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Передмова
Чим приваблива Карпатська Україна?

У кожного вченого свій шлях до осягнення обраної пробле-
матики і, звісно, власні спонукання до того, аби частину власно-
го життя присвятити зануренню в уподобані сюжетні лінії чи-
йогось минулого. Якщо мовити про себе, то ще зі шкільних літ, 
окрім художньої літератури, пильніше цікавлюся різноманітни-
ми аспектами історії, етнографії, фольклористики, літературо- 
знавства, філософії, ніж здобутками на царинах інших наук, не 
тільки соціогуманітарних.

Про славетну й трагічну долю Карпатської України почав 
дізнаватися, коли двадцятилітнім повернувся додому, демобі-
лізувавшись із радянського війська, і поновився в гурті студен-
тів Ужгородського державного університету. Доти від вересня 
1976 р. навчався в середній (десятирічній) школі рідного села 
Оглядів, що на хвилясто-рівнинній півночі Львівщини, на межі 
бунтівної Галичини з повстанською Волинню.

Відголоски про УПА й ОУН супроводили мене від ранньо-
го дитинства, хоча б уже тим, що в тоталітарній добі виростав 
у родині амністованих «посібників банд ОУН-УПА». У 1950 – 
1958 рр. моя мама зі своїми батьками і братами внаслідок по-
літичних репресій відбувала покарання, на початку визначене 
довічним, на відрізаному від світу спецпоселенні в сибірській 
тайзі, де верхів’я річки Кеть у Томській області.

Завершивши десятирічку, наприкінці червня 1986 р. впер-
ше навідався на не менш звитяжне Закарпаття. Удвох із стар-
шим братом Василем, який щойно відслужив армію, на світан-



4 Роман Офіцинський

ку вирушили з рідного села автобусом до обласного центру, 
відтак залізницею прибули зі Львова в Ужгород пізнього вечо-
ра. Заночували в готелі «Ужгород», що діє досі, а вранці подали 
документи для вступу в місцевий університет, який привабив 
письмовим іспитом із тодішнього профільного предмету – іс-
торії СРСР.

У найближчому до рідної домівки Львівському державно-
му університеті імені Івана Франка практикували дуже необ’єк-
тивні усні вступні випробування, на яких «зрізали» абітурієн-
тів-відмінників із репресованих родин відповідно до директив-
них приміток «недремного ока» – КДБ. Пересвідчився в цьому 
брат Василь, коли після десятирічки влітку 1983 р. вступав на 
істфак у Львів. На останньому усному іспиті, незважаючи на 
блискучі відповіді на основні та додаткові питання, йому спе-
ціально поставили «добре» замість «відмінно», щоби залишити 
за бортом конкурсного відбору. Вдруге Василеві ризикувати аж 
ніяк не хотілося, а мені тим паче.

Армійські приятелі намовили Василя поступати у Вінницю, 
у педагогічний інститут, але мене вабив саме університет, як 
щось важливіше, престижніше. В Українській Радянській Со- 
ціалістичній Республіці загалом їх було всього десять. Взявши 
до рук довідник вищих закладів освіти СРСР, географічний ат-
лас і циркуль, я відмірив після Львівського найближчі до рідно-
го дому університети – Ужгородський та Чернівецький.

Від Оглядова до Чернівців менша відстань, ніж до Ужгорода, 
одначе він мав зручніше місцерозташування на самому кордо-
ні, тоді радянсько-чехословацькому. Брат погодився, адже в 
чужих краях удвох і навчатися легше, і батькам спокійніше. 
Крім того, вступні іспити, зокрема профільний – історія СРСР, 
в Ужгородському університеті були письмовими (простіше апе-
лювати у випадку несправедливого оцінювання), а не усними. 
Отож із рідного галицько-волинського порубіжжя ми попряму-
вали не на східне Поділля чи на північну Буковину, а на півден-
ний захід – на Закарпаття.
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У серпні того ж 1986 р. нас обох із братом зарахували на 
денне відділення історичного факультету Ужгородського дер-
жавного університету. За тогочасною традицією після першого 
курсу мене призвали на дворічну військову службу далеченько 
від рідного дому. Після демобілізації застав уже іншу країну 
– економічно виснажений СРСР, що взявся демонтувати тота-
літаризм з украй затратним адміністративно-командним управ-
лінням. Суспільство розбурхала вервечка білих і чорних плям 
у минулому держави, що загрозливо тріщала по швах. Отоді в 
1989-му, коли пустив коріння Народний Рух України за пере-
будову, передовсім на Закарпатті відлунила карпатоукраїнська 
спадщина, що досі, три десятиліття поспіль, не відпускає мене.

Найбільшим подразником, який мимоволі спонукав до 
холоднокровних пізнань, стала розлога обструктивна стаття 
кандидата історичних наук, доцента Віктора Пашкевича про 
прем’єр-міністра й президента Карпатської України Августина 
Волошина під назвою «Політичний авантюрист». Цей біогра-
фічний нарис оприлюднив найтиражніший обласний щоденник 
«Закарпатська правда» 6 березня 1990 р., що фактично виходив 
трьома мовами – українською, російською, угорською немис-
лимим для цього краю нині накладом 158 тис. примірників.

Одночасно «Закарпатська правда» провела теж доволі кон-
троверсивний круглий стіл істориків за участю професорів Івана 
Гранчака і Михайла Болдижара, доцентів Миколи Макари, 
Івана Чаварги, Олексія Хланти і Василя Ганчина, матеріали 
якого друкувалися кількома газетними подачами 15, 17, 20, 21 
березня 1990 р. Відтоді українсько- і російськомовні варіанти 
цієї публікації зберігаються в моєму робочому архіві.

Змолоду тісно пов’язаний із союзним міністерством, а 
відтак – Комітетом державної безпеки, місцем постійної пра-
ці, відставний майор Віктор Пашкевич (1928 – 2004), родом із 
Білорусі, у зрілих літах викладав на історичному факультеті 
Ужгородського державного університету, проводив семінар-
ські заняття з історії СРСР від 1917 р. Педагогічну кар’єру роз-

Передмова
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почав у віці 51 року, після захисту кандидатської дисертації з 
історії партизанського руху поблизу м. Мінськ під час німець-
ко-радянської війни. Вищу освіту здобув заочно, закінчивши 
автодорожний технікум (1962) і російську філологію (1966). 
Належав до ортодоксальних комуністів, які ледве змирилися 
із Хрущовською десталінізацією, аж тут негадано спалахнуло 
національне відродження України, здавалося, назавжди упоко-
реної сталінською та післясталінською Москвою.

Найімовірніше, що властиво тоталітарній епосі та не тільки, 
В. Пашкевич навряд чи був справжнім автором «Політичного 
авантюриста», а просто – титулованим в очах читачів підписан-
том – кандидатом наук, доцентом університету. Стилістично 
цей нарис належить до замовного спадку маститого журналіста 
з вірнопідданих трубадурів місцевого походження. Його кура-
тори з обласного КДБ вчергове тематично «просвітили» своїми 
архівними матеріалами, що тендеційно лягли в маячну основу 
заяложеної філіппіки про Августина Волошина як маніакаль-
ного зрадника українського народу, буржуазного націоналіста і 
нацистського колаборанта.

За якісь півтора роки цей журналіст поринув із головою у 
діаметрально протилежний вир суспільних настроїв – антико-
муністичних й антитоталітарних, а Віктор Пашкевич так і не 
вийшов за межі ідеологічних стереотипів, бо «не міг поступити-
ся принципами», подібно до леніградської викладачки фізичної 
хімії Ніни Андреєвої, прісновідомої авторки антиперебудовно-
го листа-статті у московській газеті «Советская Россия» від 13 
березня 1988 р.

Із появою незалежної України відчинилися навстіж две-
рі до втаємничених фондів архівосховищ. Під час захопливої 
праці над дипломною роботою про нелегальний перехід угор-
сько-радянського кордону 1939 – 1941 рр. я в архівному від-
ділі Закарпатського обласного управління Служби безпеки 
України натрапив на низку документів, дотичних до карпа-
тоукраїнських подій. Отримавши диплом із відзнакою за спе-
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ціальністю «Історик, викладач історії» (1993), вступив у денну 
аспірантуру при кафедрі історії України, котру достроково за-
вершив захистом кандидатської дисертації «Політичний роз-
виток Закарпаття у складі Угорщини (1939 – 1944)» 31 травня 
1996 р. Два її підрозділи називалися промовисто – «Окупація 
Карпатської України» та «Дипломатичні зусилля уряду 
Карпатської України в екзилі».

Із плином непосиди-часу сам уже виростив одного доктора 
і сімох кандидатів історичних наук. Дехто з них (Віктор Рекіта, 
Віктор Петрецький, Юрій Славік) у своїх дисертаційних дослі-
дженнях безпосередньо торкалися актуальних питань минуло-
го Карпатської України. Працюючи на історичному факультеті 
Ужгородського національного університету, серед строкатого 
суцвіття навчальних дисциплін я викладав у 2006 – 2016 рр.  
і лекційний спеціальний курс «Актуальні питання історії 
Закарпаття ХХ – початку ХХІ ст.» (3-й курс денного відділення 
за спеціальністю «Історія»). По суті, звітував перед студентами 
про власні здобутки, зокрема в карпатоукраїнських студіях.

Як упорядник і співупорядник наукових збірників і дослі-
джень, зосібна й амбітної «Політичної серії Романа Офіцин- 
ського», доклав зусиль, аби побачили світ нарис Олександра Бо- 
гіва і Володимира Задорожного «Карпатська Україна (Під- 
карпатська Русь) у міжнародних відносинах (травень 1938 р. – 
березень 1939 р.)» (1999), перевидання мемуарів Володимира 
Бірчака «Карпатська Україна: Спогади й переживання» (2007). 
Як учений-дослідник проекту Інституту етнонаціональних до-
сліджень Угорської академії наук «Історія Закарпаття у XX –  
XXI століттях» 2008 – 2010 рр. (науковий керівник Чілла 
Фединець), став чільним співавтором угорсько-української  
науково-популярної книги «Закарпаття 1919 – 2009 років: істо- 
рія, політика, культура» (2010), де концептуально висвітлив оку- 
пацію та анексію Карпатської України.

Невід’ємною константою в повсякденні діяльних істори- 
ків є постійна співпраця із засобами масової інформації – дру- 
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кованими, інтернет-виданнями, радіо, телебаченням. Неводно- 
раз доводилося мені бути співрозмовником ведучих Закар- 
патської обласної телерадіокомпанії «Тиса-1» (нині «UA: Закар- 
паття») і всеукраїнського телеканалу «ZIK» в історико-просвіт-
ніх, суспільно-політичних, літературно-мистецьких програмах 
на карпатоукраїнські теми. Виступив науковим експертом і 
консультантом документального фільму «Карпатська Україна. 
1939-й...», підготовленого «Тисою-1» в березні 2009 р.

Мій внесок у вивчення та популяризацію маловідомих і 
складних сторінок історії Карпатської України відразу помі-
тили і відзначили. У травні 1998 р. монографію «Політичний 
розвиток Закарпаття у складі Угорщини (1939 – 1944)» (1997), 
де поглиблено відображені результати кандидатської дисерта-
ції, удостоєно премії Ужгородського державного університету 
за результами щорічного конкурсу наукових видань. Цікаво, що 
відповідно до наказу ректора Володимира Сливки преміальні 
склали 200 гривень, або майже сто американських доларів за 
тодішнім обмінним курсом.

Карпатоукраїнські сюжети ввійшли в два видання, за які 17 
січня 2018 р. мені присуджено наукову премію імені Михайла 
Лучкая Мукачівської греко-католицької єпархії. Йдеться про 
монографію «Народні перекази Закарпаття» і навчальний посіб-
ник «Екскурсії Закарпаттям». Власне премію з пам’ятним ди-
пломом урочисто вручили єпархіальний єпископ Мілан (Шашік) 
і помічний єпископ Ніл (Юрій Лущак). За «Народні перекази 
Закарпаття» 29 липня 2019 р. став лауреатом Ужгородської 
міської премії імені Петра Скунця в номінації «краєзнавча лі-
тература».

Управлінські й організаційні клопоти є нерідкісними в на-
сиченому житті вчених і педагогів. Кажу про це через наступне. 
«За значний особистий внесок у підготовку і проведення в мі-
сті Ужгороді Міжнародної наукової конференції «Карпатська 
Україна у контексті українського державотворення», приуроче-
ну 70-річчю подій, пов’язаних із проголошенням Карпатської 
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України» мене нагороджено Почесною грамотою Закарпатської 
обласної державної адміністрації, котру її голова Олег Гаваші 
підписав 14 квітня 2009 р.

Орден «Карпатська Україна – 75 років» Української авто-
кефальної православної церкви вручив мені 14 березня 2017 р. 
Віктор Бедь, єпископ Мукачівський і Карпатський, керуючий 
Карпатською та Тернопільською єпархіями. Як зазначено в на-
городному листі, відзначено мене «за багаторічну науково-пе-
дагогічну діяльність, особистий внесок у розвиток української 
вищої освіти і науки та з нагоди 78-ї річниці проголошення 
Карпатської України».

Будь-який учений сумлінно трудиться не заради премій, 
грамот, почесних звань, орденів, медійних похвал у декілька 
рядків чи сторінок. Не тим приваблива Карпатська Україна, що 
можна прославитися на її пильному студіюванні та креативному 
розповсюдженні знань у загальнодоступних формах. Насправді 
йдеться про неперебутне явище на предовгому шляху станов-
лення сучасної української нації.

Ця проблематика приваблива своїм континуїтетом, непе-
рервністю. Досі не вщухають різноманітні наукові дискусії, 
полемічні дебати в медіа не тільки в крайових межах, але й у 
сусідніх і віддалених країнах. А в спортивному залі історичної 
будівлі Хустської спеціалізованої школи № 1 імені Августина 
Волошина, де 15 березня 1939 р. ухвалено рішення про неза-
лежність Карпатської України, донині проходять доленосні 
волевиявлення на виборах різних рівнів незалежної України. 
Традиційно тут знаходиться виборча дільниця.

Для багатьох закарпатців ця проблематика є невід’єм-
ною частиною родинної історії, сімейної саги. У середмісті 
Ужгорода, де проживав Августин Волошин, прем’єр-міністр, а 
відтак президент Карпатської України, 7 вересня 2019 р. я зу-
стрівся з подружжям Марією та Володимиром Цимбалістими, 
викладачами електротехніки у філії професійного ліцею в 
смт Тересва Тячівського району. Розмовляли про долю учас-

Передмова
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ників українського відродження на міжвоєнному Закарпатті. 
Насамперед ішлося про те, щоби належно пошанувати їхньо-
го родича, співробітника служби прем’єр-міністра Карпатської 
України Івана Прінца, телеграфіста за фахом, слід якого загу-
бився у віці 33 років після нелегального переходу угорсько-ра-
дянського кордону в серпні 1940 р. На його честь уже назвали 
вулиці в смт Тересва і м. Тячів.

Наразі під однією палітуркою пропонується своєрідний 
персональний творчий звіт, складений з наукових знахідок і по-
пулярних текстів, поєднаних жанром есе. З одного боку, вони 
в різний час упродовж майже трьох десятиліть призначалися 
вужчій аудиторії, фахово підготовленій, а з іншого – спрямову-
валися на ширшу зацікавлену минулим спільноту.

Набралося чимало за понад чверть віку власних роздумів, 
спостережень, відкриттів, які, що приємно, витримали часове 
випробування й злегка оновлені винятково свіжішими історіо-
графічними покликами. Вони написані з різних приводів, у них 
неминучі певні повтори, що, сподіваюся, не надокучливі, мо-
тивовані потребою використання всіх можливих підходів для 
належного й дохідливого висвітлення взаємозалежних тем. 
Бібліографічні посилання оформлені відповідно до чинного 
Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015.

Отож доброго читання!
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Частина перша. 

Реконструкції

Листівки часу Карпатської України

Пристрасті навколо Карпатської України (як автономії під 
назвою Підкарпатська Русь у складі Чехо-Словацької Респуб- 
ліки та як символічно проголошеної держави) не вщухають 
досі. Розгорілися вони в останні роки тоталітарного краху, роз-
паду СРСР й утворення незалежної України. Висловлено чима-
ло строкатих думок.

Приведені наприкінці пропагандистські листівки масово 
поширювалися в адміністративних межах Карпатської України 
(Підкарпатської Русі) останніх місяців чехословацького прав-
ління. Їх породила вогневиця стинів двох етнополітичних на-
прямків – українського та русо(угро)фільського.

Тоді вперта боротьба за свій варіант національно-політич-
ного майбуття безупинно точилася в усіх сферах суспільного 
життя. Особливо відзначалася «четверта влада» – центральна 
і регіональна преса. Проте важлива роль, окрім лояльних чи 
підривних видань, відводилась наочній і роздатковій агітації та 
пропаганді – плакати, листівки, буклети, панно тощо.

Одні листівки – результат діяльності «п’ятої колони», зраз-
ки агітаційно-пропагандистської машини провідників «рус-
ско»-угорського колабораціонізму – лідера Автономного земле-



12 Роман Офіцинський

робського союзу Андрія Бродія та «русского фашиста» Степана 
Фенцика («Русская народная автономная партия»). Їх можна 
безпомилково визначити за агресивним античеським запалом, 
за схилянням перед офіційним Будапештом, на чиї гроші вони 
друкувалися.

Комплекс «святостефанської корони» над ними тяжів по-
всякчас. Тексти цих листівок були співзвучні терористичним 
акціям союзників – угорським і польським диверсантам, які 
орудували у прикордонні Підкарпатської Русі – Карпатської 
України 1938 – 1939 рр. «Хопіться оружія!», «Кулю им до го-
ловы!», «Хай живе вільний мадярський Верхній край!» (мовило-
ся про Закарпаття і південь Словаччини) – стелилося на язичії, 
російською і по-угорськи. До «найвірнішої нації» (русинів) звер-
тався стилізований Ференц II Ракоці, котрий у пошані в угорців 
як ватажок антигабсбурзького повстання 1703 – 1711 рр.

Інтенсивно працював ідеологічний апарат і Карпатської 
України, особливо напередодні виборів крайового парламен-
ту – сойму 12 лютого 1939 р.1 Протягом відведеного історією 
півріччя з-під пера і друкарського верстата карпатоукраїнських 
інтелектуалів з’явилася низка талановитих речей, що, зокрема, 
мають нині вагому цінність для колекціонерів-філателістів.

Адже відділ преси і пропаганди уряду Августина Волошина 
випустив близько тридцяти лише листівок, спрямованих про-
ти угорської та польської дезінформації. Певна частина з них 
належить авторству письменника Василя Ґренджі-Донського, 
котрий тоді належав до співробітників ідеологічно-медійного 
апарату крайової влади.

Знайдене особисто нами майстерно відобразило почування 
переломної доби. Наприклад, листівка «Міндент віссо» («Усе 
назад») вдало обрамлена в народнопісенну форму. Вона про-
низана утопічними сподіваннями в прокарпатоукраїнські сан-

1 Пагіря О. Карпатська Січ: військове формування Карпатської України. 
Київ, 2010. С. 53.
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тименти тодішнього канцлера Німеччини Адольфа Гітлера. 
Він уявлявся єдиним гарантом спокою і порядку в Карпатській 
Україні перед лицем ворожої небезпеки, бо Чехословацька дер-
жава під непослабним зовнішнім і внутрішнім тиском занепа-
дала на очах.

Карпатські ліси і знамениті поклади солі, на думку безімен-
ного автора, були тими природними багатствами, на котрі пе-
редусім гострили зуби угорські реваншисти. Окупація стане 
реальним фактом лише в тому випадку, як переконувала лис-
тівка «Міндент віссо», коли «довбні будуть цвісти». Проте доля 
розсудила інакше.

Пропоновані листівки, що різними, здебільше нелегаль-
ними шляхами тисячними тиражами розповсюджувалися  
в Карпатській Україні 1938 – 1939 рр., дивом до початку  
1990-х рр. збереглись у селах Люта Великоберезнянського 
району (№ 1), Лохово поблизу Мукачева (№ 2, 3, 4) і Бронька, 
що на Іршавщині (№ 5).

Формат відповідно (ширина – висота у сантиметрах) – 12 x 21  
(№ 1), 16 x 10 (№ 2, 3, 4), 10 x 28 (№ 5). Для порівняння: «Листа 
кандидатів Українського Національного Обєднання і народно-
стевих груп в Карпатській Україні (Підкарпатській Руси) для 
виборів до першого сойму Карпатської України (Підкарпатської 
Руси)» (32 прізвища), яку видрукувала Крайова виборча комісія 
в Хусті вийшла форматом 10,5 x 30 см.

