ни, вчин ки, праг ну ти зро зуміти їх мо ти ви, об -
ста ви ни, мас шта би, на слідки. Цьо го я праг нув у про по но -
ваній книзі. Про чи тав ши її, дех то мо же спи та ти: а чо му в
ній за ма ло не га тив них ге роїв? Чи дос тат ньо по вно їх по ка за -
но? У відповідь на га даю: в житті пе ре ва жа ють світочі ду ху,
борці зі злом, творці ма теріаль них і куль тур них ціннос тей.
Са ме во ни є рушіями суспільно го по сту пу. На них пе ре -
дусім рівняємось, їх по зи тив ний вплив пе рей маємо і пе ре -
даємо спад коємцям.

Ве ли ка кількість соціаль но ак тив них осіб амбіва лен тна,
тоб то поєднує в собі різні влас ти вості і якості, має не одноз -
нач ний, а то й су перечлив ий ха рак тер. Інко ли не лег ко, дот ри -
му ю чись об’єктив ності, оціни ти од но знач но, спра вед ли во
лю ди ну, яку знаєш дав но і зблизь ка, а от же, ви разніше ба -
чиш її як гарні, так і не га тивні ри си. Кри терієм має бу ти пе -
ре ва жан ня по зи тив них вчинків і ре зуль татів. Ро зумію, що
після не давніх соціаль но-політич них ка таклізмів важ ко од но -
знач но оціню ва ти де я ких вчо рашніх і те перішніх відо мих
лю дей, які суттєво, а то й до корінно зміни ли ся. Ба га то за ле -
жа ло від об’єктив них, за галь них і спе цифічних, та суб’єк тив -
них умов. Тоді на ма со ву по ведінку ду же впли ну ли збу ре на
суспільна ат мос фе ра, міжна род не ото чен ня, мікро се ре до ви -
ще, індивіду альні особ ли вості, вплив по пу ляр них політиків,
на уков ців, митців, жур налістів, керівників різно го рівня,
стан поінфор мо ва ності, інші чин ни ки. Зви чай но, по зна чи -
лись та кож ба жан ня і вміння осо би роз би ра ти ся у не звич них 
про це сах, співстав ля ти різні, соціаль но зна чимі події і фак -
ти, ро би ти з них власні вис нов ки та оцінки, бу ти по слідов -
ним, са мок ри тич ним, ви мог ли вим до се бе й інших.

Як вчить мар кс истсько-ленінська ети ка, виз на чаль не зна -
чен ня для фор му ван ня лю ди ни має взаємодія осо би і ко лек -
ти ву. Ми є ав то ра ми, твор ця ми своєї долі й історії. Здатність 
ста ти і бу ти Осо бистістю цілком суспільна, ґрун тується на
то му, що лю ди на індивіду алізує в собі куль ту ру, з якої во на
ви рос тає, і всту пає у певні усвідом лені сто сун ки з подібни ми 
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собі та до са мої се бе (че рез са мо усвідом лен ня, за своєння, са -
мо кон троль та ін. ме ханізми соціалізації). К.Маркс і Ф.Ен -
гельс з цьо го при во ду вка зу ва ли, що роз ви ток індивіда зу -
мов ле ний роз вит ком усіх інших індивідів, з яки ми він зна -
хо дить ся в пря мо му й побічно му спілку ванні (Тво ри, т.3. –
С.440). Цей про цес відбу вається од но час но з ви ко нан ням
пев них ро лей у ко лек тиві (сімей но му, то ва рись ко му, шкіль -
но му, тру до во му, не фор маль но му і т.д.), в суспільній діяль -
ності з інши ми людь ми, че рез різно манітні прак тичні
взаємоз в’яз ки, за до во лен ня чи сель них по треб, усвідом лен ня
се бе як Лю ди ни, че рез са мо ут вер джен ня, влас ний і гро ма -
дський кон троль, че рез інші ме ханізми ви хо ван ня, на вчан ня, 
соціаль ної прак ти ки.