Мова – українська за правописом етимологічним (№ 2, 3) 
і фонетичним (№ 5), язичіє (№ 1), угорська (№ 4). Виготовлені 
друкарнями. Використовувався папір обгорткового типу, в ос-
новному жовтих і рожевих відтінків.

Усі листівки – рельєфний відбиток своєї епохи. Це важли-
ве історичне джерело, що вже стало предметом спеціального 
вивчення в загально-теоретичному1 і конкретно-історичному 

1 Слюсаревський М., Федоришин О., Царюк Л. Деякі аспекти викори-
стання листівок у передвиборній агітації. Філософська і соціологічна дум-
ка. 1992. № 3. С. 8-14.

Частина перша. Реконструкції
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ключі1. Причому кандидат педагогічних наук Іван Небесник 
свою розвідку проілюстрував знахідками, аналогічними далі 
приведеним (№ 2, 3).

Про інші тексти у відповідних наукових працях не подано 
жодних відомостей аж до нашої першопублікації2. Водночас 
їх існує ще цілий ряд. Так, в архівних фондах Закарпатського об-
ласного краєзнавчого музею ім. Т. Легоцького в Ужгороді збе-
рігається розмножена на ротаторі нелегальна листівка 1939 р.  
під назвою «Русский народ забытой Карпатськой Руси!» із за-
кликом до опору угорській окупації3.

Відрадно, що нарешті, хоч і з істотним запізненням пробу-
дився принагідний інтерес до пропагандистських плакатів, які 
символізували національне відродження закарпатських україн-
ців та їхні потуги на шляху розбудови автономії та створення 
власної держави4.

Найперше чільної уваги заслужив Михайло Михалевич, 
студент Академії мистецтв у Празі, керівник мистецького відді-
лу ОУН 1934 – 1942 рр. У Хусті, столиці Карпатської України, 
він пліч-о-пліч зі своїм куратором, видатним поетом й археоло-
гом Олегом Ольжичем займався художньою пропагандою – го-
тував плакати, транспаранти тощо.

Тоді ж і там само подібним доробком уславився Микола 
Бутович. Пізніше він оформив «Календар «Свободи» на пере-
ступний рік 1956: У 100-ті роковини народження Івана Франка», 
що вийшов 1956 р. в Джерсі-Сіті (США) накладом Українського 
народного союзу.

1 Небесник І. Русофіли на Закарпатті. Закарпатська правда. 1993. 31 
серпня. С. 2.

2 Офіцинський Р. Прелюдія осені 1944 року (Листівки часу Карпатської 
України). Закарпатська Україна. Осінь 1944 року. Ужгород, 1995. С. 130-135.

3 Закарпатський краєзнавчий музей ім. Т. Легоцького. Арх. № 10186.
4 Гірняк Л. На стежках історичних подій. Карпатська Україна і наступні 

роки. Нью-Йорк, 1979. С. 65-70; Пагіря О. Карпатська Січ. С. 34-35, 74, 81, 102.
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Усі наведені нижче листівки передано без збереження ди-
зайну і графічних особливостей розміщення тексту – симетрії, 
виділення жирним, підкреслень, переносів тощо, але з дотри-
манням абзаців.

Текст листівки № 1 подаємо згідно з оригіналом, тобто за 
російським дореволюційним правописом зі збереженням букв ъ 
(подавалась у кінці слів, які закінчувалися на приголосну, але не 
читалася) та ѣ (читалась як «е», що відповідає українській «є»).

Текст листівки № 3 перекладений з мови оригіналу – угор-
ської – Мариною Офіцинською.

Частково відповідні скани відображено на обкладинці цієї 
книжки.

Тексти листівок

№ 1
СЫНЪ ПРОСТОГО НАРОДА
ПОБѢДИТЕЛЕМЪ НАДЪ ПАНАМИ!

Да живетъ свободный карпаторусскій народъ!
Да живетъ свободная Карпатськая Русь!
Да живетъ премьеръ-министръ А. Бродій!

Русскій Народе!

Панскимъ притѣсненіямъ положенъ конецъ. Простой на-
родъ побѣдилъ. Деп. Андрей Бродій сталъ вождемъ Карпатской 
Руси. Сила злобныхъ непріятелей нашего народа ослабла. 
Восторжествовала правда надъ брехнею и добро надъ зломъ. 
Торговли съ народомъ больше не будетъ. Русинъ уже не рабъ. 
Духъ Куртяка* завладѣлъ нашимъ краемъ и ведетъ насъ во 

Частина перша. Реконструкції

* Іван Куртяк – попередник А. Бродія на посту лідера Автономного зем-
леробського союзу, депутат чехословацького парламенту, помер у 1934 р.
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главѣ съ премьеръ-министромъ А. Бродіемъ къ окончательной 
побѣдѣ за благо и счастье русскаго народа.

Русине!

Стой непоколибимо и стойко на своемъ мѣстѣ и внимай за 
голосомъ твоего вождя, премьеръ-министра А. Бродія! Помни, 
что больше нѣтъ у тебя чужихъ опекуновъ-туторовъ! Ты са-
мостоятельный хозяинъ въ своей свободной Карпатской Руси! 
Теперь ты будешъ такъ жити, як себѣ самъ будешъ стелити.

Знай, что цѣль премьеръ-министра А. Бродія – сдѣлати тебя 
счастливымъ и сильнымъ!

Приходи къ нему съ своими желаніями и требованями!

№ 2
Русины!

Стрясіте из себе ярмо ческое!
Домагаймеся повнои незалежности!
Хопіться оружія, бо лише так можете ся выслободити од 

Чехов, што вас придавляють!

№ 3
[Рисопис погруддя Ференца ІІ Ракоці]

ФРАНЦ РАКОВЦИ

Русины! Народе ты мой вірный!
Недопушчу, абысь и дальше голодовав!
Не терплю, абысь и дальше быв рабом!
Зброю в руки за хлѣб и слободу!
До пекла с дяблами Чехами!
Где лиш их притисните, кулю им до головы!
Най живе самостойна Русь Карпатська!
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№ 4
Мадяри! Брати і сестри!

Правда перемогла!
Свобода в дорозі!
З мадярською любов’ю, з братніми обіймами ідемо!
Торжествуйте і готуйтесь у душі до величної хвилини!
Мадярські брати і сестри! Хай живе правда!
Хай живе вільний мадярський Верхній край!

[Переклад з угорської Марини Офіцинської]

№ 5
«МІНДЕНТ ВІССО...»

Ой повіяв по Карпатах
Та великий вітер,
Брав би мадяр Підкарпаття,
Та не дає Гітлер.

Ой не має мадяр соли,
Тай не має ліса,
Тому він так просить, плаче,
«Міндент, міндент віссо».

Ой не має мадяр соли,
Не має й поліна,
Тому йому так забаглось
Нашої країни.

Ой їв мадяр двадцять годів
Несолену кашу,
І тому хотів би мати
Солотвину нашу.

Частина перша. Реконструкції
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Зашуміли у Карпатах
Всі ріки і звори,
Йшов би мадяр у Карпати,
У зелені гори.

Знає мадяр, що в Карпатах
Добре й легко жив би,
Верг би в горах в річку дрова,
В Мадярщині ймів би.

Все добро забрав би мадяр,
Та долі водою,
А Русин би запізнався
З новою бідою.

Але тоді мадяр прийде
У наші Карпати,
Коли будуть довбні цвісти,
А раки свистати.

Першопублікація: Офіцинський Р. Прелюдія осені 1944 року 
(Листівки часу Карпатської України). Закарпатська Україна. Осінь 1944 
року. Ужгород, 1995. С. 130-135.
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Німецький фактор на сторінках 
карпатоукраїнської газети 

«Нова Свобода» (1938 – 1939)

Німецька проблематика не випадково стала однією з най-
пріоритетніших для крайового часопису «Нова Свобода», що 
від 1922 р. до 15 червня 1938 р. називався «Свобода», а раніше – 
«Руська Краина» (1919), «Наука» (1897 – 1921). Упродовж майже 
сорока років це видання фінансував головним чином о. Августин 
Волошин, визначний педагог, політичний та релігійний діяч.

Газета «Нова Свобода» приходила до читача спочатку як 
«український незалежний щоденник», а 10 лютого 1939 р. ре-
формувалася в «орган Українського національного об’єднання». 
З’являлася щодня, крім понеділка. До 2 серпня 1938 р. за редак-
цію відповідав Василь Фірцак, якого змінив Віктор Желтвай. 
Від 14 вересня 1938 р. видавцем і відповідальним редактором 
став Федір Ревай, котрий через п’ять місяців, 10 лютого 1939 р., 
передав справи новому відповідальному і начальному (голов-
ному) редактору Василю Ґренджі-Донському1.

«Нова Свобода» виходила впритул до початку повномасш-
табної угорської окупації краю 15 березня 1939 р. Первісно дру-
кували газету в Ужгороді, а пізніше в Хусті, куди евакуювалися 
всі чехословацькі органи влади, установи й організації відпо-
відно до рішень Віденського арбітражу 2 листопада 1938 р.

Наближалися переломні події не тільки для Центральної та 
Східної Європи, але й для всього людства. Ні в кого не виникало 
сумнівів, що Німеччина в силі розпочати реванш за принижен-
ня у Версалі після поразки в Першій світовій війні. Причому 
– очоливши блок держав, невдоволених військово-політични-
ми, економічними і територіальними втратами 1918 – 1920 рр. 

1 Габор В. Українські часописи Ужгорода (1867 – 1944 рр.). Львів, 2003. 
С. 444-450.

Частина перша. Реконструкції
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Частина національно-визвольного спектру післяверсальських 
«клаптикових» країн (Чехословаччина, Польща, Югославія, 
Румунія) покладала особливі надії на Берлін.

Зі свого боку німецька дипломатія розгорнула енергійну  
працю в таких больових точках сусідніх держав, як Підкарпат- 
ська Русь (Чехословаччина), Східна Галичина і Західна Волинь 
(Польща). Засоби масової інформації Німеччини систематич-
но відслідковували характерну для цих регіонів ситуацію.

Засоби масової інформації

Медійні зацікавлення Карпатською Україною віддзерка-
лювали потребу зорієнтувати в потрібному фокусі пересічних 
німецьких громадян у важливих міжнародних справах, а також 
слугували своєрідною моральною підтримкою територіального 
сепаратизму і визвольних рухів.

Показовими в цьому контексті є сторінки «Нової Свободи», 
де симетрично подавались відповідні передруки й оригінальні 
нариси, інтерв’ю, репортажі, відгуки, анотації, повідомлення. 
Так, у липні 1938 р. провідна газета національно-соціалістичної 
партії Німеччини «Фелькішер Беобахтер» переповіла протести, 
висловлені на з’їзді «Ужгородської Громади» проти «заводжу-
вання великоруських шкільних підручників до українських 
шкіл на Підкарпатті»1.

Зазвичай така інформація подавалася з перших рук. Зокрема, 
20 лютого 1939 р. в Хуст прибули журналісти Радемамер 
фон Анні та Антон Йозеф Кніпгансен з «Дойче Альгемайне 
Цайтунг»2. На початку березня 1939 р. сюди ж навідався ні-
мецький кореспондент Вальтер Габігер3.

1 Фелькішер Беобахтер і Подк. Гласі. Нова Свобода. 1938. 19 липня. С. 3.
2 Закордонні гості в Карпатській Україні. Нова Свобода. 1939. 22 люто-

го. С. 2.
3 Німецький кореспондент у Хусті. Нова Свобода. 1939. 9 березня. С. 2.
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Надзвичайний спалах цікавості до підкарпатських теренів 
спостерігався взимку 1939 р. 14 лютого на шпальтах «Фелькішер 
Беобахтер» побачило світ інтерв’ю з міністром карпатоукра-
їнського уряду Юлієм Реваєм, а в «Берлінер-Берзен-Цайтунг» 
з’явилися матеріали, приурочені виборам у Карпатській Україні1.

Наступного дня, 15 лютого, «Фелькішер Беобахтер» подав 
гостру статтю, в якій спростовано негативні критичні оцін-
ки угорської газети «Пестер Льойд» стосовно результатів ви-
борів 12 лютого до сойму Карпатської України, що показали 
беззаперечну перемогу кандитатів Українського національного 
об’єднання (УНО)2. Ця публікація викликала нервову реакцію 
керівництва Угорщини, про що в делікатній формі Деме Стояї, 
угорський посол у Берліні, повідомив державного секретаря мі-
ністерства закордонних справ Німеччини Ернста Вайцзеккера.

Загалом переддень і наслідки цих виборів справили поміт-
ний резонанс у німецькій пресі. «Нова Свобода» опублікувала 
передусім переклад передовиці з «Фелькішер Беобахтер» від 3 
лютого з приміткою «віденське видання, – кажуть, – щодня ле-
жить на столі великого Вождя Гітлера... – ред.»3. У статті йшло-
ся про передвиборчу атмосферу, особливо – про колізії довкола 
призначення генерала Лева Прхали міністром внутрішніх справ 
Карпатської України.

Свої прогнози й оцінки з приводу виборів висловили «Берлі- 
нер-Берзен-Цайтунг» 10 і 14 лютого, «Фелькішер Беобахтер» 10 
лютого, «Національ-Цайтунг» (Ессен) 12 і 14 лютого, «Мінхенер 
Ноєстер Нахріхтен» 12 лютого, «Дойче Альгемайне Цайтунг» 
15 лютого. Наприклад, журналіст «Фелькішер Беобахтер» від-

1 Преса великої Німеччини про вибори в Карпат. Україні. Нова Свобода. 
1939. 19 лютого. С. 2. Гостра стаття «Фелькішер Беобахтеру» проти кампа-
нії мадярської преси. Нова Свобода. 1939. 22 лютого. С. 2.

2 Гостра стаття «Фелькішер Беобахтеру» проти кампанії мадярської 
преси. Нова Свобода. 1939. 22 лютого. С. 2.

3 Карпатська Україна і Прага. Нова Свобода. 1939. 7 лютого. С. 1.

Частина перша. Реконструкції
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значив конкретний факт підривних провокацій проугорських 
елементів. У першому поїзді, що йшов з Праги до Хуста тери-
торією Угорщини і котрим їхали урядовці німецького консуль-
ства та декілька кореспондентів впливових видань Німеччини, 
були розкидані протиукраїнські листівки з підробленим видав-
ничим знаком «D.S.», тобто «Дойче Штатсдрукерей» (Німецька 
державна друкарня)1.

Аналітичні статті, в яких висвітлювалася позиція та розста-
новка політичних сил, давалася характеристика провідних ді-
ячів Карпатської України, побачили світ 15 лютого в журналі 
«Остлянд» (Берлін), 22 лютого у газетах «Дер Фірер» (Карлсруе) 
і «Дер Фрайгайтскампф» (Дрезден), а також у «Франкфуртер 
Фольксблат» 21 лютого2.

Рецензент «Нової Свободи» схвально зустрів німецькомов-
ну книжку Михайла Чулукідзе «Україна», що прийшла до за-
галу з видавництва Вільгельма Гольдмана в Ляйпцігу зі вступ-
ним словом Михайла Антоновича. Тоді ж, на початку 1939 р., в 
Берліні з’явилась відома «Ukraine: Land der Zukunft» («Україна: 
земля майбутнього») Акселя Шмідта, котра теж отримала пози-
тивні відгуки карпатоукраїнських інтелектуалів3.

Ймовірна вісь «Карпатська Україна – Німеччина» стала 
предметом серйозних геополітичних турбот близьких сусідів. 
У жовтні 1938 р. польський щоденник «АБЦ» детально розгля-
нув можливі плани німецької верхівки щодо регіону4. Ідеолог 
нацизму Альфред Розенберг вважався прихильником перетво-

1 Вибори в Карп. Україні й Німеччина. Нова Свобода. 1939. 24 лютого. 
С. 2.

2 Молоді поведуть Карп. Україну до мети (Голоси німецької преси). 
Нова свобода. 1939. 8 березня. С. 5.

3 Нова німецька книжка про Україну. Нова Свобода. 1939. 18 лютого. 
С. 2.

4 Два німецькі пляни в справі Підкарпаття. Нова Свобода. 1938. 23 
жовтня. С. 1.
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рення Підкарпатськоі Русі на український П’ємонт. Проти рі-
шуче виступили політичні кола, близькі до заступника канцле-
ра Рудольфа Гесса.

Не тільки кореспондентів періодичних друкованих видань 
Німеччини цікавили карпатоукраїнські події, але й радіожур-
налістів. Зокрема, в середині жовтня 1938 р. радіостанції Відня, 
Граца, Ляйпціга, Бреслау (Вроцлава) передали в ефір промо-
ву до українського населення Закарпаття1. У ній відкидалися 
проекти спільного угорсько-польського державного кордону, 
стверджувалося, що жоден клаптик української землі не підпа-
де під угорське панування.

19 листопада 1938 р. кореспондент Німецького інформа-
ційного бюро повідомив із Хуста про стабілізацію суспільно-
го порядку в краї: евакуація з відступлених угорцям населених 
пунктів закінчилася, переговори з румунськими чиновниками 
про поставки продовольства і нафтопродуктів матимуть успіх2.

Із не меншим ентузіазмом редакція «Нової Свободи» слідку-
вала за головними віхами політичного життя Німеччини. Отож 
відпоручник (представник) газети 31 січня 1939 р. побував на 
урочистому засіданні райхстагу в Берліні з нагоди шестиліття 
«націонал-соціалістичної доби»3. Причому монолог-промова  
А. Гітлера тривав дві години з чвертю.

Водночас оприлюднювалися власні кореспонденції пізна-
вального плану, як нарис «Українська колонія у Відні» від 14 
січня 1939 р.4 Нерідко переповідались основні акції німецько-

1 Німеччина за Підкарпаття (Радіостанції: Відень, Грац, Ляйпціг, Брес-
лав). Нова Свобода. 1938. 18 жовтня. С. 1.

2 Німеччина стверджує спокій на Карпатській Україні. Нова Свобода. 
1938. 22 листопада. С. 2.

3 П. Д. Відпоручник «Нової Свободи» на засіданні Райхстагу в Берліні 
підчас промови Адольфа Гітлера. Нова Свобода. 1939. 8 лютого. С. 2.

4 Т. М. Українська колонія у Відні (Власна кореспонденція). Нова Сво-
бода. 1939. 14 січня. С. 6.
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го керівництва у вигляді невеликих заміток, на манір «Канцлер 
Гітлер вірить у довгий мир» від 1 лютого 1939 р.1 Акцент робив-
ся і на етнополітичних контрастах, як у статті «Німці і мадяри» 
19 січня 1939 р.2

Згодом голова представництва уряду Карпатської України в 
Празі Вікентій Шандор примітив, що тодішня Німеччина сприт-
но використовувала «українську справу». Насправді її діячі та 
преса не боронили прав українського народу, на відміну від 
англійської, французької чи японської періодики. Проте скла-
далось хибне враження про підтримку Гітлером державотвор-
чих намагань українців.

До того ж, у першій половині лютого 1939 р. в празьких 
редакціях усі статті про Україну цензура зняла через дипло-
матичні ноти з Берліна і Москви подібного змісту. У них мо-
вилося, що чехословацькій пресі не бажано писати в зв’язку з 
Карпатською Україною про самостійну Україну та її значення. 
В. Шандор негайно вніс письмовий протест до міністерства 
закордонних справ Чехословаччини і підготовлені публікації 
побачили світ3.

Візити

У жовтні 1938 р. регіон відвідав Карл Бігал, інженер за осві-
тою, один із редакторів «Фелькішер Беобахтер». 17-го числа 
він мав особисту розмову з тоді ще державним секретарем уря-
ду Підкарпатської Русі о. Августином Волошином4. Бігал був 

1 Канцлєр Гітлер вірить у довгий мир. Нова Свобода. 1939. 1 лютого. 
С. 1.

2 Німці і мадяри (Контрасти). Нова Свобода. 1939. 19 січня. С. 5.
3 Шандор В. Спомини. Т. I. Карпатська Україна 1938 – 1939. Ужгород, 

1996. С. 179-180.
4 Редактор «Фелькішер Беобахтеру» у держ. секретаря о. А. Волошина. 

Нова Свобода. 1938. 18 жовтня. С. 1.
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уповноважений вести переговори про створення в краї міцної 
«Німецької партії», маючи на те рекомендації лідера словаць-
ких німців Франца Кармасіна.

Як відомо, у Чехословаччині після Віденського арбітражу 
2 листопада 1938 р. в складі автономного словацького уряду 
з’явився уповноважений (статс-секретар) у справах німецької 
національної меншини в Словаччині. Цю посаду обійняв Франц 
Кармасін, судетський німець з Оломоуца, а його заступником 
став інженер Антон-Ернест Ольдофреді, теж судетський німець, 
якого потім обрали депутатом сойму (парламенту) Карпатської 
України. У Словаччині тоді проживало близько 140 тис. німців, 
а в Карпатській Україні – майже 13 тис.

21 листопада того ж року до Хуста, столиці Карпатської 
України, прибув легаційний радник німецького посольства в 
Празі доктор Гофман у супроводі доктора Шуберта. Наступного 
дня вони зустрілися з прем’єром о. А. Волошином. Упродовж 
кількаденного перебування в автономії (21-23 листопада) гості 
завітали в Перечин, Рахів, Великий Бичків, Ясіня (ночували в 
домі Климпушів)1. Вони переконалися на власні очі, що залиша-
ли після себе польські терористи на Волівщині (Міжгірщині), 
завітавши у села Волове (Міжгір’я), Майдан, Торунь, Вучкове.

6 лютого 1939 р. розпочався візит до Хуста державного се-
кретаря уряду Словаччини Ф. Кармасіна. Передумовою події, 
очевидно, стала розмова про господарські, культурні та полі-
тичні справи німців у Карпатській Україні. Вона відбулася в 
Празі 16 січня між Волошином і Кармасіним. За участю висо-
кого гостя в «Січовій гостинниці» в Хусті заснували Німецько-
українське товариство2.

1 Представники німецького посольства в Хусті. Нова Свобода. 1938. 25 
листопада. С. 1; Німецькі гості на Карпатській Україні. Нова Свобода. 1938. 
27 листопада. С. 7. 

2 Німецькі справи в Карпатській Україні. Нова Свобода. 1939. 19 січня. 
С. 3; Державний секретар Кармазин у Карпатській Україні; Німецько-укра-
їнське товариство. Нова Свобода. 1939. 10 лютого. С. 1.
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Копія телеграми Федора Ревая Адольфу Гітлеру 9 лютого 1939 р. 
про заснування Німецько-українського товариства. 

Політичний архів міністерства закордонних справ Німеччини

Важливого значення надавалося відкриттю офіційного 
німецького представництва в Карпатській Україні. Уряд 
Німеччини 9 лютого 1939 р. видав розпорядження про засну-
вання консульства в Хусті. 15 лютого консулом призначили 
Вальтера Шплетштосера, що походив з Бромберга1. Між ним 

1 Німецький консулят у Хусті. Нова Свобода. 1939. 10 лютого. С. 1; Про 
німецький консулят у Хусті; Здорова життєздатність українського народу 
перемогла. Нова Свобода. 1939. 17 лютого. С. 2, 3.
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і міністром Юлієм Реваєм одразу зав’язалися приятельські від-
носини.

Незабаром консульство повноцінно запрацювало, для нього 
підшукали «відповідне репрезантативне приміщення». Консул 
виявився мобільним дипломатом, відвідав головні німецько-
мовні острівки краю. Зокрема, у Сваляві наприкінці лютого в 
супроводі старшого секретаря Юлія Орловського наніс візит 
інспектору для німецьких шкіл, а потім окружному начальнику 
доктору Охримовичу1.

На початку березня 1939 р. Шплетштосера відкликали до 
міністерства закордонних справ Німеччини. Новим консу-
лом призначили легаційного радника німецької амбасади (по-
сольства) в Празі доктора Гамілкара Гофмана. 9 березня вони 
вдвох (Шплетштосер і Гофман) провели протокольну зустріч у 
прем’єра Волошина2. Насамперед консул Г. Гофман зацікавив-
ся нападами польських терористів, про що повідомляла газета 
«Нова Свобода» 11 березня.

Подібного роду відвідини мали двосторонній характер. 
Чільним виразником карпатоукраїнської «човникової» дипло-
матії був міністр Юлій Ревай. У другій декаді лютого 1939 р. 
він разом з Ф. Кармасіним з робочим візитом побував у Берліні. 
Про це найперше проінформувала своїх читачів «Берлінер 
Національ Цайтунг» 24 лютого. 9 березня пополудні Ю. Ревай 
відлетів з Хуста до Бергтесгадена, резиденції Гітлера, з намі-
ром зустрітися з найвищими офіційними особами Німеччини3. 
Детальніше про це далі не йшлося.

1 Німецький консул навідав Сваляву. Нова Свобода. 1939. 1 березня.  
С. 6.

2 Відвідини двох нім. консулів у п. Премєра. Нова Свобода. 1939. 10 
березня. С. 1; -ют-. Новий німецький консул у Хусті (Німці цікавляться Кар-
патською Україною). Нова Свобода. 1939. 11 березня. С. 2.

3 Юліян Ревай їде до Берліна. Нова Свобода. 1939. 26 лютого. С. 1; Мі-
ністр Ревай до Гітлера. Нова Свобода. 1939. 10 березня. С. 1.
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Німці Карпатської України

Як видно з матеріалів перепису 1930 р., німецька меншина 
Підкарпаття була невеликою – всього 1,61 % (11 490 осіб) від 
усього населення (718 586 осіб). Чисельно німців переважали 
угорці (15,23 %), євреї (12,72 %), чехи і словаки (разом 4,17 %), 
румуни (2 %)1. За родом занять в абсолютних цифрах серед ні-
мецького населення переважали рільники – сільські господарі 
(767 осіб). Значна частина працювала залізничними службов-
цями (70 осіб), у судах і в адміністративних органах (63), уря-
довцями на промислових підприємствах (60), учителями (48), 
лісниками (34). Окремі торгували мішаним товаром (37 осіб) чи 
утримували корчми і готелі (12).

Після Віденського арбітражу, за даними газети «Карпа- 
торусскій голосъ» (Ужгород) від 16 лютого 1939 р., число нім-
ців у Карпатській Україні становило 2 тис. «Нова Свобода» 
різко заперечила це твердження, вважаючи реальною цифру 
близько 15 тис. осіб.

Безперечно, найгучнішою політичною подією в Карпатській 
Україні стали вибори 12 лютого 1939 р. Поведінка німецької 
меншини – пріоритетна ділянка внутрішньополітичних турбот 
карпатоукраїнського керівництва під час цієї кампанії.

Отож обширне інтерв’ю Остапа Сірка з інженером Антоном 
Ернестом Ольдофреді, «послом до карпатоукраїнського сойму 
за національну групу німців у Карпатській Україні», наочно 
ілюструє висловлену думку2. У кабінеті (уряді) Волошина 
Ольдофреді очолював «Державний секретаріат для німецької 

1 Підкарпаття в статистичному висвітленні. Нова Свобода. 1938. 21 ве-
ресня. С. 5; Німці на Підкарпатті. Нова Свобода. 1938. 23 жовтня. С. 3.

2 Сірко О. Результат виборів є сильною зброєю у руках влади щодо при-
ятельського співжиття з сусідніми державами (Інтервю з інж. А. Ернестом 
Ольдофредієм, послом до карпатоукраїнського сойму за національну групу 
німців у Карпатській Україні). Нова Свобода. 1939. 15 лютого. С. 2.
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національної групи в Карпатській Україні». Він охоче поді-
лився своїми враженнями про хід виборів та їхній результат, 
підтвердив принцип рівноправності в німецько-українській 
співпраці.

Деякі німецькі села голосували проти кандидатки (спис-
ку кандидатів) УНО. Цей епізод роз’яснила «Нова Свобода»1. 
Виявилося, що причиною (наприклад, у с. Вишній Коропець, де 
нарахували 182 голоси проти) стали підривні листівки німець-
кою мовою, котрі розповсюджувалися з Мукачева (уже належа-
ло Угорщині). Значна кількість виборців-німців сприйняла їх за 
офіційну позицію своїх національних провідників.

Зовсім інша картина спостерігалася 12 лютого, приміром, 
у с. Кенігсфельд (Усть-Чорна). О дванадцятій годині було вид-
но як на громадських і державних закладах майоріли німецькі 
прапори, а поміж ними синьо-жовті (українські). О 15.00 біля 
народної школи розпочався врочистий похід. Організаторами 
акції виступили вчителі Пах і Навратил. Участь взяло близько 
півтори тисячі осіб. У той день, як писав кореспондент, «по ці-
лій Усть-Чорній лунали українські й німецькі пісні»2.

Часто наголошувалося, що «німці дістали від нашого уря-
ду тільки прав, кільки їм належиться і кільки дістали й другі 
меншини в Карпатській Україні»3. 12 березня 1939 р. в сто-
лиці Карпатської України «Deutsche Partei, Ostsgruppe Chust» 
(Німецьке товариство, група в Хусті) за участі консула «Великої 
Німецької Держави» провело «Свято Героїв, поляглих у світо-
вій війні»4. Вшановувалися жертви 1914 – 1918 рр.

1 Чому деякі німецькі села в Карпатській Україні голосували проти кан-
дидатки Українського Нац. Обєднання? Нова Свобода. 1939. 22 лютого.  
С. 2.

2 Велике свято в Кенігсфельду (Усть-Чорній). Нова Свобода. 1939.  
21 лютого. С. 8.

3 Німеччина натискає... Нова Свобода. 1939. 2 березня. С. 2.
4 Німецьке Т-во, група в Хусті (Deutsche Partei, Ostsgruppe Chust). Свято 

Героїв, поляглих у світовій війні. Нова Свобода. 1939. 8 березня. С. 8.
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Спільні проекти

Намір Карпатської України взяти участь у будівництві ав-
тостради «Захід – Схід» викликало надзвичайне зацікавлення 
«Нової Свободи»1. У розмові з «начальником ресорту міністер-
ства публічних робіт» інженером Олексою Санатом з’ясували-
ся деталі. Магістраль завдовжки 1 057 км, з відгалудженням з 
Ігляви через Пегайм до Відня. Будівництво вартістю 3,5 млрд 
чехословацьких крон розрахували на п’ять років (1939 – 1943). 
Загальний маршрут проекту зв’язував наступні поселення: 
Берлін – Дрезден – Прага – Пряшів – Гуменне – Снина – Убля – 
Малий Березний – Перечин – Поляна – Свалява – Довге – Хуст 
– Тячів – румунський кордон.

На Карпатську Україну припадало 175 км шляху, що обій-
шовся б у 450 млн крон. Автострада фактично складалася з двох 
паралельних доріг (кожна по 7 м ширини), відділених одна від 
одної трьохметровим трав’яним пасом. По краях планувалося 
зробити спеціальні банкети (по 2 м шириною). Отож загальна ши-
рина магістралі – 21 м. Причому станом на 22 листопада 1938 р.  
на відтинку Хуст – Довге вже проводилися «мірничі роботи».

Зауважимо, що в січні 1939 р. Географічний інститут у 
Берліні направив у Карпатську Україну для розвідки корис-
них копалин своїх співробітників Геблера і Райха. Напередодні 
Різдва сюди прибули і два представники Німецького геогра-
фічного товариства. На той момент німецький геолог Цісарж 
підсумував, що Карпатська Україна з економічної точки зору 
нецікава Німеччині2. Він висловився проти планування німець-

1 Участь Карпатської України в автостраді «Захід-Схід» (Розмова з 
начальником ресорту міністерства публічних робіт інж. Олексою Санатом). 
Нова Свобода. 1938. 22 листопада. С. 5.

2 Пушкаш А. Цивилизация или варварство: Закарпатье 1918 – 1945. Мо-
сква, 2006. С. 237-240, 252, 256.
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кої автостради на схід Словаччиною і Карпатською Україною 
через пересічену місцевість і незахищеність від нападу з пів-
ночі та півдня. Рекомендував її будувати через Угорщину або 
Польщу.

Важливим напрямком діяльності карпатоукраїнського 
уряду стала також проблема надлишку трудових ресурсів. 
Досягнуто домовленості про надання 4 тис. робочих місць у 
господарствах і на підприємствах Німеччини для потребуючих 
праці з Карпатської України1. Перший такий транспорт (група 
заробітчан) відбув за кордон 9 березня 1939 р.

Загалом у Карпатській Україні тоді зареєстрували 5,1 тис. 
безробітних. Чехословаччина могла направити на роботу до 
Німеччини 41 тис. громадян, зокрема Словаччина – 20 тис., 
Чехія – 17 тис., Карпатська Україна – 4 тис. Заробітну плату 
гарантували нарівні з німецькими робітниками. Кожен заробіт-
чанин міг вільно переслати додому 31 марку щомісячно (обмін-
ний курс: 1 німецька марка = 7 чехословацьких крон)2.

Обмін у культурній сфері, очевидно, не мав ознак планомір-
ності, санкціонованої можновладцями. У Німеччині епізодично 
відбувались імпрези, приурочені Карпатській Україні. У жовтні 
1938 р. в Берліні на підтримку національно свідомих сил краю 
висловилися представники української еміграції3.

Наприкінці січня наступного року чималу аудиторію в 
Берліні зібрала лекція «Моя подорож по Карпатській Україні» 
професора Генца Гегеля4. А 10 лютого у «Німецькому клубі» у 
Відні вчений-славіст доктор Ганс Кох (відомий згодом як при-

1 4000 наших робітників до Німеччини. Нова Свобода. 1939. 19 лютого. 
С. 2; На працю до Німеччини 9 березня відїзджає перший транспорт. Нова 
Свобода. 1939. 8 березня. С. 6; в.в. Наші робітники до Німеччини. Нова 
Свобода. 1939. 10 березня. С. 3.

2 Шандор В. Спомини. Т. I. С. 181.
3 Українці в Берліні за Підкарпаття. Нова Свобода. 1938. 21 жовтня. С. 3.
4 В Берліні про К. Україну. Нова Свобода. 1939. 4 лютого. С. 3.
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бічник відновлення української державності 1941 р.) мав «ці-
кавий виклад про Карпатську Україну». Між присутніми були 
«передові господарські, політичні й культурні діячі Відня»1.

* * *
Як бачимо, німецький фактор посідав на сторінках газети 

«Нова Свобода» заслужене місце. Виняткового в тому нічого 
нема, адже німецькі проблеми й устремління не сходили в ті 
роки зі шпальт будь-якого поважного видання. Світ стежив за 
розвитком сценарію. Комбінував. Сподівався. І помилявся...

Першопубл.: Офіцинський Р. Німецький фактор на сторінках карпа-
тоукраїнської газети «Нова свобода» (1938 – 1939). Німці на Закарпатті 
(X – XX ст.). Ужгород, 1995. С. 56-64.

Карпатоукраїнське село: 
Новоселиця 1938 – 1939 років

На початку годиться відзначити найважливіше. Свої ви-
сновки про те, яким було домінуюче, по суті, аграрне і русти-
кальне населення Карпатської України, підкріплюємо публі-
кацією без купюр критичного опису тогочасних подій у пере-
січному селі очима опозиційно налаштованого клірика – русо-
філа й угрофіла.

Греко-католицький священник Стефан Бендас (3 серпня 
1903 – 13 серпня 1991) прослужив парохом у с. Новоселиця 
нині Тячівського району 13 років – від березня 1928-го до 
квітня 1941-го. Опісля перебрався на фару до с. Велика 
Копаня (Виноградівський район). Рукописну «Хроніку села 
Новоселиці», складанню котрої присвятив майже десятиліття, 

1 У Відні про Карпатську Україну. Нова Свобода. 1939. 17 лютого. С. 2.
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він подарував місцевій церковній громаді1. На щастя, у гарному 
стані рукопис уцілів.

Примітна деталь. Якщо, навіть, автор «Хроніки села 
Новоселиця» когось або щось категорично не сприймав, од-
наково ретельно фіксував, причому каліграфічно. Нині цей 
безцінний фактаж із локальної історії було б годі знайти. Таке 
зрідка потрапляє в архівосховища.

Інколи «Хроніка села Новоселиця» нагадує приватний що-
денник за 1932 – 1941 рр. У ньому присутні місцями занадто 
розкуйовджені, непричесані судження, вряди-годи передаються 
вельми конфіденційні, довірливі думки, бурхливо вирують і ки-
плять безмежні емоції та задавнені образи.

Ще раз підкреслимо, цей оригінальний рукопис, подарова-
ний сільській церкві, дивом дійшов до наших днів як найґрун-
товніше дослідження Новоселиці та її околиць. Тому заслужив 
на осібну публікацію без купюр2, оскільки є унікальною пам’ят-
кою історичного краєзнавства Закарпаття XX ст.

Щодо карпатоукраїнської проблематики, то у «Хроніці 
села Новоселиця» відображено наступне. 24 вересня 1938 р.  
Чехословаччина проголосила загальну мобілізацію. Із Ново- 
селиці призвали двісті осіб, зокрема о. С. Бендаса в якості зви-
чайного вояка – фронтового солдата. Одначе офіційна Прага 
погодилася задовільнити територіальні претензії сусідів – 
Німеччини, Угорщини, Польщі. Унітарна Чехословацька дер-
жава 10 жовтня 1938 р. трансформувалася у федеративну.

З ініціативи вчителя Миколи Кушніренка в Новоселиці 
виникла Українська народна рада. До неї ввійшли десять ра-

1 Хроника села Новоселицѣ (Тячовскій округъ) съ особнѣйшымъ вни-
маніемъ на вѣроисповѣданіе; съ додатками: школа, духовники, дѣйствую-
щіи въ Новоселицѣ и ихъ короткій curriculum vitae. Составилъ и подаровалъ 
гр.-кат. церкви о. Стефанъ Бендасъ, гр.-кат. духовникъ. 1932 – 1941. 373 с.

2 Офіцинський Р. Новоселиця у минулому і сьогодні (1371 – 2009 роки). 
Ужгород, 2009. С. 145-509.
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дикально налаштованих осіб. Вони часто конфліктували із 
сільським старостою, спонукали жандармерію до обшуків 
у його домі за підозрою в антидержавних діях. Соратники  
М. Кушніренка ввійшли до осередку легальної парамілітарної 
організації «Карпатська Січ», що блискавично розширився, 
включивши 69 членів-мешканців Новоселиці.

Після територіального поділу, в т. ч. Підкарпатської Русі, 
за Віденським арбітражем 2 листопада 1938 р. крайова столиця 
перебралася в м. Хуст. Сюди Папа Римський призначив апо-
стольським адміністратором крижевацького єпископа Діонісія 
Нярадія. Він одразу зібрав усіх греко-католицьких парохів і за-
пропонував підтримати ідею українського національного відро-
дження. Проте новоселицький священник, одержимий угро- і 
русофільством, до прохання поставився вельми скептично.

У січні 1939 р. о. Стефан Бендас і комендант сільських січо-
виків Микола Кушніренко взагалі перейшли на вульгарну мову 
примітивного шантажу, ультиматумів і взаємних звинувачень. 
До цього непрямо залучалися Іван Рогач, секретар прем’єра  
А. Волошина, і Стефан Решетило, секретар єпископа Д. Нярадія.

До слова, деякі члени «Карпатської Січі» могли спокійно 
послужити прототипами для китайських молодіжних екстре-
містів (хунвейбінів). Їхніми руками у 1960-х рр. Мао Цзедун 
проводив чистку інтелігенції та державно-партійного апарату.

Про завдану січовицьким вождизмом шкоду відверто й 
гостро говорили не тільки опоненти, але й істинні будівничі 
Карпатської України, як учений, педагог, письменник, журна-
ліст Володимир Бірчак1.

Після падіння Карпатської України влада в Новоселиці 16-19 
березня 1939 р. перейшла до рук народної гвардії (nemzetőrség) 
на чолі з Варфоломієм Довговичем. Угорські солдати прийшли в 
село під командою заслоша (прапорщика) Міклоша Телепі та ті-
зедеша (молодшого сержанта) Імре Гьомпе. Греко-католицький 

1 Див.: Бірчак В. Карпатська Україна. Ужгород, 2007. 198 с.
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парох пригостив їх святковим обідом, а на фарі вивісив держав-
ний прапор Угорщини. Для нього вони були «освободители».