Осо ба тоді стає Лю ди ною, ко ли доб ровільно підпо ряд ко -
вує свої дії мо раль ним ви мо гам суспільства, усвідом лює їх
зміст і зна чен ня, здат на ста ви ти пе ред со бою відповідні цілі і 
усвідом ле но при й ма ти рішен ня в кон крет них умо вах, са -
мостійно оціню ва ти свої вчин ки і дії ото чу ю чих, ви хо ву ва ти 
се бе, ство рю ва ти умо ви для сво го ба жа но го і гідно го роз вит -
ку. Лю ди на од но час но вис ту пає як віднос но не за леж ний
суб’єкт і ак тив ний тво рець суспільної мо ралі. Прак тич но за -
сво ю ю чи ду ховні ба га тства і за галь ноп рий нятні нор ми, на -
ко пи чені по пе ред ни ка ми, ко жен здат ний са мостійно за сто су -
ва ти й роз ви ну ти їх у своїй діяль ності.

Уни ка ю чи впли ву не га тив них чин ників, важ ли во вчи ти ся
пізна ва ти істин ний, мо раль ний зміст чу жих і своїх вчинків,
ста ви ти пе ред со бою гу манні цілі, праг ну ти чес но, щи ро і
по слідов но їх до би ва ти ся, розрізня ти інте ре си й мо ти ви
діяль ності різних класів і соціаль них груп, співстав ля ти
людські сло ва і вчин ки, не лу ка ви ти пе ред інши ми і са мим
со бою, вирізня ти і відки да ти з їх бо ку ли цемірство і фальш.
Історія і нинішня дійсність да ють для цьо го дос тат ньо при -
водів і при кладів. За до корінної зміни суспільних умов, рес -
тав рації капіталізму в Україні зміню ють ся не ли ше соціаль -
но-кла со ва струк ту ра, але й уяв лен ня, ціннісні орієнтації,
упо до бан ня, звич ки лю дей. Одні за будь-що на ма га ють ся
зба га ти тись, інші всіля ко до би ва ють ся вла ди, треті сил ку ють -
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ся ви жи ти, а ба га то співвітчиз ників не усвідомлюють, що
діється в країні.

Їх мож на зро зуміти. Адже де ся тиліття ми на ше соціалістич -
не суспільство праг ну ло ви со ких цілей, ви хо ву ва ло лю дей на
при кла дах ре во люціонерів, ге роїв війни і праці, фор му ва ло
ат мос фе ру ко лек тивізму, тво рен ня, ро зум них по треб. За па -
ну ван ня ба га тих куль ти ву ють ся на жи ва, спо жи вац тво, інди -
віду алізм, кон ку ренція, жор стокість. Такі умо ви спри я ють
по ши рен ню фа ри се йства. Во но слу жить од но час но по род -
жен ням і дже ре лом ба гать ох су путніх вкрай не га тив них
явищ – ко рупції, амо ралізму, без ду хов ності то що. Йо му
органічно при та манні каз нок ра дство, бан ди тизм, шах ра -
йство, цинізм, підлість. Са ме на такій основі роз роб ля ють ся
ви борчі тех но логії, ско ю ють ся таємні вби вства ба гать ох ав -
то ри тет них лю дей (де пу та ти Вер хов ної Ра ди Украї ни II скли -
кан ня С.Дра го ма рець кий, М.Мяс ко вський, го ло ва НБУ
В.Геть ман, міністри Г.Кир па і Ю.Крав чен ко, політичні діячі
В.Чор новіл та Є.Куш нарь ов, жур наліст Г.Гон гад зе, про фе сор
В.Слив ка та ін.). Ці зло чи ни на вряд чи бу дуть ко лись роз -
криті, бо їх го лов них ви ко навців швид ко і вміло при би ра -
ють. За мов ни ки-фа ри сеї щед ро опла чу ють по слу ги вбивць і
ті, цілком за лежні, ста ють зо бов ’я за ни ми їм до остан ку жит -
тя, існу ють інкогніто, у стра хові, три ма ють “язик за зу ба ми”.