За іронією долі, наступні «визволителі» – радянські – в 
травні 1949 р. о. С. Бендаса ув’язнили на п’ять з половиною 
років (до січня 1955 р.) за «надання допомоги міжнародній бур-
жуазії» та «антирадянську пропаганду і агітацію» (ст. 54-4 і ст. 
54-10 ч. 2 Кримінального кодексу УРСР). Додому повернувся 
вже з табору інвалідів. Проживав у м. Берегово, влаштувавшись 
перекладачем із латини в обласному архіві, а потім – нічним 
сторожем. У 70-річному віці вийшов на пенсію. У червні 1990 р. 
його призначили каноніком відновленої Мукачівської греко-ка-
толицької єпархії. Реабілітований 23 серпня 1991 р., через три 
тижні після смерті.

Складно сказати про його ідейно-політичні та етноідентифі-
каційні уподобання на схилі віку. Можемо виразно й однознач-
но їх окреслити лише за «Хронікою села Новоселиці». Якщо 
брати до уваги цю рукописну книжку, то о. С. Бендас цілковито 
вписується, з одного боку, в закостенілий образ типового кле-
рикального консерватора, а з другого – затятого речника угро- і 
русофільської еклектики (мадярона).

Він повсякчас ховався під личиною непохитного захисника 
вузьких інтересів «карпаторусского народа» (підкарпатських 
русинів, карпаторосів). Їх начебто він боронив перед нашестям 
чужинців – українців, чехів, євреїв, росіян, а найдужче – право-
славних і безбожників (комуністів і т. п.). Навпаки, все пов’яза-
не з політонімом «Угорщина» для нього мало статус недотор-
канної священної корови.

Угорські окупанти відразу перейменували Новоселицю на 
Тарасуйфалу. Невдовзі великий захисник «карпаторусскости» 
о. С. Бендас перестав вести свою сільську хроніку рідною мо-
вою (суржиком) і перейшов на угорську. 21 березня 1939 р. його 
парохія повернулася під юрисдикцію Мукачівської греко-като-
лицької єпархії з осідком в Ужгороді.

Частина перша. Реконструкції
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Угорська жандармерія затримала 16 новоселицьких січо- 
виків. Їх мали відвезти до Тячева, де для них запланували по- 
куту не тільки довгу (до чотирьох тижнів), але й круту (щоден-
не побиття). Наразі за своїх односельців і вірників заступився  
о. С. Бендас, тому покарання здійснили безпосередньо на жан-
дармському відділку в Нересниці.

Все обійшлося кожному «дрібничкою» – кількома ударами 
в обличчя. Нова влада – нові порядки. У повсякденні замість 
національно-державного піднесення запанувала чужинська ре-
пресивна помста.

Витяг з рукопису «Хроника села Новоселицѣ» 
(1932 – 1941) о. Стефана Бендаса про події 

періоду Карпатської України мовою оригіналу

1938

Мобилизація
Дня 24/IX рано въ 6 годинъ появилися мобилизаційные 

плакаты чешско-словенскихъ войскъ до 40 году. Село звучитъ 
отъ плача. Супруги, дѣти, отцы, матери въ плачи разлучают-
ся отъ своихъ супругъ, отцевъ, дѣтей. Изъ Новоселицѣ circa 
200 особъ рукуетъ, в томъ числѣ и гр.-католическій духов-
никъ, но не въ качествѣ военнаго духовника, но якъ обычай-
ный фронтовый солдатъ. Но, славите Бога, до кровопроли-
тія не дошло, понеже Чехословакія капитулувала и передала 
спорныя меншинственныя территоріи Нѣмеччинѣ и Польши, а 
позднѣйше и Мадярщинѣ. Но разомъ се принесло и погибель 
Чешскословенской републики, понеже 10/X Чешскословенская 
република якъ така разпалася и вытворяется федеративная дер-
жава чеховъ, словаковъ и карпатороссовъ.

Федерація чеховъ, словаковъ и карпатороссовъ
Новоселица днемъ 10/X переставаетъ быти частю Чешско- 

словенской републики и является частю федеративной державы 
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чеховъ, словаковъ и карпатороссовъ. На Подк. Руси сейчасъ 
вытворяется влада съ 6 министрами эвент. штатсекретарями въ 
главѣ съ министер-предсѣдателемъ Андреемъ Бродій; дальшые 
члены: Др. Эдмундъ Бачинскій и Юлій Ревай яко министры, 
и Др. Иванъ Пьещакъ, Др. Стефанъ Фенцикъ и о. Августинъ 
Волошинъ яко штатсекретари. На жаль сія влада, которая пред-
ставляла мнѣніе и хотѣніе подкарпатскихъ русиновъ, благодаря 
подполной работѣ украинцевъ и украинофиловъ была ганеб-
нымъ способомъ отдалена. Министерскій предсѣдатель Бродій 
былъ задержанъ и заключенъ въ Прагѣ, а выименованна новая 
влада въ главѣ съ извѣстнымъ украинофиломъ о. Августиномъ 
Волошинъ и членами Юліемъ Ревай и Эдмундомъ Бачинскій, 
кто яко неукраинофилъ только фигурно былъ и жадной влас-
ти не было ему данно. И со симъ режимомъ зачинается калва-
рія карпаторусскаго народа, но особенно его интеллигенціи. 
Каждый, кто непризнаваетъ себе украинцемъ есть немилосерд-
но гоненъ. Наполняются тьюрмы и концетраційный таборъ въ 
Раховѣ «Думенъ», гдѣ концентруютъ безъ свякой вины элиту 
карпаторусскаго народа только потому что нехотѣли статися 
ренегатами и гордо признавали себе карпатороссами. Можно 
сказати, что почти безъ изятія всюду украинофильское учитель-
ство перебераетъ власть. Въ селахъ они диктуютъ уряды, а даже 
и министерства съ ними заполненны.

Въ Новоселицѣ украинскій эмигрантъ, учитель Николай 
Кушнѣренко съ помочію украинофильскимъ учительствомъ за-
ложуетъ

«Украинскую народную раду»,
членами которой являются найзлоизвѣстнѣйши люде села, 

которые терроризуютъ особенно гр.-католиковъ, яко такихъ, 
которые неотступаютъ отъ своей русскости и неохотны статися 
ренегатами «украинцами». Изъ селянъ особенно гонятъ Лемакъ 
Василія, Джуганъ Василія пѣтѣ и т. д. и не говоря о гр.-кат. ду-
ховнику, кто при семъ режимѣ на основѣ фальшивыхъ доносовъ 
«украинцевъ» былъ два раза задержанъ и веденъ жандармеріею 

Частина перша. Реконструкції



38 Роман Офіцинський

и что до заключенія или до концентраційнаго табора не дошелъ, 
только окружному начальнику, тоже украинофилу, но честному 
человѣку Петру Каленюкъ можетъ дяковати. Окремъ сего пере-
велося у него 5 раза домовный зыскъ.

Члены сей злоизвѣстной У.Н.Р. были: 1. Иванцюкъ Василій 
Василію. 2. Иванцюкъ Иванъ Ивану. 3. Кушнѣренко Николай. 
4. Драгунъ Михаилъ Василію Ильку. 5. Томишинецъ Иванъ 
Федору Морозюкъ. 6. Кубинецъ Иванъ Василію Куричишинъ. 
7. Тяско Василій Ивану Юришинцу. 8. Тяско Петръ Петру 
Дяку. 9. Джуганъ Георгій Георгію Фанта, и 10. Тяско Стефанъ 
Ивану Примичъ, до одна люде, которыхъ найлѣпше можно ха-
рактеризовати сими словами: «смѣтя сѣльске». Се почти безъ 
изятія люде, которые за свою злобу и безхарактерность никогда 
ничимъ не были въ селѣ, которыхъ каждый обходилъ, ничего 
сполнаго съ нимъ нехотѣлъ мати, и теперъ хотѣли проуказати 
селу, что они тоже «кто то». Можно думати, что если «такихъ» 
людей «такая» думка ведетъ, сколько злаго сдѣлаютъ.

Но смотря на то, что окремъ сихъ было еще много до нихъ 
похожихъ людей, которые тоже хотѣли владѣти, заосновался 
еще злоизвѣстнѣйший

«Січъ»,
члены которой дѣйствительно зачали сѣчи, катовати, бити 

честныхъ, порядочныхъ людей. Водительство сей «січи», чтобы 
проуказати свой украинскій патріотизмъ предъ еще «высшими» 
водителями, позднѣйше, когда видѣли, что ровняючи съ други-
ми селами въ маломъ количествѣ сутъ, зачали терроризовати 
обывателій и примушовати, чтобы ступили у «січъ». Такъ рабо-
ту никто не могъ получити, жадный урядъ заняти, отъ урядовъ 
ничего получити, кто не былъ членомъ «січи». И такими мето-
дами выросло ихъ число на 69.

Перекращеніе чешской школы
распорядила первая карпаторусская влада въ главѣ съ 

Бродіемъ. Но когда «украинская» влада въ главѣ съ Волошиномъ 
перебрала власть, откликали се, а чешская школа дѣйствуетъ 
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дальше. Но не долго, ибо обывательство Подк. Руси уже нехо-
тѣло дальше терпѣти чехизацію, и такъ подъ притискомъ массы 
«украинская» влада конечно ликвидовала чешскую школу, гдѣ 
не было хотя 30 учениковъ чешской народности. И такъ ноября 
мѣсяца и въ Новоселицѣ перекратилася чешская школа. Въ по-
слѣдномъ учебномъ году учителями при чешской школы были 
тѣ самѣ, что и минулаго года. «Вѣчная ей память».

Хусткая апост. администратура
Понеже рѣшеніемъ вѣденьскаго арбитража (2/XI) и сѣд-

ло Епархіи Мукачевской Ужгородъ былъ приключенъ къ 
Мадярщинѣ, Святый Престолъ заложилъ въ Хустѣ дочасную 
апостолскую администратуру. Новоселица таже перестанетъ 
отъ сегодня быти въ Епархіи Мукачевской и принадлежитъ до 
Хусткой апостолской администратуры.

Первый апост. администраторъ въ Хустѣ о. Діонизій 
Нярадій, крижевацкій епископъ.

Апост. администраторъ на день 8/XII скликалъ всѣхъ ок-
ружныхъ намѣстниковъ, передъ которыми выявилъ свою про-
грамму.

Въ программѣ головные точки: что должность каждаго 
духовника на своей парохіи заложити «січъ» и дѣйствовати 
въ украинской читальни «Просвіта». Потому нѣкоторые изъ 
присутныхъ были воззванны пооденъ «ad audiendum verbum». 
Между ними и я. Тамъ мнѣ явно было сказанно, что долженъ 
залишити русскую оріентацію и приступити въ «украинскій» 
лагеръ, ибо инакъ о мою безпечность и будучность не будетъ 
обстарано. Я само собою разумѣется отказалъ сдѣлати такую 
безхарактерность и потому и чую послѣдствія моего отказа, но 
Богъ поможетъ.

Послѣ намѣстническаго совѣщанія общее мнѣніе намѣст-
никовъ выразилося въ симъ изреченіи: «Епископа не имѣеме, но 
однымъ украинскимъ агитаторомъ убольшилася Подкарпатская 
Русь».
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Непорочное зачатіе Пр.Д.М. декретуется
Преосвященный епископъ о. Діонизій Нярадій отъ сего 

года декретуетъ праздникъ «Непорочнаго зачатія Пр. Д. Маріи» 
на цѣлой территоріи Хусткой апостолской администратуры. 
Декретованіе сего праздника, который праздникъ до сихъ поръ 
только церковнымъ праздникомъ былъ въ Новоселицѣ – но 
вѣрующіи воздержовалися работъ сего дня – не смотря на кон-
серватизмъ нашего народа, безъ свякихъ тяжостей, можно ска-
зати съ одушевленіемъ было принято вѣруючихѣ.

Статистическыя данныя
на годъ 1938

I. Число вѣрниковъ, греко-католиковъ 1539 душъ
                                   греко-восточныхъ 948
                                   адвентистовъ 23
II. Число откончившыхъ великодную сповѣдь 902
III. Число неоткончившыхъ великодную сповѣдь 141
IV. Число причастниковъ 1520
V. Число возвратившихся схисматиковъ 11

1939

Украинскій режимъ
Продолжается калварія карпаторусскаго народа. Изъ дня 

на день огоршается ситуація. Украинизація немилосердно ве-
дется. Всѣ русскія газеты якожъ и книги заказаны. Въ школахъ 
выключно по украински учится. Веденіе помалу выбираютъ 
совсѣмъ изъ рукъ домашныхъ украинофиловъ и перебераютъ 
украинскія эмигранты. Горе тебѣ карпаторусскій народе! но ра-
зомъ и наука, якъ маешъ вѣрити чужему. Помалу и фанатизо-
ванные селяне зачинаютъ прозрѣвати, что и кто то «украинецъ». 
Уже только нѣсколько «січевыхъ» головачовъ вѣритъ имъ изъ 
селянства, прочіи только подъ терроромъ молчитъ. Огорченіе 
растетъ. Тьюрмы и концентраціонный таборъ переполненъ, уже 
и не задержуютъ никого, нѣтъ гдѣ умѣстити ихъ, но судьба «не-
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благонадежныхъ», незадержанныхъ еще горша якъ судьба за-
ключенныхъ, ихъ жизнь и на моментъ не есть въ безпечности. 
Особенно во великомъ числѣ есть заступленно гр.-католическое 
духовенство, такъ въ тюрмахъ якъ и въ концентраційномъ та-
борѣ, не смотря на то, что въ главѣ влады стоитъ гр.-кат. ду-
ховникъ. Интересно, что гр.-восточное духовенство въ тюрмахъ 
въ очень маломъ количествѣ, а въ концентраційномъ таборѣ 
совсѣмъ не есть заступленно. Прото замѣчаю се, понеже когда 
то, но и еще сегодня очень модный той лозунгъ, что: «русскій 
человѣкъ только православнымъ можетъ быть». А гдѣ были 
тѣ патентированные русскіе, когда терпѣти треба было за рус-
скость? Большинствомъ молчали а даже помогали основати 
такъ званную «Украинскую автокефальную православную цер-
ковъ». Кто былъ «украинцемъ»? Кто знущался надъ русскимъ 
обывательствомъ Новоселицѣ? Почти безъ изятія «православ-
ные», «патентированные русскіе». Головный командантъ «січи» 
въ Новоселицѣ, украинскій эмигрантъ, учитель Кушнѣренко, со 
своими помочниками «православными», «патентированными 
русскими» только на гр.-кат. духовника нападуетъ, а гр.-вост. 
батюшкови и волосъ не изкривился, жадное слово не было про-
тивъ него сказанно. Противъ гр.-кат. духовника напр. явно на 
прилюдныхъ собраніяхъ «січевики» устами своего команданта 
такъ агитуютъ (21/I) «то песъ, то сволочъ, лишъ мотузъ му на 
шию, бо лишъ то заслужитъ», (23/I) «вонъ изъ нимъ, треба го 
выгнати», а 24/I уже и выдали «січевики» «урядово» дорогу гр.-
кат. духовнику. Сказали, чтобы до 14 дней забрался изъ села, 
ибо въ противномъ случаи не ручатъ за послѣдствія. Когда я не-
послушалъ сей ултиматумъ и выступилъ острійше противъ нихъ 
и сказалъ, что съ мною только епископъ распоряжаетъ, а жад-
ный «січ», они заявили, что сіе дѣло переговорено съ еписко-
помъ и даже отъ епископа достали наставленіе, якъ маютъ со 
мною поступити. Невѣрно менѣ, но когда позднѣйше оденъ изъ 
тихъ, которые передали ультиматумъ, позднѣйше раскаялся 
и пришелъ мене перепросити, долженъ былъ я убѣдитися, что 
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въ епископскомъ урядѣ дѣется. Для вѣчной памяти и ганьби да 
стоятъ здѣсъ слова Проданецъ Василія Иванового Мигалѣшки 
дословно: «Когда дня 22/I понесли насъ до Хусту протестова-
ти противъ именованія чешскаго генерала Прхали третимъ ми-
нистромъ Карп. Украины, разъ на площади приходитъ къ намъ 
бывшій нашъ управитель Шелемба и учитель Кушнѣренко съ 
однимъ паномъ одѣтымъ в сѣчевую одежу. Той панъ представи-
лся, что онъ уже 2 годы духовникомъ есть и прото есть въ сѣчо-
вой униформѣ, ибо онъ само такъ якъ военный духовникъ, кто 
во военной униформѣ ходитъ, есть сѣчовымъ духовникомъ. (То 
былъ богословъ Иванъ Рогачъ, тогдашній секретарь Волошина). 
Онъ намъ каже, что чуе, что мы неудовленѣ со своимъ попомъ и 
хочеме, чтобы былъ отдаленный изъ Новоселицѣ. Онъ уже пере-
говорилъ дѣло изъ владыкомъ, а теперъ маеме пойти до владыки 
и сказати нашѣ жаданія. Со нимъ пошли мы до владыки, кто 
изписавъ все, что сказали Шелемба и Кушнѣренко и тогда они 
жадали, чтобы попа переложили изъ Новоселицѣ, бо тамъ изъ 
украиною ничъ не можь чинити (sic!) докѣ онъ тамъ будетъ. На 
се владыка сказалъ, что не такъ легко ему переложити о. Бендаса, 
понеже онъ есть парохомъ, но порадилъ, чтобы мы пошли дому 
и изписали всѣ поповы дѣла до найменша, и коли се зишлеме 
разомъ выдайте ему дорогу и онъ тогда напудится и прийде туй 
и самъ буде проситися, и тогда мы уже изъ нимъ порадиме».

Позднѣйше я дознался, что той «владыка» былъ епископскій 
секретарь, василіянскій монахъ о. Стефанъ Решетело, украин-
скій эмигрантъ.

Доста и сего на указку, якій духъ владѣлъ тогда не только 
въ цивильныхъ урядахъ, но даже и въ епископской канцелларіи.

Разумѣется, я не напудился и не шелъ до епископа, но бо-
ролся дале противъ украинизаціи (разумѣется, что не явно, ибо 
тогди лишъ зато запирали людей, что не назывался украин-
цемъ) и подъ часъ цѣлой борьбы нашелъ великую моральную 
подпору въ большой части своихъ вѣрниковъ, которіи крѣпко и 
непоколебимо стояли. Слава имъ!
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Выборы въ соймъ Карп. Украины
Сіи выборы в исторіи навѣрно подъ именемъ «комидіи» бу-

детъ зазначенно. Есь только одна «урядовая» листина. Больше 
листинъ недозволяется. Но еще и такъ рушится весь «украин-
скій» аппаратъ и ведется шаленная агитація. Кто и слово ска-
жетъ, сейчасъ задержанный. Мѣстнаго гр.-кат. духовника  
3 днями предъ выборами судятъ задержати. Являются «січи» 
изъ Хуста для задержанія, но мѣстные «січи» радятъ имъ то не 
сдѣлати, понеже тогда вѣрники его изъ огорченія еще въ боль-
шой мирѣ будутъ противъ «украинцевъ». Что якъ велася аги-
тація, не смотря на то, что только одна листина была дозволе-
на и такъ и небыло отъ кого и чего боятися, да стоитъ здѣсъ 
слѣдуючій случай. Дня 10/II бубнуютъ въ селѣ, чтобы вечеромъ 
всѣ но особенно гр.-католики изыйшлися въ школѣ, понеже 
выйдетъ терновскій гр.-кат. духовникъ и хочетъ что-то пого-
ворити. Изыйшлися и терновскій гр.-кат. духовникъ о. Петръ 
Погорѣлякъ зачинаетъ шаленную агитацію за урядовую и оди-
ною кандидаційною листиною и на конци всѣхъ притомныхъ 
воззвалъ, чтобы подняли руку и сказали за нимъ: «Мы всѣ божи-
меся на живаго Бога, что мы украинцѣ и при выборахъ будеме 
голосовати за украинскую листину. Такъ намъ Боже помагай». 
Не забудьме, что «січевики» при томъ того, кто не поднялъ руку 
и неприсягалъ, терроризовали и примушовали.

Пришелъ день выборовъ, день 12/II, когда «січевики» уже 
отъ рана не только украшены украинскими синьо-желтыми лен-
тами, но даже одѣты въ сіи ленты, терроризуютъ выборчиковъ. 
Голосованіе, разумѣется явно, предъ «січовою» комиссіею слу-
чится и горе тому, кто бы случайно порожный конвертъ верлъ 
въ урну. Въ Новоселицѣ по ихъ выказу было 1180 голосовъ за 
«украинскую» листину, и 3 голоса порожны.

На цѣлой «Карп. Украины» тоже по ихъ выказу выслѣдъ 
голосованія по округахъ такий:
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[Вклейка вирізки з газети]
Загальний вислід виборів

На УНО в цілій країні 92,4%
Участь у виборах 92,5%

Перше число означає кількість всіх правильнених до го-
лосованя, друге кількість голосувавших, третє голоси за УНО, 
четверте проти УНО, пяте відношення у процентах

Хуст 37.219 33.939 29.658 4.281 87.50
Воловий 17.945 16.725 16.545 180 98.01
Перечин 12.245 11.514 10.774 740 93.57

Вел. Березний 13.962 13.379 13.160 219 98.04
Рахів 32.040 30.500 29.286 1.214 96.00

Іршава 25.981 24.469 23.502 967 96.06
Тячово 41.368 39.097 37.494 1.603 95.09
Свалява 26.261 23.603 21.839 1.764 92.52
Севлюш 29.126 27.642 25.807 1.835 93.36
Середне 12.196 11.583 11.060 523 95.80

Чинадієво 33.022 29.516 23.626 5.890 80.04
Разом 284.365 263.202 243.557 19.645 92.40

На памятку прилѣпую и «урядовую» и одинственную кан-
дидаційную листину, на которой сутъ заступленны чешское, 
румунское и нѣмецкое меншинство, есть такъ заступленна дво-
ма кандидатама и украинская эмиграція, только истиннаго кар-
паторосса, якожъ и мадяра не есть.

[Вклейка]
Листа кандидатів

Українського Національного Обєднання
і народностевих груп

в Карпатській Україні (Підкарпатській Руси)
для виборів до першого сойму

Карпатської України (Підкарпатської Руси):
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1. Др. Августин Волошин, премєр правит. Карпатської 
України Хуст

2. Ревай Юлій, міністр Карп. України Хуст
3. Др. Бращайко Юлій, адвокат Хуст
4. Др. Бращайко Михайло, публічний нотар Хуст
5. Гріґа Іван, хлібороб Вишні Верецки
6. о. Довбак Адальберт, духовник Ізки
7. Др. Долинай Микола, лікар Хуст
8. Dr. Drbal Miloš, advokát Chust
9. Дутка Августин, суддя Хуст
10. Ігнатко Іван, хлібороб Білки
11. Др. Комаринський Володимир, адвокат Хуст
12. Качала Іван, залізничар Перечин
13. Клемпуш Василь, торговець Ясіня
14. Клочурак Степан, урядник Хуст
15. Лацанич Василь, учитель Великий Березний
16. Мандзюк Микола, учитель Севлюш
17. Марущак Михайло, господар Великий Бичків
18. Інж. Романюк Леонід, урядник Хуст
19. Moys Grigorie, protopop Bila Cerkov
20. Німчук Дмитро, директор, Хуст
21. Ing. Oldofredi Anton-Ernest Unterstaatssekretär Chust
22. Пазуханич Юрій, інспектор Хуст
23. Перевузник Іван, земледілець Середне
24. Попович Петро, земледілець Великі Лучки
25. Ревай Федір, директор друкарні Хуст
26. Др. Різдорфер Микола, лікар Свалява
27. Др. Росоха Степан, урядник Хуст
28. о. Станинець Юрій, парох Воніново
29. Шобей Василь, господар Вульхівці
30. Штефан Августин, началник мін. шк. Хуст
31. о. Феделеш Кирило, катехит Білки
32. Тулик Михайло, редактор Хуст
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Комиссаръ въ селѣ
Украинскій режимъ послѣ «удавшихся выборовъ» зачинае-

тъ заряжатися. Стопроцентово не за ними стоячихъ сельскихъ 
старостовъ суспендуютъ и выименуютъ стопроцентовыхъ 
комиссарей. И новосельскаго старосту Лемакъ Василія до-
стигла сія судьба дня 13/III и былъ комиссаремъ выименованъ 
Иванцюкъ Иванъ Ивану, но не имѣлъ счастя, такъ якъ и не-
достигъ еще перебрати новый «урядъ», а панство гинуло изъ 
«прощенною Украиною» вьедно.

Самостоятельность «Карп. Украины»
Дня 15/III нагле и несподѣванно былъ созванъ соймъ.  

И «славные» посланники, которыхъ «Карп. Україна» «одиного-
лосно» и «съ одушевленіемъ» выбрала яко «элиту» и «найму-
дрійшихъ» людей на Подк. Руси, рѣшаютъ, что отриваются отъ 
федеративной державы чеховъ, словаковъ и карпатороссовъ 
и осамостойнять «Карп. Украину». Но треба знати, что тогда 
Чехія уже была занята нѣмецкими войсками, а Словакія подъ 
протекторатомъ Нѣмеччины осамостойнилася, и только такъ 
можеме поразумѣти «геройство» «самостійників». Соймъ еще 
рѣшаетъ, что барвы «Карп. України» желто-синѣй, а гимнъ 
«Ще не вмерла Україна». Но вотъ! иронія судьбы, «Україна» 
еще и 24 годинъ не жила и упокоилася не на жаль, но на пре-
великую радость всѣхъ карпатороссовъ, такъ якъ само того дня 
освободительныя войска Мадярщины уже одну часть Подк. 
Руси заняли.

Были и счастливыя села, которіи еще предъ «осамостійненя 
Карп. Україны» были заняты мадярами, но на жаль Новоселица 
еще до 18/III мусѣла терпѣти терроръ «самостійних» и разомъ 
прекратившихся украинцевъ.

Украинская мобилизація
Дня 16/III рано украинская эмиграція, которая уже совсѣмъ 

перебрала владѣніе, видя свою погибель еще распорядитъ мо-
билизацію. Повторится осенный плачъ, но еще во возвышен-
ной мѣри. Мобилизація не удалася, никто не рушаетъ изъ дому, 
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а «славные» герои дамашные січевики потѣкали по горахъ, 
чтобы не ити на войну. Видя бѣгство «домашныхъ украинцевъ 
січовиковъ, народъ черезъ слеза пустится в смѣхъ. Въ селѣ уже 
распостраняется тайкомъ вѣстка, что Хустъ занятій мадярами, и 
слезы перестанутъ, передаючи мѣсто щирому смѣху.

Зачинается бѣгство эмиграціи. Но кто вѣделъ сіе бѣгство 
задумался, гдѣ тое еще вчера дѣйствующее «украинское герой-
ство». Окружающіи горы переполненны удираючими оружен-
ными сѣчевиками, которые еще на послѣдъ нущаються надъ 
народомъ, а особенно надъ карпаторусскою интеллигенціею. 
Чтобы перекратити ихъ нущеніе и чтобы воздержати въ селѣ 
порядокъ заоснуется подъ командою Вартоломея Договичъ на-
родная гарда (nemzetőrség), которая гарда воздержуетъ поря-
докъ въ селѣ ажъ до 19/III когда

Мадярскія войска въ Новоселицѣ
появляются подъ водительствомъ запаснаго прапорчика 

(zàszlòs) ifj. Telepy Miklòs (въ цивилу okl. épitészmérnök) и ас-
пирантъ четаря (karpaszomànyos szakaszvezető) ifj. Gömpe Imre 
(gazdasàgi segédtiszt). Отъ сегодня уже и офиціально принадле-
житъ Новоселица подъ названіемъ Taracujfalu до Мадярщины. 
Обывательство съ найбольшою радостію принимаетъ мадяр-
ское войско, принимаетъ яко освободителя ибо дѣйстительно и 
освободители были они. Отъ чего освободили они? Чтобы ко-
ротко и ясно сказати, цитирую слова Фосколосъ Гуга, который 
характеризуючи обстоятельства въ Италіи при Наполенѣ такъ 
пишетъ: «Законы не были, но были всемогучіи суды, явные об-
винители и оборонители не были, но были донощики, которіи 
прозрадили и найтайнѣйшія думки и были такія наказанія, про-
тивъ которыхъ аппеляціи не было».

Коротко и ясно, такъ можно характеризовати и состояніе 
Подк. Руси при украинскомъ режимѣ.

Наказаніе «січевиковъ»
Домашные січевики, которые и такъ не вербовалися из 

элиты села, еще подбуренны отъ украинскихъ эмигрантовъ, 
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якожъ и украинофиловъ, въ украинскомъ режимѣ уже не мѣ-
щалися въ шкурѣ своей. Гр.-кат. духовникъ не былъ один-
ственный на которомъ возилися, но терроризували всякими 
способами и прочихъ обывателей, несогласившихся изъ ихъ 
бандитскими методами, а несогласившихся было 3/4 часть села. 
Огорченіе противъ січевиковъ со дня на день росло, не дивно 
таже, что когда мадярское войско заняло Подк. Русь, огорчен-
ные обыватели головныхъ виновниковъ и террористовъ січе-
вицкихъ зачали выдавати. Явится жандармерія и одного дня 
задержитъ 16 бывшихъ січевиковъ, а то: 1. Томишинецъ Иванъ 
Федору Морозюкъ. 2. Кубинецъ Иванъ Василію Куричишинъ. 
3. Бенчакъ Федоръ Василію Цоканинъ. 4. Тяско Иванъ Ивану 
Хромаго. 5. Грисъ Иванъ Василію. 6. Тяско Стефанъ Ивану 
Примичъ. 7. Лавришинецъ Иванъ Стефану. 8. Иванцюкъ Иванъ 
Ивану Комисаръ. 9. Джуганъ Юра Юру Фанта. 10. Раричъ 
Иванъ Василію. 11. Иванцюкъ Иванъ Ивану Стефанишинъ.  
12. Тяско Петръ Петру Дяку. 13. Тяско Василій Ивану Юришинъ. 
14. Гындичъ Михаилъ Юру. 15. Проданецъ Василій Николаю 
Вовчелишинъ. 16. Орябка Михаилъ Ивану Фужаччинъ. Цѣль 
жандармеріи: извести ихъ до Тячова, гдѣ потомъ съ прочими 
січевиками должны были подверечися «покутѣ». По расказу сі-
чевиковъ изъ другихъ селъ сыя покута была не только долгая 
(держала 3-4 недѣль) но и крутая (ежедневное побѣеніе). Послѣ 
задержанія сихъ 16 явится на сценѣ «украиножеръ» (якъ украин-
цы называли его) о. Ст. Бендасъ, кто у жандармеріи заступаетъ 
за задержанныхъ и хотя и не удастся ему совсѣмъ освободити 
ихъ отъ «покуты», но только выборолъ, что до Тячова не были 
поведены и только на жандармской станціи въ Нересницѣ по-
лучили по 1-2 поличниковъ. И со симъ совсѣмъ перекратилася 
въ селѣ персекуція січевиковъ.

Мукачевская Епархія
приключеніемъ Подк. Руси къ мадярскому королевству  

распростряняется наново на цѣлую территорію Подк. Руси Де- 
кретомъ Римскаго Престола, Хустская Апостолская Админи- 
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стратура перекратила свое дѣйствованіе и такъ Новоселица 
днемъ 21/III опять принадлежитъ къ Мукачевской Епархіи.

Мадярская школа
зачинаетъ дѣйствовати днемъ 22 мая. Учениковъ записало-

ся 65, выключно евреи. Ученіемъ повѣренна учительница рус-
ской школы Ковачъ Гавріелла.

Примітка: Хроника села Новоселицѣ (Тячовскій округъ) 
съ особнѣйшымъ вниманіемъ на вѣроисповѣданіе; съ додатка-
ми: школа, духовники, дѣйствующіи въ Новоселицѣ и ихъ ко-
роткій curriculum vitae. Составилъ и подаровалъ гр.-кат. церкви 
о. Стефанъ Бендасъ, гр.-кат. духовникъ. 1932 – 1941. С. 265-288.

Першопубл.: Офіцинський Р. Новоселиця у минулому і сьогодні  
(1371 – 2009 роки). Ужгород, 2009. С. 64-65, 265-288 дод.

Євреї Карпатської України (1938 – 1939):
соціально-економічне і національно-

культурне становище
Стосовно політичних аспектів означеної проблематики вже 

побачили світ наукові праці, зокрема з нагоди 80-ліття від дня 
проголошення незалежності Карпатської України1. Ведеться 
мова здебільшого про характер чехословацької державної етно-
національної політики щодо єврейської меншини з акцентом на 
дії регіональної влади чи об’єднань громадян у дражливих мо-
ментах, які підпадають під ознаки антисемітизму. Проте чима-
ло важливих питань і фактів, які дають переконливішу й об’єк-
тивнішу картину, залишились поза увагою цих дослідників.

1 Михайлюк М. Закарпатські євреї восени 1938 – навесні 1939 років: 
Підкарпатська Русь / Карпатська Україна. Карпатська Україна – незалеж-
на держава. Ужгород, 2019. С. 140-153.
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Після розпаду Австро-Угорщини наприкінці 1918 р. край, 
котрий нині офіційно іменується Закарпатською областю 
України, або ж Закарпаттям, відійшов до Чехословаччини під 
назвою Підкарпатська Русь. Його пересічне населення потрапи-
ло під сильний вплив демократичного світського середовища, 
що панувало в новій державі. Демографічне і соціальне стано-
вище євреїв, доволі чисельної та впливої в регіоні етнічної гру-
пи, не зазнало значних змін.

У Чехословацькій Республіці євреїв визнали національною 
меншиною. У Підкарпатській Русі 1930 р. вони склали сьому 
частину населення і близько 30 % від чисельності всіх євреїв 
Чехословаччини. Закарпатські євреї переважно проживали в се-
лах, займалися в основному торгівлею, громадським харчуван-
ням, сільським господарством. За чехословацького правління 
певна частина з них записувалася до інших національностей.

Згідно з матеріалами переписів населення, протягом пер-
шої третини XX ст. на Закарпатті реальна чисельність (за віро-
сповіданням) євреїв зросла на 37 %, або в абсолютних числах 
збільшилася на 27,5 тис. осіб: від 75 тис. у 1900 р. до 102,5 тис. 
у 1930 р. В обидвох випадках вони становили 14 % населення 
провінції (краю)1. Понад третина їх постійно мешкала в сіль-
ській місцевості та понад половина з них заробляла на життя 
фізичною працею як хлібороби, пастухи, фурмани, ремісники. 
Саме ця промовиста деталь вважається однією з особливостей 
єврейської присутності в межах Закарпаття2.

Згідно з переписом населення 1930 р., коли вперше дозво-
лили визначатися саме за національною ознакою (не за мовою 
чи віросповіданням, як раніше), в краї, що тоді офіційно в скла- 
ді Чехословаччини називався Підкарпатська Русь, проживало 
718 586 осіб. Із них – 445 213 українців (62 %), 106 336 угор- 

1 Магочій П. Євреї на Закарпатті. Короткий історичний нарис. Ужгород, 
2005. С. 5.

2 Макара М. Гнані долею. Етносоціальний нарис історії єврейства на 
Закарпатті. Карпатський край. 1995. № 9-12. С. 12-18.
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ців (15,2 %), 91 212 євреїв (12,7 %), 26 876 чехословаків (чехів 
і словаків) (4,2 %), 14 258 румунів (2 %), 11 490 німців (1,6 %), 
16 212 чужинців (імігрантів різних національностей без чехо-
словацького громадянства) (2,3 %)1. Тоді українців офіційно й 
у пресі називали також етнонімом русини, угорців – мадяри, 
росіян – рускі, москалі, євреїв – жиди, а чехів і словаків – чехо-
словаки.

Вельми показова соціальна структура поліетнічного насе-
лення краю (див. табл. 1), що проявляло трудову активність 
у різних сферах економічного життя. Закарпатські євреї тоді 
домінували в торгівлі мішаним товаром, громадському харчу-
ванні та готельно-ресторанній справі, складали більшість серед 
поштових службовців й у галузі охорони здоров’я (на цьому 
звертаєм окремо увагу далі).
Таблиця 1. Етносоціальна структура населення Закарпаття 1930 р. (осіб)

Заняття
/ Етнічне 
походжен-

ня

Підприємці Службовці Учи-
теліріль-

ники
тор-
гів-
ці

корч-
марі, 
готе-
льє-
ри

лі-
со-
ві

про-
мис-
лові

по-
што-

ві

соці-
альні 
(кас 
хво-
рих)

за-
ліз-

ниць

орга-
нів 

вла-
ди і 

судів

інші 
(крім 
осві-
ти і 

меди-
цини)

українці 57586 205 71 57 29 71 218 1216 829 695 1418
угорці 10287 504 71 67 116 156 75 639 318 233 319
євреї 3100 4819 808 10 150 192 14 17 88 587 170
чехи і 
словаки

826 185 81 246 227 187 334 640 3127 125 735

румуни 1124 5 - - - - 3 13 13 7 12
німці 767 37 12 34 60 11 15 70 63 6 48
чужинці 461 218 12 17 85 32 6 45 66 165 118

Джерело: Підкарпаття в статистичному висвітленні. Нова Свобода. 
1938. 21 вересня. С. 5.

1Підкарпаття в статистичному висвітленні. Нова Свобода. 1938. 21 ве-
ресня. С. 5.
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Якщо ранiше – у XIX і на початку XX ст. – крайова еко-
номiка, легальна і тіньова, перебувала практично в руках пред-
ставників єврейської спільноти (орендували землi, брали вiд 
держави пiдряди на будiвничі проекти і ремонти дорiг, займа-
лися лихварством i контрабандою), то в 1920-х – 1930-х рр. 
молода генерацiя чеських та українських крамарiв, ремiсників, 
кооператорiв поступово витiснила їх на другий план.

Економічні умови євреїв, як і всіх етнічних спільнот, погірши-
лись у 1930-ті рр. через негативний депресивний вплив світової 
економічної кризи на закарпатське суспільство1. Це десятиліття 
одночасно стало періодом зростання числа малих підприємств і 
кооперативів, власниками яких були українці, що кидало виклик 
попередній єврейській перевазі у мережі роздрібної торгівлі.

Рівноправне економічне суперництво час від часу переходи-
ло в гостріші публічні форми – бойкот і полеміку, спричинивши 
тертя і протидію єврейської громади. Зазвичай подібного роду 
скарги чехословацький уряд ігнорував, про що довідуємось із 
двох публікацій газети «Нова Свобода» (виходила в Ужгороді) 
в серпні 1938 р.

Спершу мовилося про надумане звинувачення в антисемі-
тизмі українських учителів, які заснували споживче товариство 
в с. Березово Хустського округу2, відтак – про спроби завадити 
призначенню публічними нотарями чільних представників на-
ціонально-культурного руху Михайла Бращайка до Ужгорода 
та Івана Долинського до Хуста. У цьому контексті зазначено: 
«Ми не нападали на іменованих жидів-нотарів, ми не нападає-
мо на іменованих жидів-лікарів, не нападаємо на жидів-суддів, 
а яким правом сміють такі собі жидки, таким простацьким спо-
собом нападати на особи наших видних людей?»3

1 Kugel Ch. Židé na Podkarpatské Rusí. Podkarpatská Rus. Bratislava, 1938. 
S. 149-152. 

2 Чи то антисемітизм? Нова Свобода. 1938. 4 серпня. С. 2.
3 Безпримірна жидівська агресія на Підк. Русі. Нова Свобода. 1938.  

19 серпня. С. 1-3.
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Як вiдзначив класик чеської літератури Іван Ольбрахт у нарисi 
«Село одинадцятого столiття» (1932), пануванню євреїв-фiнан-
систiв на міжвоєнному Закарпатті поклали край «Пiдкарпатський 
банк», «Легiобанк», «Словацький банк» i «Дунайський банк», що 
давали позики пiд низькi відсотки1. У крупних мiстах легiонер-
ськi швейнi майстернi та взуттєвi магазини чехословацького кон-
церну «Батя» перебрали на себе задоволення попиту на товари і 
послуги, що невпинно зростав у регіоні.

У публiцистичнiй статтi «Євреї» І. Ольбрахт зазначив по-
лiтичну орiєнтованiсть бiльшостi закарпатських євреїв на адмі-
ністраторів-господарiв краю – чехiв. Не випадково у школах із 
чеською мовою навчання, заснованих передусім для дітей чи-
новників, єврейські школярі складали 90 % усіх учнів. Не див-
но, що станом на 1938 р. місцеві євреї задіяли тільки 7 початко-
вих шкіл на рідній мові навчання та 2 середні – реальні гімназії 
в Ужгороді (директор Вінценз Куба, 14 педагогів) та Мукачеві 
(директор Хаїм Кугель, 12 учителів)2.