Якщо світочі, ге рої, будівничі, інші виз начні, діяльні по -
статі відігра ють по зи тив ну роль в історії, справ ля ють бла го -
род ний твор чий вплив на лю дське бут тя, спри я ють про гре -
сив но му роз вит ку соціуму, то фа ри сеї йо го галь му ють, зне -
си лю ють, руй ну ють. Особ ли во швид ко і згуб но це ба га то ли -
ке, по твор не й при хо ва не яви ще спраць о вує у екстре маль них 
умо вах, на жадібних, мар нос лав них, сла бо воль них, психічно
враз ли вих, не зрілих мо ло дих лю дей. У такій си ту ації (за ра -
ди каль но го зла му і заміни уста ле ної сис те ми суспільних цін -
нос тей, іде о логічної мо но полії дер жа ви, су перечлив их впли -
вів ЗМІ) ви яв ля ють ся без си ли ми тру дові ко лек ти ви, сис те ма
освіти, сім’я, гро мадські об’єднан ня та інші соціальні інсти -
ту ти. Не мо жуть за ра ди ти і релігійні організації, що орієнту -
ють на кра ще по тойбічне жит тя, при щеп лю ють мо раль ний
ду алізм, терпіння, соціаль ну па сивність. Щоб стри му ва ти по -
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шесть фа ри се йства, від свідо мих і чес них гро ма дян – а це
більшість на ро ду – по трібна ви со ка пильність, чітка політич -
на по зиція, суспільна ак тивність. Цьо му мож на і тре ба вчи -
ти ся, орієнту ю чись на лю дей муд рих і мужніх, ав то ри тет них, 
по ряд них, гідних на сліду ван ня. Тоді жит тя ста ва ти ме осмис -
ле ним і ціка вим, при но си ти ме ба жані й за слу жені успіхи та
за до во лен ня, земні ра дощі й щас тя. Цьо го ба жаю і чи та -
чам – зрілим та юним. Рад жу кож но му віднай ти справжніх
світочів і під їх пиль ним оком, шля хом інтен сив но го ви хо -
ван ня та са мо кон тро лю тво ри ти з се бе Осо бистість, бо ро ти -
ся за пе ре мо гу соціалістич них іде алів, на бли жа ти май бут ню
вільну, міцну, де мок ра тич ну і ду хов но здо ро ву Украї ну.

�Час не вбла ган но біжить. Як і в при роді, у суспільстві
відбу ва ють ся ди намічні, су перечливі зміни. Світочі, борці і
творці йо го онов лю ють, вдос ко на лю ють, зба га чу ють, фа ри -
сеї ж – роз бе щу ють, погіршу ють, збідню ють. Та си ла світла,
знань, доб ра і спра вед ли вості не здо лан на, а про гре сив ний
по ступ лю дства – не зво рот ний. До по ма гай мо йо му і собі
утвер джу ва тись на цьо му шля ху!

Березень 2010 р., м.Київ.
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Про автора

Ми го вич Іван Іва но вич на ро див ся
17 ве рес ня 1942 ро ку в с.Ма ла Мар -
тин ка Сва ля всько го ра йо ну За кар па -
тської об ласті у бідній се лян ській ро -
дині. Після Ти ба вської се мирічної
шко ли закінчив Му ка чів ський сіль -
сько гос по да рський тех ні кум (1960),
Ук р аїнський полігра фічний інсти тут
ім. І.Фе до ро ва (1969, м.Львів). Док -
тор філо со фських на ук, про фе сор,
дійс ний член Укр аїнської ака демії
по літич них на ук. Ком со мо лець в

1956-1971 рр., ко муніст з 1961 ро ку.
Тру до ва діяльність: бри га дир кол гос пу, зав.відділом Во ло -

вець кої ра йон ної га зе ти, працівник За кар па тсько го об ко му
та ЦК ЛКСМУ, Київсько го об ко му партії, ЦК КПУ та ЦК
КПРС, За кар па тсько го об ко му партії. На у ко во-пе да гогічною 
ро бо тою за й мав ся в Київсько му педінсти туті ім. М.Горь ко -
го, Національ но му універ си теті “Києво-Мо ги ля нська ака -
демія”, Ужго ро дсько му національ но му універ си теті, Інсти -
туті соціології НАН Украї ни. У 1996 р. організу вав і три ва -
лий час очо лю вав одну з пер ших в Україні ка федр соціаль -
ної ро бо ти.