Тоді часто говорили з іронією: якщо в селі є одна єврейська 
сім’я, то школу відкривають чеськомовну3. Єврейські школя-
рі ставали зразками для ровесників-українців, оскільки рано з 
ліхтарями в руках і шматком хліба в торбі поспішали до своєї 
релігійної школи, де читали Святе письмо. Коли провидніло-
ся, прямували до світських шкіл, аби навчитися досконаліше 
читати, писати, рахувати. Зазвичай у школі єврейські учні за-
тримувались до пізнього вечора. Образно кажучи, їхні ровес-
ники-християни вже давно спали, а вони лише тоді з ліхтарями 
поверталися додому4.

1 Офіцинський Р. Відображення життя і побуту закарпатських євреїв у 
творчості Івана Ольбрахта. Молодь – Україні. 1994. Т. 2. С. 71-77.

2 Stojan F. Representační sborník veškerého školství na Podkarpatské Rusí 
při příležitosti 20 letého trvání ČSR. 1918 – 1938. Prešov, 1938. S. 4, 72, 76.

3 Макара М. Гнані долею. С. 16.
4 Офіцинський Р. Відображення життя і побуту закарпатських євреїв. 

С. 75.
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Пересічно вважалося, що місцевій українській молоді була 
відомою таємниця успіху євреїв: «Чому знає він лучше рахува-
ти, чому стане він лучшим торговцем, заробляє легше хліб як 
многі християнські діти? Подумайте і прийдете на то, що наука і 
труд все переможуть»1. Йшлося про стараність і працелюбство.

Переважно матеріальне становище закарпатських євреїв не 
викликало захоплення. Так, господар, який заробляв 400 крон 
щомiсячно, платив рабиновi 200 крон рiчного релiгiйного по-
датку, 26 крон щомiсячно за ритуальну купiль для дружини i 
для себе. Через спеціальні ритуальні націнки кiлограм пере-
дньої телячої частини йому обходився на 2 крони дорожче, нiж 
будь-кому, лiтр молока – на 40 гелерiв дорожче, а за рiзання 
курки шехтер (рiзник) брав 2 крони. «Коли ж вранцi мiй госпо-
дар... веде розмову зi своїм богом, по його вусатому обличчю, 
мов горох, котяться сльози. Звiдки брати? З чого жити?» – зано-
тував І. Ольбрахт2.

Простий вихiд iз складної ситуацiї взялися показати сповід-
ники сiонiзму, що активно проникав у закарпатськi міста і села. 
Сiонiсти-соцiалiсти (гехалуци) створювали мережу гашхар, 
тобто спецiальних шкіл із гуртожитком – кедмою, де готували 
молодь до вiдправки в Палестину. Така гашхара iснувала й у  
с. Косино Берегiвського округу.

На противагу гехалуцам, євреї-ортодокси заснували ор-
ганiзацiю спортивного типу «Мiзрахi». Її прибiчники носили 
свiтло-зеленi блузи з вишитою жовтою зiркою Давида на ру-
кавах. Радикали-нацiоналiсти (бетари) – третя розповсюджена 
тодi течiя сiонiзму. Це органiзацiя вiйськового зразку, її члени 
видiлялися з-помiж iнших темно-коричневими блузами i ша-
почками з вишитим семираменним свiчником.

1 Жидовськи школи в Марамороши. Наш родный край [Тячів]. 1925.  
№ 1. С. 12.

2 Офіцинський Р. Відображення життя і побуту закарпатських євреїв. 
С. 71-77.
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Між двома світовими війнами близько 10 тис. євреїв пе-
ребрались із Закарпаття на історичну близькосхідну бать-
ківщину Ерец-Ісраель і приблизно стільки ж у західні регіо-
ни Чехословаччини1. У той же час, наприклад, уряд Невілла 
Чемберлена активно заохочував єврейських емігрантів із 
Чехословаччини, Угорщини, Польщі, Румунії, Італії заселяти 
на пільгових умовах віддалені колонії Британської імперії – 
Гайану, Танганьїку, Родезію.

На міжвоєнному Закарпатті активно діяли політичні сили 
за національними ознаками2. Серед них – Єврейська сіоністська 
партія, Єврейська демократична партія, Єврейська громадян-
ська партія. Згодом у радянський час їх віднесли до «ворогів 
народу», «вірної агентури іноземного імперіалізму»3. Усі вони 
з тактичних міркувань були проурядовими, а ідеологічно – кле-
рикальними.

Організаційно найсильніших – сіоністів – очолював Хаїм 
Кугель (1896 – 1953), родом із м. Мінськ (Білорусь). На пар-
ламентських виборах 1935 р. Єврейська сіоністська партія ви-
сунула свого кандидата у спільному списку із Чехословацькою 
соціал-демократичною партією й за результатами голосування 
виборола одне місце в парламенті4. Депутатом став Х. Кугель, 
який після розпаду Чехословаччини репатріювався в Палестину 
й у 1942 – 1953 рр. трудився мером м. Холон як висуванець 
Партії робітників Землі Ізраїльської.

Будучи депутатом чехословацького парламенту, Х. Кугель 
неодноразово давав відсіч антисемітським висловлюванням 
лідерів угорських і німецьких партій, проте уникав гарячих 

1 Закарпатье. Электронная еврейская энциклопедия. Иерусалим, 2005. 
Т. 2. Кол. 523-525.

2 Токар М. Політичні партії Закарпаття в умовах багатопартійності 
(1919 – 1939). Ужгород, 2006. С. 263, 265.

3 Білак С. Народ за ними не пішов. Ужгород, 1981. С. 116.
4 Brandejs J. Vývoj politických poměrů na Podkarpatské Rusi v období  

1918 – 1935. Podkarpatská Rus. Bratislava, 1936. S. 72-88.
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дискусій навколо крайової автономії та мовного питання на 
Закарпатті.

У таких етнополітичних обставинах проживали меш-
канці краю на момент переломних державно-правових змін, 
коли в жовтні 1938 р. чехословацький уряд надав автономію 
Підкарпатській Русі (Карпатській Україні). 28 грудня 1938 р. в 
м. Хуст голова уряду Карпатської України Августин Волошин 
дуже прихильно прийняв делегацію крайової єврейської громади 
в складі 12 осіб на чолі з депутатом чехословацького парламенту 
Хаїмом Кугелем1. Ця зустріч мала принциповий характер.

Місцеві євреї засвідчили лояльність і підтримку української 
влади автономного краю, отримали чіткі освітні гарантії (як-от: 
«жидівські діти хай ходять до жидівської школи, в якій буде-
мо респектувати українську мову, історію, літературу й куль-
туру») та можливості реалізувати національно-культурні праг-
нення шляхом створення Жидівської центральної канцелярії в 
Карпатській Україні.

Подібне повторив карпатоукраїнський міністр Юлій Ревай 
у заяві для представників світової преси в лютому 1939 р. в 
Празі. Він підкреслив, що єврейська меншина складає 12 % на-
селення Карпатської України, будучи важливим економічним 
чинником розбудови автономії2. Промовистий факт: до 1 лю-
того 1939 р. в органах влади Карпатської України зголосилися 
(зареєструвалися) 637 нелегалів – утікачів із частини краю, що 
відповідно до Віденського арбітражу 2 листопада 1938 р. віді- 
йшов до Угорщини3. Серед них було 333 українців (52 %),  
195 євреїв (31 %), 109 чехів (17 %).

Цілком логічно, що в переддень виборів до крайового пар-
ламенту – сойму Карпатської України 12 лютого 1939 р. серед 
євреїв, які мали рівне виборче право з українцями та іншими 

1 Делегація жидівських віроісповід[них] громад у прем’єра Волошина. 
Нова Свобода. 1939. 1 січня. С. 3.

2 Стерчо П. Карпато-Українська Держава. Львів, 1994. С. 86-87.
3 Статистика втікачів з території відступленої Мадярщині. Нова Свобо-

да. 1939. 25 лютого. С. 4.
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національностями, масово поширювалися листівки рідною мо-
вою1. У них переконували голосувати за єдиний список, що на-
зивався «Листа кандидатів Українського національного об’єд-
нання і народностевих груп». Серед цих 32 кандидатів, яких 
обрали депутатами сойму, троє представляли інтереси націо-
нальних меншин – німецької, румунської, чеської. Натомість 
єврейська спільнота не делегувала окремого представника.

У частині Закарпаття, що відійшла за Віденським арбітражем 
Угорщині, на все те реагували надто нервово і з неперебірливою 
стилістикою. Угрорусофільська газета «Карпаторусский голос» 
(виходила російською мовою в Ужгороді) вважала, що цей крок 
А. Волошина продиктований сподіваннями єврейських інвес-
тицій. І риторично підсумувала: «Интересно, что скажет на это 
Гитлер, когда евреи на Карп[атской] Руси получат больше прав, 
чем карпаторусские «мацкали»?»2 У перекладі українською: 
«Цікаво, що скаже на це Гітлер, коли євреї на Карпатській Русі 
отримають більше прав, ніж карпаторосійські «москалі»?»

Як і «Карпаторусский голос», ужгородська газета «Наш 
путь» була ідеологічним рупором соратників місцевого епатаж- 
ного політика Степана Фенцика, котрий за взірцем мав іта-
лійських фашистів. Для їхньої риторики ксенофобія служила 
живильним підґрунтям. Недарма «Наш путь» у першій поло-
вині 1938 р. розмістив декілька різких коментарів з приво-
ду політичних, освітніх і соціальних колізій. Зокрема, репор-
тер газети звернув увагу на село Росвигово (нині мікрорайон  
м. Мукачево), де знаходилося дві школи – стара руська (укра-
їнська) в поганому місці біля дороги, а нова чеська, куди «одни 
евреи ходят» – у престижному – біля річки Латориця навпроти 
греко-католицької церкви3.

1 Боржава Ю. Від Угорської Русі до Карпатської України. Філадельфія, 
1956. С. 46.

2 Что съ «Еврейской Центральной Канцелярией»? Карпаторусскій го-
лосъ. 1939. 12 марта. С. 2.

3 Чешские школы для евреев. Наш путь. 1938. 15 января. С. 3.
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За іншої нагоди «Наш путь» описав інцидент, який трапив-
ся в містечку Тячів у суботу 2 квітня 1938 р. – на шабас, коли 
євреям із релігійних мотивів не дозволено виконувати жодної 
фізичної роботи1. Проте невідомі нападники розбили вітрину 
книжкового магазину «Наше діло», де продавалися відкритки з 
карикатурами, на яких зобразили марамороських євреїв.

«Наш путь» не пропустив нагоди наголосити, що начебто 
комунізм та єврейство є речами невіддільними2. Наразі роз-
вінчувались т. зв. «красные Моисеи», тобто найбільш діяль-
ні закарпатські комуністи – Ерне Найман із м. Берегово, жи-
телі Ужгорода – адвокат Мозеш Юдкович, власник готелю 
Герман Феєр, банкір Дезидерій Армін, а також Адольф і Давид 
Пфефери, Дюла Браун, Шаму Габерман, Арпад Кровиць, Мозес 
Шімон.

Як відомо, в Празі діяло представництво уряду Карпатської 
України в складі семи осіб на чолі з Вікентієм Шандором. Саме 
воно за дорученням прем’єра А. Волошина займалось перемови-
нами з іноземними консульствами щодо переїзду півтори сотні 
єврейських сімей з Карпатської України до Палестини. До того 
ж, уряд А. Волошина в Хусті посприяв, аби чехословацьке гро-
мадянство отримали стільки ж сімей (150) австрійських євреїв, 
які втекли з території, анексованої нацистською Німеччиною3.

Тодішніх євреїв усього світу дедалі більше приваблювали 
т. зв. вільні професії, представників яких зачисляли до інте-
лігенції: лікарі, юристи, науковці, банкіри. Мешканці адміні-
стративно-політичного утворення Карпатська Україна не стали 
винятком у цьому. Необхідно зауважити, що після Віденського 
арбітражу до Угорщини у відносних числах відійшла основна 

1 Наши евреи. Наш путь. 1938. 12 апреля. С. 3.
2 Еврейский штаб – Коммунистическая партия Подк. Руси. Наш путь. 

1938. 7 июня. С. 3.
3 Шандор В. Карпатська Україна – зфедерована держава (жовтень 1938 – 

березень 1939). Нью-Йорк, 1968. С. 9, 13.
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частина закарпатської інтелігенції. Отож у Карпатській Україні 
євреї виконували загалом важливу соціальну й виробничу роль.

Візьмемо хоча б медицину. Станом на 1938 р. в краї працюва-
ло всього 305 лікарів, зокрема 86 в Ужгороді, 60 в Мукачеві та 39 
у Берегові, що після 10 листопада 1938 р. відійшли до Угорщини. 
У межах істотно територіально обкраяної Карпатської України 
залишилося тільки 118 лікарів, або трохи більше третини1. Серед 
них частка євреїв досягла 35 % і була найвищою. В абсолютних 
цифрах лікарі Карпатської України розподілилися за національ-
ною ознакою наступним чином: євреї (41 особа), українці (36), 
росіяни (24), чехи (9), угорці (4), інші (4).

Отже, євреї Карпатської України в якісно нових політич-
них і економічних умовах 1938 – 1939 рр. зберігали подвійну 
лояльність до чехословацької влади – центральної та крайо-
вої. Навзаєм прихильність до єврейської спільноти підкрес-
лював автономний уряд А. Волошина, що дисонувало міжна-
родній ситуації, в якій опинилася Карпатська Україна. Адже в 
Карпато-Дунайському регіоні першу скрипку грала нацистська 
Німеччина, що послідовно проводила антисемітський наступ. 
Як не парадоксально, винищення в Європі євреїв і ліквідація 
Карпатської України стали в унісон наріжними каменями гітле-
рівської політики.

Публ. вперше.

1 Лікарі в Карпатській Україні. Нова Свобода. 1939. 2 березня. С. 3.
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Окупація та анексія Карпатської України 
(березень-липень 1939)

За головну роль в осінньо-зимово-весняній драмі 1938 – 
1939 років місто Хуст нерідко після Києва і Харкова називають 
образно третьою столицею новітньої України. Четвертій навряд 
чи бути, хоча три неофіційні претенденти протягом останньо-
го століття подавали заявки де-факто – Львів, Дніпропетровськ 
(нині Дніпро), Донецьк, проголошуючи державну самостій-
ність західних українських земель чи відновлення Української 
держави, висуваючи впливові радянські чи пострадянські лобі 
– партійні, олігархічні тощо.

Карта-схема окупації Карпатської України військовими 
з’єднаннями Угорщини. Складена румунською розвідкою. 

Військово-історичний архів Румунії
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Дискусії та підходи

Безпосередньо окупації Карпатської України (загарбан-
ню Закарпаття) присвячено праці, що вийшли з-під пера іс-
ториків-україністів із різних країн: Магди Адам1, Олександра 
Барана2, Івана Гранчака3, Андрія Пушкаша4, Чілли Фединець5, 
Омеляна Довганича6, автора цих рядків7. На жаль, дослідження 
М. Адам, О. Барана, І. Гранчака хронологічно не виходять за 
межі 18 березня 1939 p., невиправдано обриваючи фактографіч-
ний ряд і причинно-наслідкові зв’язки з подіями і процесами, 
що тривали, не завершились.

Як цілком слушно відзначив Андрій Пушкаш, окупація та 
анексія Карпатської України зіграла в історії Угорщини роль 
троянського коня. Німеччина підігріла реваншистські на-
строї угорської верхівки і досягла власних завдань: ізоляція 
Польщі, ослаблення Румунії, перетворення Угорщини на сво-
го сателіта. Тепер уже не Карпатська Україна служила розмін- 

1 Адам М. Загарбання Закарпаття хортістською Угорщиною в 1938 – 
1939 pp. Українсько-угорські історичні зв’язки [відп. ред. Ф. Шевченко]. 
Київ, 1964. С. 78-109.

2 Баран О. Мадярська окупація Закарпаття в 1939 p. Український істо-
рик. 1995. № 1-4. С. 119-136.

3 Гранчак І. Окупація Карпатської України військами Угорщини в берез-
ні 1939 року. Carpatica – Карпатика. 1995. Вип. 3. С. 70-81.

4 Пушкаш А. Венгрия в годы второй мировой войны. Москва, 1966.  
527 с.; Пушкаш А. Цивилизация или варварство: Закарпатье 1918 – 1945. 
Москва, 2006. 564 с.

5 Kárpátalja 1939 – 1941: Magyar és ukrán történeti közelítés [szerk.  
Cs. Fedinec]. Budapest, 2004. 277 o.

6 Довганич О. Карпатська Україна в боротьбі за незалежність. Ужгород, 
2007. 140 с.

7 Офіцинський Р. Окупаційний режим у Карпатській Україні (15 бе- 
резня – 17 липня 1939 р.). Молодь – Україні. 1996. Т. 9. С. 61-68; Офіцин-
ський Р. Політичний розвиток Закарпаття у складі Угорщини (1939 – 1944). 
Київ, 1997. 244 c.
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ною монетою для втілення загарбницьких планів Німеччини, а 
Угорщина. Причому не просто стала розмінною монетою, а за-
ручником-камікадзе.

Позначена в березні 1939-го тільки пунктиром закарпатська 
традиція українського державотворення пустила розгалужене 
коріння через півстоліття – у всеукраїнському річищі. Відтоді 
Карпатська Україна обросла густою бородою з різножанрових 
публікацій.

У часи «перебудови» Радянського Союзу перші публіка-
ції про Карпатську Україну з’являлися з відома і на замовлен-
ня Комітету державної безпеки, починаючи з районних газет. 
Підшукувалися творчі натури з числа амбіційних учителів і 
відставних службистів, аби спалахнула гостра полеміка, як це 
сталося приміром, у березні 1990 р. на сторінках «Закарпатської 
правди».

Будучи не останнім гвинтиком «перебудови», КДБ володів 
потужними засобами актуалізації як історичної пам’яті, так і 
національного питання. Ця установа монопольно серед інших 
відомостей зосередила в себе «підривну діаспорну літературу», 
читанням якої дозувала залучених до співпраці авторів.

Не в тому біда. Пристрастне кон’юнктурне просвітництво 
зіграло позитивну суспільну роль. Одначе відсіканням першо-
рядних аспектів у ньому втопили важливу наукову проблему, 
що досі не може виплутатися з нерідко примітивних популяри-
заторських сітей.

І то б нічого. Але відчутні спроби переглянути традицій-
ні оцінки історії Карпатської України. Угорська окупація по-
казується мало не цивілізаторським порятунком, таким собі 
по-реваншистському закономірним «поверненням краю до 
Угорщини». Цитую автора нострифікованої в Ужгородському 
національному університеті кандидатської дисертації – натоді, 
в 2008 р., заступника голови Закарпатської обласної ради Ласло 
Брензовича: «За короткий період панування влади Августина 
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Волошина йому вдалося роздмухати антиугорські настрої насе-
лення»1. Звісно, це суперечить історичній правді.

Серед контраргументів зауважимо такий. Незаконність 
угорської претензії на Ужгород (адміністративний центр 
Підкарпатської Русі) для сучасних чеських істориків найкраще 
ілюструє перепис населення 1930 р. У місті проживало 25,3 тис. 
осіб: чехів і словаків – 8 тис. (31,7%), русинів-українців – 6,3 
тис. (24,7%), євреїв – 5,9 тис. (23,3%), угорців – 4,5 тис. (17,8%), 
а також 0,6 тис. (2,5%) – іноземців (німців, поляків, румунів). 
Отже, угорці в адміністративному центрі краю були менши-
ною, четвертими за чисельністю, складали менше п’ятої части-
ни населення міста.

На розвиток Ужгорода Чехословацька держава виділила 
десятки мільйонів крон, на які до 1936 р. побудовані Малий 
та Великий Галаго – великі квартали будинків для державних 
установ і службовців. Шестиповерховий монументальний па-
лац державного управління завдовжки 100 м і завширшки 80 м 
став найбільшою адміністративною будівлею всієї республіки2. 
Такої інвестиційної динаміки місто раніше не знало.

За угорської окупації в Ужгороді станом на 1941 р. прожи-
вало майже 38,7 тис. осіб. Із них офіційна статистика віднесла 
до угорців уже аж 27,9 тис. осіб, або 72,4% від усіх мешканців 
міста3. Це свавільна маніпулятивна корекція етнічного складу 
населення Ужгорода, за якої в порівнянні з даними 1930 р. част-
ка угорців стрімко зросла вчетверо. Вочевидь, ідеться про всіх 
мешканців, які хоч трохи володіли угорською мовою, а не про 
представників саме угорського етносу.

1 Брензович Л. Національна політика на Закарпатті після приєднання 
краю до Угорщини [на правах рукопису]. Ужгород, 2008. С. 10-11.

2 Lášek R. Obrana Podkarpatské Rusi. Paměť a dějiny. 2009. № 1. S. 21-29.
3 Zubánics L. XX századi történelmünk buktatói, avagy hogyan hamisítsuk 

meg a történelmet? A magyar-ukrán közös múlt és jelen – Спільне українсько- 
угорське минуле і сьогодення. Берегово – Ужгород, 2011. С. 8-12.
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Військове вторгнення на Закарпаття в березні 1939 р. су-
часна угорська історіографія бачить як повернення території, 
етнічно неугорської1. Угорщина начебто забажала цей край 
«повернути» під час переділу політичної карти Центральної 
Європи, виходячи радше з економічних аргументів.

Осібно підкреслюється, що події березня 1939 р. виходять 
за рамки регіональної історії. Угорські історики знають, що їхні 
українські колеги (серед них автор цих рядків) мовлять про оку-
пацію краю та використовують дотичні терміни: агресія, анек-
сія, інтервенція.

Із найновіших досліджень примітна кандидатська дисерта-
ція Олега Казака, захищена 2017 р. в Білоруському державному 
університеті в Мінську2. У ній не підлягає сумніву факт угор-
ської окупації Закарпаття.

Історико-правові аспекти

Зазвичай у вітчизняній історіографії дослідницька увага 
зосереджується на національно-політичних аспектах історії 
Карпатської України. Найбільше наголошується на подвиж-
ницькій патріотичній розбудові автономного адміністратив-
но-територіального утворення і героїчній обороні «республіки 
одного дня» – символічно проголошеного в умовах евакуацій- 
ного хаосу (ліквідації Чехословаччини) локального варіанту 
Української незалежної держави.

Мало хто брався предметно як за соціально-демографічний, 
так і за державно-правовий аналіз значимих подій після падіння 
Карпатської України. Що ж це було? Із чим маємо справу, при-
наймні в термінологічному сенсі?

1 Fedinec C. «A magyar szent koronához visszatért Kárpátalja» 1938 – 1944. 
Budapest, 2015. 240 o.

2 Казак О. Этнокультурное развитие восточнославянского населения 
Подкарпатской Руси в условиях венгерской оккупации (1939 – 1944 гг.): 
автореф. дисс… канд. ист. наук по спец. 07.00.03 – всеобщая история. Бело-
рус. гос. ун-т. Минск, 2017. 25 с.
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Для позначення трагічного фіналу Карпатської України під-
ходять не всі наявні історико-правові терміни, котрими оперу-
ють учені (публіцистів до уваги не беремо) у таких випадках: 
агресія, анексія, інтервенція, окупація. Які з них у зв’язку з пред-
метом нашого дослідження найбільше підходять і, власне, до 
яких часових рамок?

Спробуємо відповісти, стисло подавши аргументи в істори-
ко-порівняльному ключі.

Окупацією у військовій справі та в міжнародному праві на-
зивають тимчасове зайняття збройними силами держави чужої 
території. Само по собі це не тягне зміну її юридичного стату-
су. Якраз термін і походить від латинського слова «occupatio» 
– захоплення. У першій половині XX ст. режим військової 
окупації регулювався Гаазькою конвенцією 1907 р., а пізніше 
Женевськими конвенціями 1949 р. і протоколами до них 1977 р.

Протягом чотирьох місяців (15 березня – 17 липня 1939) 
Карпатська Україна перебувала в режимі військової окупа-
ції Королівством Угорщина. Окупованою територією управ-
ляла Військова адміністрація Підкарпаття (Kárpátaljai katonai 
közigazgatás), яку в Угорщині сформували завчасу – напередодні 
окупації Карпатської України.

Окупацію відрізняють від анексії (від латин. ad nectere – 
приєднувати) – насильного акта приєднання державою чужої 
території в односторонньому порядку. За міжнародним правом, 
анексія – один із видів агресії. Найсвіжішим прикладом анексії у 
всесвітній історії на момент існування Карпатської України ста-
ли події 13 березня 1938 р., коли Німеччина приєднала Австрію, 
що доти була незалежною державою. Цей сумнозвісний аншлюс 
невдовзі увінчали подвійним (німецько-австрійським) плебісци-
том 10 квітня 1938 р.

На відміну від тоталітарної Німеччини, авторитарна 
Угорщина вирішила не ризикувати з інструментами народного 
волевиявлення ні щодо територіального питання, ні щодо пар-
ламентських виборів на анексованих територіях. Обмежились 
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вибірковою кооптацією «заслужених синів Вітчизни» закарпат-
ського походження в угорський парламент.

Угорщина провела анексію Карпатської України квазіле- 
гітимним способом, який потім не визнали країни антигітле- 
рівської коаліції – творці післявоєнної карти світу, вибравши  
1937 р. за точку нового геополітичного відліку.

Правовою основою для переходу від військового до цивiль-
ного управлiння стали закон «Про з’єднання Пiдкарпаторуської 
територiї з Угорською державою» та розпорядження прем’єр-
мiнiстра «Про теперiшнє управлiння суспiльною справою на по-
вернених землях Пiдкарпатської Русi» від 22 червня 1939 р.

Цими актами підкреслили особливе місце адміністратив-
но-територіальної одиниці Підкарпатська територія в держав-
но-правовій системі Королівства Угорщина. Відтак із 17 липня 
1939 р. регіоном управляла специфічна ланка у вертикалі вико-
навчої влади під назвою «регентський комiсарiат» із дорадчим 
органом – комiсiєю пропозицiй.

За сучасним тлумаченням (резолюція 3314 Генеральної 
Асамблеї ООН від 14 грудня 1974 р.), агресія (лат. aggressio – на-
пад) – будь-яке незаконне застосування сили однією державою 
проти територіальної цілісності чи політичної незалежності ін-
шої держави або народу (нації). Акти агресії поділяють на прямі 
та опосередковані.

Пряма агресія – вторгнення або напад збройних сил держави 
на територію іншої держави; будь-яка військова окупація, що є 
результатом такого вторгнення чи нападу; будь-яка анексія (на-
сильне приєднання) території іншої держави.

Опосередкована агресія – засилання державою озброєних 
банд і груп, нерегулярних сил чи найманців, які застосовують 
зброю проти іншої держави.

Актом співучасті в агресії вважаються дії держави, що надає 
свою територію в розпорядження іншої держави, яка використо-
вує її для агресії проти третьої держави.

Термін «агресія» є спільною парасолькою для сутнісного 
позначення певного історичного часу в конкретному регіоні. 
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Включає в себе як тимчасове зайняття чужої території (окупа-
цію), так і насильну зміну її статусу (анексію).

Підкарпатська Русь (Карпатська Україна) у складі федера-
тивної Чехословацької Республіки (жовтень 1938 – березень 
1939) зіткнулася з двома наявними формами агресії. Спочатку 
Угорщина і Польща засилали озброєні банди і диверсійні групи, 
що чинили терор у прикордонні. Чисельність диверсантів вимі-
рювалася кількома сотнями осіб, а терористичних актів, у т. ч. 
вбивств – десятками. Це опосередкована агресія.

Далі чехословацька влада, представлена урядом Карпатської 
України, опинилася віч-на-віч із масованим вторгненням зброй-
них сил Угорщини 14-16 березня 1939 р. Угорські війська повні-
стю окупували Карпатську Україну до 18 березня 1939 р. Потім 
Угорщина до 17 липня 1939 р. де-юре і де-факто анексувала 
Карпатську Україну.

Невдовзі, у вересні 1939 р., Угорщина ухилилася від акту 
співучасті в агресії проти союзної Польщі, не надавши підкон-
трольну територію (Підкарпатську) в розпорядження Німеччини. 
Угорщина і Польща доти успішно реалізували спільний агре-
сивний проект, спрямований проти територіальної цілісності 
Чехословаччини. Він привів до встановлення угорсько-поль-
ського державного кордону, що вже на самому порозі Другої 
світової війни несподівано став угорсько-радянським.

Дотичний термін «інтервенція» не підходить для нашого 
контексту, хоча нерідко використовується в публікаціях стосов-
но Карпатської України. Інтервенція (лат. interventio – втручан-
ня) – військове, політичне чи економічне втручання однієї або 
декількох країн у внутрішні справи іншої держави, порушуючи 
її суверенітет.

Класично в новітній час поблизу кордонів сучасної України 
це мало місце під час придушення Радянським Союзом револю-
цій в Угорщині 1956 р. та Чехословаччині 1968 р. Так само під 
кваліфікацію інтервенції (з ознаками мирної неворожої окупа-
ції – англ. non-belligerent) підлягають дії нацистської Німеччи- 
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ни стосовно союзника Угорщини, починаючи від 19 березня 
1944 р., причому за згодою її регента (глави держави) М. Горті. 
Тоді ж уся повнота влади на Підкарпатській території знову, як і 
в березні-липні 1939 р., перейшла до військової адміністрації на 
чолі з урядовим комісаром.

Повернемося до вужчої теми. Як зазначалось, у першій по-
ловині XX ст. режим військової окупації регулювала Гаазька 
конвенція 1907 р. Виникає логічне запитання, чи дотримувалася 
Угорщина в Карпатській Україні цих «законів і звичаїв сухопут-
ної війни»? Відповідь категорична: «Ні!» Навпаки – відверто 
ігнорувала їх, а змушена виконувати частину з них, як не пара-
доксально, винятково під тиском сусідньої Німеччини.

Привернемо увагу до двох важливих положень міжнародної 
конвенції, підписаної у Гаазі 18 жовтня 1907 р. У статті 1 за-
значено: «Воєнні закони, права та обов’язки застосовуються не 
тільки до армії, але також до ополчення і добровольчих загонів, 
якщо вони задовольняють усі подані нижче умови:

1) очолюються особою, відповідальною за своїх підлеглих;
2) мають визначений та явно видимий здаля розпізнаваль-

ний знак;
3) відкрито носять зброю і
4) дотримуються в своїх діях законів і звичаїв війни».
Статтею 23 категорично заборонялося «вбивати чи ранити 

противника, котрий, склав зброю або, не маючи більше засобів 
захищатися, безумовно здався»1.

Чинною на момент окупації Карпатської України також 
була Конвенція про поводження з військовополоненими, або 
Женевська конвенція 1929 р., що не заміняла, але завершувала і 
збирала воєдино положення відзначених Гаазьких правил.

1 Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны. Гаага, 18 октября 
1907 г. URL: www.memo.ru/Prawo/hum/haag07-1.htm
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Евакуація та оборонні бої

У середу 15 березня 1939 р. на Закарпатті встановилася сніж-
на погода, що протрималась до суботи 18 березня. На світан-
ку 15 березня у Берліні президент і міністр закордонних справ 
Чехословацької Республіки підписали документ про перехід Чехії 
та Моравії під протекторат Німеччини. О шостій ранку німці по-
чали їх окупацію. Угорські війська атакували Карпатську Україну. 
О 12.30 Угорщина відправила у Хуст ультиматум передати владу 
в краї. Августин Волошин відповів телеграмою о 16.50, що уряд 
незалежної Карпатської України відправив у Будапешт делегацію 
з трьох осіб для переговорів і просив зупинити бойові дії. О 18.05 
угорський уряд повідомив, що делегацію зустріне гостинно, про-
те окупацію технічно зупинити неможливо1.

Одночасно зі вступом німецьких військ у Прагу 15 берез-
ня угорська армія в трьох напрямках перейшла чехословацький 
кордон і захопила понад сто населених пунктів Карпатської 
України. Після проголошення незалежності Словаччиною – 
однієї з автономних земель Чехословацької Республіки, та-
кий же акт ухвалив повноважний крайовий парламент – сойм 
Карпатської України. Незалежна Карпатська Україна виникла 
на уламках федеративної Чехословаччини як цілком закономір-
не намагання захистити національні інтереси в умовах держав-
но-правового вакууму й агресії з боку Угорщини.

Від початку натиск угорських окупаційних військ стримува-
ли чехословацькі прикордонники і дивізія піхотинців, які діяли 
відповідно до евакуаційного плану.

Угорське Карпатське військове з’єднання утворили на базі 
6-ої армії, м. Дебрецен. Підготовкою і ходом військової операції 
безпосередньо командував начальник Ужгородського гарнізону 
полковник Олойош Белді під зверхністю командувача 7-ї армії  
(м. Кошице) генерал-лейтенанта Ференца Сомботгелі. Із О. Белді 

1 Пушкаш А. Цивилизация или варварство. С. 273-274.
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контактував полковник Ян Гержман, офіційний представник че-
хословацького війська, що евакуйовувалось.

16 березня чехословацький крайовий воєначальник армій-
ський генерал Лев Прхала (1892 – 1963) отримав із Праги наказ 
покинути Карпатську Україну. Його ж було призначено голо-
вою Евакуаційної комісії, на котру лягла відповідальність за ева-
куацію війська і державних службовців.

Із початком виводу чехословацьких військ начальник угор-
ського генерального штабу Генрик Верт відмовився від запла-
нованого утворення Карпатського з’єднання, відмінив наказ про 
залучення 6-го корпусу і провів окупацію силами 8-го корпусу 
– 1-ї кінної, 2-ї мотомеханізованої та 11-ї піхотної бригад. Але 
тільки наступного дня, 16 березня, регент Угорщини Міклош 
Горті віддав наказ військам про наступ у Карпатську Україну.

Головні чехословацькі сили на чолі з командиром 12-ї диві-
зії бригадним генералом Олегом Сватеком (1888 – 1941) через 
Сваляву і Перечин відступили до Стакчина. У Словаччину пере-
містились 12 тис. військовиків і 8 тис. цивільних утікачів.

Решта під командуванням полковника Франтішка Вацлавка 
відійшли в Румунію, де здали зброю і майно на суму близько  
30 млн чехословацьких крон, у т. ч. 1 літак, 3 танкетки, 3 броньо-
вики, 12 гармат, 150 кулеметів, 7 тис. гвинтівок, 1 тис. пістоле-
тів. Під прикриттям підлеглих полковника Вацлавка емігрував і 
президент Карпатської України А. Волошин.

Після відходу чехословацьких військових частин угорцям 
дісталися чималі транспортні засоби (8 автомобілів, 130 коней, 
3100 велосипедів), важке озброєння (2 танкетки, 62 гармати різ-
ного калібру, 38 мінометів, 322 важких і 850 легких кулеметів), 
стрілкова зброя (22,5 тис. гвинтівок, 8,6 тис. пістолетів)1.

Оборонні бої чехословацьких підрозділів від 14 до 17 бе-
резня 1939 р. охопили фронт довжиною приблизно 100 км, 

1 Malá vojna. Vojensky konflikt medzi Mad’arskom a Slovenskom v marci 
1939 [zost. L. Deák]. Bratislava, 1993. S. 28.
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від Ужгорода до румунського кордону поблизу Королева. 
Угорські війська намагалися атакувати поза межами трьох ос-
новних напрямків вторгнення, але бійці прикордонної служ-
би StOS (stráž obrany státu – варта захисту держави) стримали 
їхній наступ. Лише вранці 15 березня, коли стало відомо про 
німецьку окупацію чеських земель, генерал О. Сватек дозво-
лив евакуацію.

У бойових операціях батальйону StOS «Великий Березний» 
проти угорських нападників загинуло 10 бійців. У батальйоні 
StOS «Хуст» облікували 3 загиблих – від українських повстан-
ців. Відомо про 27 загиблих серед військових: 9 – у долині р. Уж 
(батальйон III/36), 6 – у долині р. Латориця (батальйон III/36),  
12 – поблизу Хуста (45-й піхотний полк). У боях поранено близь-
ко 30 бійців з обох батальонів StOS і майже 120 військових.

Угорці офіційно повідомили про своїх 37 убитих і 117 пора-
нених, але в Карпатській Україні іноземні кореспонденти оціни-
ли втрати Угорщини до 200 загиблих солдатів. Це також засвід-
чили кілька десятків службовців StOS1.

Про запеклі військові сутички велемовно свідчить рапорт 
командира піхотного батальйону штабс-капітана Богуміра 
Мартіна, написаний не раніше 19 березня 1939 p. в м. Мікулов 
(Моравія). Його батальйон складався з шести піхотних й однієї 
кулеметної рот, розташованих у Сваляві, Чинадієві та Неліпині, 
а також мав інтендантський склад. Упродовж декількох днів 
(14-18 березня) 6 бійців загинуло, а 36 отримали поранення. 
Нападники втратили десятки вбитих. Підлеглі Б. Мартіна орга-
нізовано відійшли через Перечин й Ублю в Словаччину, де зда-
ли зброю і відбули у Моравію.

Важливий фрагмент окупаційної епопеї зафіксовано у звіті 
командира батальйона чехословацьких прикордонників «Уж- 
город» наприкінці березня 1939 p. Звіт прекрасно проілюстрував 
ситуацію, з якою зіткнулися в Карпатській Україні бійці StOS, 

1 Lášek R. Obrana Podkarpatské Rusi. S. 21-29.
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зокрема батальйонів «Ужгород», «Хуст», «Великий Березний», 
що вступили в бойові сутички з ворогом ще 14 березня.

Батальйон «Ужгород» (роти «Доманинці», «Ракошино», 
«Кольчино») нараховував 2 офіцерів поліції, 619 бійців StOS, 
60 солдатів гарнізону, мав на озброєнні 86 кулеметів. Перші дві 
роти відійшли з основними силами в Словаччину, частина ос-
танньої (разом із 533 цивільними втікачами) – у Польщу біля 
станції Бескид, окремі взводи – в Румунію через Хуст і Тячів 
(«Залуж», «Шаркадь», «Лалово») та Словаччину («Підмонастир 
– Монастир»). Взвод «Макарьово» потрапив у полон. В Угорщині 
з полоненими поводилися коректно і через два тижні, 30 берез-
ня, взвод прибув на кінцеву маршруту Мукачево – Ужгород – 
Будапешт – Відень – Брно.

У Моравії, насамперед у Брно, зосереджувалися майже 
всі чехословацькі вояки, евакуйовані з Карпатської України. 
Прикордонники, які відступили в Румунію, добиралися до Брно 
через Югославію та Відень.

Край зазнав кількох міграційних цунамі. Адже за чехосло-
вацьким переписом 1930 р., на Підкарпатській Русі проживало 
725,4 тис. осіб, а за угорським від 15 липня 1939 р. в регентсько-
му комісаріаті Підкарпатської території – 667,6 тис. осіб. Після 
Віденського арбітражу 2 листопада 1938 р. в територіально мен-
шій Карпатській Україні – 552,1 тис. осіб. У Хусті на початок 
осені 1938 р. мешкало майже 20 тис. осіб. Після перенесення 
туди столиці автономії прибуло 17 тис. службовців. У перші дні 
угорського вторгнення із Хуста емігрувало 14 тис. службовців1.

Президент Карпатської України Августин Волошин виїхав 
у Румунію, де пробув два дні. Румунська преса й Угорське теле-
графне агентство в унісон блискавично розповсюдили неправ-
диву інформацію про те, що нібито Карпатську Україну безу-
спішно її лідер пропонував передати Румунії. Буквально вслід 
за А. Волошином румунський кордон перетнуло близько 400 

1 Пушкаш А. Цивилизация или варварство. С. 287, 291-292, 296.
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карпатоукраїнських біженців із дітьми, яким румунська влада 
дозволила врятуватися.

Через Румунію евакуювалися близько 5 тис. чехословацьких 
військових і жандармів. Консул Німеччини у Клужі видав їм ні-
мецькі паспорти і матеріальну допомогу, кожен офіцер отримав 
10 тис. лей, підофіцери – 2-4 тис. лей. Як тільки румунські висо-
копосадовці дізналися про це, то негайно відмобілізували необ-
хідні транспортні засоби і вночі з 19 на 20 березня вислали тих  
5 тис. біженців у Югославію.

Разом із чехословацьким військом на еміграцію з Кар- 
патської України відправилося не менше 40 тис. цивільних, зо-
крема чеська й українська інтелігенція, молодь. Справжні, до-
кументально засвідчені масштаби цього відпливу населення за-
лишаються не з’ясованими. Зустрічаються здебільше уривкові 
відомості, що фіксуються в окремих документах і спогадах. Так, 
у Руський Керестур прибуло близько двохсот біженців, які пере-
бували тут понад два місяці. Уповноважений у справах біженців 
із Карпатської України в Югославію, депутат сойму, інженер 
Леонід Романюк активно співпрацював з югославською владою.