Автор 57 книг і бро шур, близь ко 250 ста тей та інших на -
уко вих публікацій. Се ред них – мо ног рафії “Бла го чес ти вий”
іудаїзм і сіонізм” (1978), “Ре акційна суть кле ри каль но го
націоналізму” (1985), підруч ни ки і на вчальні посібни ки
“Осно ви соціології” (1996), “Соціаль на ро бо та: вступ до
спеціаль ності” (1997), “Те о ре тичні за са ди соціаль ної ро бо ти” 
(2007), кни ги “За хи ща ю чи пра ва за кар патців” (2007), “За кар -
пат тя: на зламі епох” (2008), “Сво бо да совісті: українські ре -
алії” (2009) та ін. Один з ініціаторів ство рен ня і співав тор
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7-том ної серії фун да мен таль них праць з соціаль ної ро бо ти
(2000-2003 рр.).

Де пу тат Вер хов ної Ра ди Украї ни (1998-2006 рр.) від Ком -
партії Украї ни. Пра цю вав го ло вою підкоміте ту Коміте ту з
пи тань прав лю ди ни, національ них мен шин і міжнаціональ -
них відно син. Автор і співав тор за ко ноп ро ектів “Про гро ма -
дя нство Украї ни”, “Про біженців”, “Про спеціаль ну еко -
номічну зо ну “За кар пат тя”, “Про соціаль ну ро бо ту в Ук -
раїні”, “Про пра во вий ста тус за кор дон них українців”, “Про
ра тифікацію Євро пе йської хартії регіо наль них мов або мов
мен шин”, “Про за хист від дис кримінації за рас овою, націо -
наль ною чи етнічною на лежністю” та ін. Усьо го на род ним
де пу та том Украї ни І.І.Ми го ви чем вне се но 30 за ко ноп ро -
ектів, зроб ле но близь ко 150 вис тупів, на прав ле но по над 600
де пу та тських за питів і звер нень.

На го ро ди: ме далі “За тру до ву доб лесть”, “Ве те ран праці”,
“За вірність при сязі” та ін., знак “Відмінник освіти Украї -
ни”, По чесні гра мо ти За кар па тської об лас ної ра ди та об лдер -
жадміністрації, відзна ки ЦК КПУ, ЦК ВЛКСМ і ЛКСМУ,
то ва рис тва “Знан ня”, орден Іоан на Бо гос ло ва Укр аїнської
пра вос лав ної цер кви та ін.

Член Національ ної спілки жур налістів Украї ни, Соціо -
логічної асо ціації Украї ни, Все ук р аїнсько го гро ма дсько го
об’єднан ня “Інтелігенція Украї ни за соціалізм”.
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Світочі і фа ри сеї

Ре дак тор В.Дзьо бак
Ком п’ю тер ний набір В.Тю тюн ник, Н.Га пич

Ди зайн і ве рстка Н.Пчель ник
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Підпи са но до дру ку 12.03.2010. Фор мат 60 х 84/16.
Папір офсет ний. Гарніту ра Га ра монд. Äðóê îôñåò íèé.

Обл-вид. арк. 16,0. Ум.-друк. арк. 15,5. Нак лад 500. Зам. № 71     
Віддруковано з авторського оригінал-макету в ІВЦ ВГО “Інтелігенція

України за соціалізм”. Зареєстроване Міністерством юстиції України 
5 травня 2001 р.

Свідоцтво № 162804670. м.Київ, вул. Борисоглібська, 7, 
тел. (044) 425-43-23

E-mail: regіons@kpu.net.ua                       