Красне Поле

У Карпатську Україну вторглось угорське окупаційне угрупу-
вання чисельністю до 40 тис. осіб. Його озброїли танками, броне-
технікою, гарматами, важкими кулеметами, надали авіаційну роз-
відку. Угорські війська наступали в трьох стратегічних напрямках: 
західному (Ужгород – Перечин – Великий Березний з відгалужен-
ням на Турянську долину: Тур’я-Ремети – Порошково), централь-
ному (Мукачево – Чинадійово – Свалява – Воловець; Мукачево 
– Іршава – Білки – Довге), східному (Берегово – Севлюш – Хуст 
– Тячів – Солотвино – Рахів – Ясіня). Офіційно ці групи називали 
відповідно Ужгородською, Мукачівською, Берегівською.

Найкровопролитніші бої відбулися між Хустом і Севлюшем, 
де угорським військам протистояла Організація національ-
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ної оборони «Карпатська Січ». Очолив оборону Карпатської 
України полковник Сергій Єфремов (1893 – 1956), начальником 
штабу став Михайло Колодзінський (1902 – 1939). Останнього 
розстріляли угорці біля Солотвина 19 березня. Єфремов емігру-
вав і служив полковником у словацькій армії. Майбутній голов-
нокомандувач УПА Роман Шухевич (1906 – 1950) в керівництві 
«Карпатської Січі» обіймав посаду мобілізаційного референта.

Нечисленні підрозділи «Карпатської Січі» вчинили запе-
клий опір противнику, що переважав за військовими параме-
трами і багатократно за особовим складом. Карпатські січовики 
були слабко підготовлені, з легкою стрілецькою зброєю, без вій-
ськової техніки. Йдеться про дев’ять боєздатних сотень (рот) за-
гальною чисельністю від 1,2 до 1,5 тис. вояків1. Три сотні трима-
ли оборону поблизу Севлюша (Виноградова), Королева, Великої 
Копані, одна – на відтинку Іршава – Сільце, дві – у Хусті, дві – у 
Воловому і Торуні, одна – у Сваляві. Так, оборона Севлюша за-
безпечила проведення сойму Карпатської України.

Кульмінацією оборони став бій на Красному Полі біля 
Хуста, що відбувся між 10-ю та 14-ю годинами 16 березня  
1939 р. Січовиків очолювали поручик І. Чучка і вчитель  
Я. Голота. Проти них угорці застосували бронемашини, арти-
лерію, важкі кулемети.

За угорськими даними, тут загинуло 230 січовиків, укра-
їнських солдатів чехословацької армії та добровольців – пере-
важно учнів старших класів і пластунів. У полон потрапило 450 
оборонців. Втрати угорських нападників склали 160 вбитих і 
близько 400 поранених2.

14 березня 2009 р. президент України Віктор Ющенко у ви-
ступі з нагоди 70-річчя проголошення Карпатської України на-
голосив, що на Красному Полі біля Хуста для України розпоча-
лася Друга світова війна. До речі, Красне Поле – це також село 

1 Пагіря О. Карпатська Січ. С. 125-126.
2 Пагіря О. Карпатська Січ. С. 133-134, 138-139.
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в Марківському районі Луганської області, де під час геноциду 
українського народу 1932 – 1933 рр. загинуло майже 60 осіб.

Перші угорські солдати (велосипедисти) ввійшли у Хуст о 
16.00 16 березня. 17 березня тривали бої в гірських масивах по-
близу Іршави, Білок і Довгого. Угорці втратили 37 осіб убитими 
і 134 пораненими, українці – понад 200 вбитими, 400 поранени-
ми, 300 полоненими.

Загалом під час окупації Карпатської України пройшло по-
над два десятки дрібних і великих боїв. Загинуло і зникло безві-
сті 1-1,5 тис. січовиків. За угорською офіційною статистикою 
(явно заниженою), угорці втратили 72 вбитих, 165 поранених,  
4 зниклих безвісті, 2 полонених.

Отже, після обіду 16 березня угорські окупаційні війська зай- 
няли столицю Карпатської України – м. Хуст, а на Верецькому 
перевалі досягли польського кордону. 17 березня вони ввійшли 
в Ясіня і взяли під контроль Ужоцький перевал. Завершилась 
окупація Карпатської України 18 березня. Про це того дня о 
23-й годині телеграфом повідомили Будапешт. Саме 18 берез-
ня регент Угорщини М. Горті проінспектував Мукачево і Хуст. 
Окупацію Карпатської України в Угорщині відзначили велики-
ми урочистостями. У церквах півгодини дзвеніли дзвони.

На карпатських перевалах пройшли урочистості з наго-
ди встановлення угорсько-польського кордону1. 16 березня на 
Тухольському перевалі братались очільник окупаційної операції 
в Карпатській Україні полковник О. Белді та командир польської 
оперативної групи бригадний генерал М. Борута-Спєхович, 
а на Верецькому – воєначальники рангом вище – генерали  
Ф. Сомбатгелі та В. Бортоновський.

17 березня у с. Скотарське (нині Воловецький район) угор-
ських солдатів привітали польські військові на чолі з команди-
ром полку «Карпати» підполковником Жеткевичем. Того ж дня 
угорські та польські вояки спільно святкували поблизу с. Ясіня 

1 Пагіря О. Карпатська Січ. С. 138-141.
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на Татарському (Яблуницькому) перевалі. 18 березня такі ж 
урочистості відбулись на Ужоцькому перевалі за участі угор-
ського полковника О. Шаша і польського генерала Шцеволя-
Вечоркевіча, командира 10-го корпусу, м. Перемишль.

Завершив кількаденні святкування спільний парад 19 берез-
ня на станції Бескид, тоді Польща. Угорщину представляли пол-
ковник О. Белді та підполковник де Лендєл, військовий аташе 
у Варшаві, а Польщу – дивізійний генерал К. Фабрицій з офі-
церами 6-го корпусу зі Львова, бригадний генерал М. Борута-
Спєхович.

Жертви окупації та злочинів проти людяності

Достеменно нез’ясовано питання про демографічні втрати 
загалом і про людські жертви в Карпатській Україні за 14-18 
березня 1939 р. Часто цитуються цифри, наведені в мемуарах 
ученого і письменника Володимира Бірчака, який зафіксував 
повідомлення угорського радіо про 74 вбитих і 140 поранених 
угорських солдатів, висловив орієнтовні оцінки людських втрат 
(смертей) з українського боку в 3-4 тис. осіб, у т. ч. 1-1,5 тис. 
загиблих безпосередньо у боях1.

Компетентність В. Бірчака поза сумнівом, адже саме він очо-
лював Українську евакуаційну комісію при німецькому консуль-
стві в Хусті. До неї входили радники Володимир Устиянович та 
Іван Комаринський, нотар Ілько Білик, директор школи Андрій 
Алиськевич, доктор права Євген Малик. Комісія працювала 
впродовж шести тижнів – до 30 квітня 1939 р.

Співробітники комісії багато зусиль доклали, щоби відсто-
яти життя і свободу учасників розбудови Карпатської України. 
Переговори з начальником військової адміністрації Підкарпаття 
генералом Б. Новаковичем вів В. Устиянович. Українська сторо-
на наполягала на легальності «Карпатської Січі», заперечуючи 

1 Бірчак В. Карпатська Україна. С. 165.
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кваліфікацію «бандитське формування», що давало підстави для 
розстрілів січовиків без слідства і суду.

За тогочасними даними міністерства внутрішніх справ Угор- 
щини, в березні – грудні 1939 р. на Закарпатті загинуло 4,5 тис. 
осіб1. Під час окупації Карпатської України 15-18 березня осо-
бливою жорстокістю відзначився жандармський загін капітана 
Мартона Зелді. Протягом трьох днів його підлеглі в Тячеві стра-
тили 200 осіб. У Хусті окружний військовий начальник полков-
ник Голлоді дозволив виконати 170 смертних вироків. Всього у 
Хусті окупанти розстріляли понад 200 осіб2.

У ніч з 18 на 19 березня 1939 р. на околиці c. Волове (нині 
смт Міжгір’я), в урочищі Тішня, угорські окупанти розстріляли 
4-х місцевих вчителів. Ще одному вдалося втекти з місця страти 
і перебратися на Пряшівщину3. Таких фактів багато.

Збереглося чимало фотографій, де окупанти зафіксували 
розстріли, огляди заколотих і розстріляних: у військовому госпі-
талі в Хусті, неподалік засніженого Ясіня тощо. 16 березня біля 
с. Кам’яниця (Ужгородський район) перед камерами телевізій-
ників угорські солдати розстріляли полонених українців – деся-
тьох членів «Карпатської Січі».

Нині це розглядається не тільки через призму нехтування 
положеннями Гаазької конвенції 1907 р. та Женевської конвен-
ції 1929 р., але як злочини проти людяності, котрим нема термі-
ну давності.

На жаль, такий же злочин проти людяності, скоєний невдов-
зі на Верецькому перевалі, телеоператори не задокументували. 
У другій половині березня 1939 р. угорці депортували у Польщу 
близько шістсот українців із тої ж «Карпатської Січі» – офіцій-

1 Пушкаш А. Венгрия в годы второй мировой войны. С. 142; Пушкаш А. 
Цивилизация или варварство. С. 299.

2 Пагіря О. Карпатська Січ. С. 141-144.
3 Пилипчинець В. Міжгірська школа розшукала родину січовика. Нови-

ни Закарпаття. 2013. 17 березня.
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ного парамілітарного об’єднання Карпатської України. Вони за-
гинули поблизу кордону без суду.

Полонених січовиків із числа галицьких українців угор-
ські військові та жандарми передали Польщі. 17 березня  
1939 р. 7-8 колон по 70-80 осіб перевели із Кривої та Тячева  
до перевалів і передали польським прикордонникам. Наступ- 
ного дня, 18 березня, у двох місцях на Верецькому перевалі за 
1,5-2 км від лінії кордону 500-600 осіб розстріляли. 30-40 осіб 
знищили 23 березня на перевалі поблизу Ясіня. 38 затрима-
них після нелегального переходу державного кордону поль-
ські прикордонники відправили у політичну в’язницю в Березі 
Картузькій (нині Білорусь).

Дехто твердить, що угорці начебто не винуваті, бо не знали 
негуманних намірів поляків. Але тут є неузгоджені моменти.

По-перше, розстрілювали по обидва боки кордону: на то-
дішніх територіях як Польщі, так Угорщини. Не важливо хто 
безпосередньо натискав на курок. У цьому трагічному епізоді 
угорські та польські солдати виступили співучасниками злочи-
ну проти людяності.

Безпосереднім винуватцем розстрілів на Верецькому пере-
валі був начальник генерального штабу Королівства Угорщини 
Генрик Верт. Він зайняв непримиренну позицію всупереч на-
полегливому німецькому проханню. 22 березня 1939 р. прем’єр 
П. Телекі у присутності депутата А. Бродія закликав генерала  
Г. Верта до гуманності. Того ж дня у Будапешт надійшов лист 
від керівника німецької розвідки Вільгельма Канаріса, де, по 
суті, засуджувались масові страти січовиків.

Державний секретар Т. Патакі, котрий в уряді П. Телекі опі-
кувався національними меншинами, під час ознайомчої поїздки 
в окуповану Карпатську Україну завітав у с. Нижні Ворота, де 
народився. Звідти вночі 23 березня зателефонував у канцелярію 
прем’єра, щоб заставити Г. Верта зупинити репресії. За гарячими 
слідами швейцарська газета «Berner Tagwacht» 29 березня напи-
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сала про численні військові злочини, зокрема страти і депорта-
ції, проведені угорськими окупантами у Карпатській Україні1.

По-друге. Якщо Україна з Польщею давно пройшли через 
терни взаємного прощення історичних образ, то з Угорщиною 
і не починали. Саме в її складі та з прямої вини держави у 1938 
– 1944 рр. регіон у межах сучасної Закарпатської області зазнав 
найбільших демографічних втрат – у цілому близько чверті насе-
лення. Найближчі аналоги маємо аж у середньовіччі – монголь-
ська і турецько-кримські інвазії. Нагадую хрестоматійний аргу-
мент.

Арешти небезпечних чи підозрілих українців угорські оку-
панти проводили за доносами й особистою помстою. Їх утриму-
вали в концтаборах – у тоді селах Тячів, Великий Бичків і Крива 
біля м. Хуст (у березні-квітні 1939 р. близько тисячі осіб), у  
с. Ворюлопош неподалік м. Ніредьгаза в квітні-липні 1939 р. 
близько 1,2 тис. осіб, де вони зазнавали жорстоких фізичних  
тортур2.

У Ворюлопоші, що нині належить до Ніртелекської місь-
кої ради Саболч-Сатмар-Березької області Угорщини, 26 липня  
2009 р. відкрили меморіальну дошку. Українською та угор-
ською мовами викарбувано: «На цьому місці у 1939 році знахо-
дився накопичувальний табір, у якому утримувались патріоти 
Карпатської України. Пам’ятаємо». Також тут у різний час утри-
мували поляків та євреїв.

Внаслідок окупації краю тисячі українців мусіли по декілька 
разів на тиждень з’являтися в угорську поліцію для реєстрації 
лояльності. Їх піддавали нестерпному морально-психологічно-
му і фізичному тиску – приниженням людської та національної 
гідності.

Великого розмаху набрали чистки «небажаних елементів». 
Розгорнули роботу «комісії з благонадійності» для державних 

1 Пушкаш А. Цивилизация или варварство. С. 292-294, 296, 302, 309.
2 Гірняк Л. На стежках історичних подій. С. 203-238; Довганич О. Кар-

патська Україна в боротьбі за незалежність. С. 90-91.
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службовців чехословацького періоду (урядовців, учителів, ліка-
рів, інженерів), які звільнили близько 2 тис. осіб. Натомість в 
окупований край спрямовували фахівців з етнічної Угорщини.

Нові крайові межі

Угорщина не обмежилась окупацією Карпатської України. 
О шостій ранку 23 березня 1939 р. угорські війська вторглись 
в етнічно українські землі Словаччини трьома колонами і до 
вечора вийшли на заплановані рубежі в напрямках: Великий 
Березний – Старина (наступав піхотний полк); Малий Берез- 
ний – Стакчин (піхотний полк, підсилений бронетехнікою); 
Ужгород – Собранці (два піхотних полки, гірськострілецький 
батальйон, танкова і моторизована групи, зенітна, артилерійська 
і протитанкова батареї, кілька кавалерійських підрозділів).

Ідеться про віроломство. Угорщина почала бойові дії проти 
незалежної Словацької держави, яку першою в світі визнала за 
тиждень до того, 15 березня, що передбачало повагу до її кордо-
нів. До того ж, у Відні 18 березня 1939 p. підписано гарантійну 
угоду, згідно з якою Німеччина брала на себе захист політичних 
інтересів Словаччини та її кордонів на 25-річний термін.

Найважчі бої точилися біля м. Міхаловце. 24 березня сло-
вацькі літаки бомбардували Ужгород, Собранці, Великий 
Березний. Над Собранцями зав’язався повітряний бій. Словаки 
втратили загалом 13 літаків (два зіштовхнулися під час злету), 
7 пілотів загинули, один потрапив у полон, одного поранено. 
Угорці визнали втрату одного літака від пострілу власної зеніт-
ки. Загальні угорські втрати склали 23 вбитих (8 військових, 15 
цивільних), 55 поранених. Словацькі – 58 вбитих (22 військових, 
36 цивільних), 360 полонених1.

1 Molnár A., Szabó P. Zalai honvédek Kárpátalján. Zalaegerszeg, 2016. 152 о.;  
Романчук І. Видано книгу про маловідомі факти словацько-угорської «Ма-
лої війни». Мukachevo.net. 2017. 16 лютого.
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У Будапешті спочатку вважали, що молода Словацька дер-
жава зі слабкою армією не вчинить серйозного опору1. Однак 
рішуча відсіч словаків змусила Угорщину переглянути свою по-
зицію.

25 березня прем’єр Угорщини Пал Телекі відвідав окупо-
вані землі. Відразу обґрунтували законність проведеної анексії. 
Мовляв, зайняли стратегічні пункти, що мали важливе значен-
ня для захисту залізниці в долині річки Уж. До того ж, україн-
сько-словацький кордон завжди був спірним.

Після словацького і німецького протестів угорці сіли за стіл 
переговорів. 27 березня – 4 квітня 1939 р. в Будапешті працю-
вала змішана словацько-угорська комісія, що завершила ро-
боту підписанням протоколу про новий східний кордон між 
Словаччиною та Угорщиною.

У підсумку 7 квітня угорські війська вступили у ряд ін-
ших населених пунктів, де переважало українське населення. 
Загалом Словаччина втратила прикордонну смугу завдовжки  
60 км з півдня на північ і завширшки майже 20 км зі сходу на 
захід, де проживало 70 тис. осіб, у т. ч. 38 тис. русинів-україн-
ців і 27 тис. словаків. Словацька територія звузилася на округ 
Собранці (24 тис. осіб, 41 село) і частину округу Сніна (45 тис. 
осіб, 74 села)2. Ці землі загальною площею 1 065 кв. км включи-
ли до регентського комісаріату Підкарпатської території.

Регентський комісаріат поділили на три адміністратив-
ні управління, кожне з яких складалося з чотирьох округів.  
В Ужанське адміністративне управління входили округи Ве- 
ликоберезнянський, Перечинський, Собранецький, Ужанських 
околиць, у Березьке – Нижньоверецький, Свалявський, Іршав- 
ський, околиць Мукачева, у Марамороське – Хустський, Во- 
лівський, Рахівський, Тересвянської долини.

1 Кафтан О. «Мала війна» Словацької держави. Магістеріум. 2004. Вип. 
17. С. 64-68.

2 Malá vojna. S. 20.
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Після першого Віденського арбітражу 2 листопада 1938 р. 
на землях, які відійшли Угорщині, утворили два комітати (Унґ  
у складі Великокапушанського й Ужгородського округів, Берег 
у складі округів Берегівського, Мукачівського і Вашарошна- 
менського, що входив до Угорщини за Тріанонським догово-
ром), два міста комітатського підпорядкування – Мукачево і 
Берегово.

Після анексії Карпатської України від її території вилу-
чили Великосевлюський округ і включили до комітату Угоча, 
що був поза межами регентського комісаріату. Після другого 
Віденського арбітражу 30 серпня 1940 р. від Марамороського 
адміністративного управління регентського комісаріату забра-
ли Тячівський округ і перепорядкували комітату Мараморош. 
У складі цього комітату створили Марамороський округ, якому 
із Марамороського адміністративного управління перепорядку-
вали найважливіші з господарської точки зору землі на стикові 
округів Тересвянської долини і Рахівського1.

Ціна окупації

Якщо на прилучення південної Словаччини і частини 
Підкарпатської Русі (згідно з першим Віденським арбітражем) 
восени 1938 р. Угорщина витратила 102,7 млн пенге, то окупа-
ція Карпатської України їй обійшлася в 43,3 млн. Приведення 
у боєготовність угорських військових частин, щонайперше роз-
квартированих на закарпатських теренах, у серпні 1939 р. (напе-
редодні німецької агресії в Польщу) коштувало 107 млн пенге. 
Мобілізація і демонстрація сили на угорсько-румунському кор-
доні в липні 1940 p. забрала 264,7 млн пенге2.

У той же час помпезно провели кілька соціально-гуманітар-
них акцій, приміром, силами проурядової організації «Magyar 

1 Пушкаш А. Цивилизация или варварство. С. 304-305.
2 Пушкаш А. Венгрия в годы второй мировой войны. С. 129.
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a magyarert» («Угорець за угорця»). Під керівництвом дружин 
регента М. Горті і тодішнього прем’єра А. Імреді по всій країні 
збирали гроші та продукти для бідних на окупованих й анексо-
ваних територіях.

Наступного після завершення окупації Карпатської України 
тижня, в краї розподілили 106 тис. споживчих пакунків вартістю 
667 тис. пенге. Їх перев’язали червоно-біло-зеленою стрічкою, 
що символізувала державний прапор Угорщини.

Вранці 14 травня 1939 р. в Ужгород завітав «золотий потяг», 
що привіз угорську національну святиню – праву руку святого 
Стефана, першого короля Угорщини1. У потязі, що складався 
з локомотива і п’яти вагонів, перебували кардинал Юстиніан 
Шереді зі священниками й охоронцями. З ужгородського вок-
залу муміфіковану правицю у скрині повезли автомобілем на 
площу Кошута (нині площа Петефі). Тут скриню взяли на плечі 
священники і понесли середмістям до площі Корятовича. Мощі 
пробули в Ужгороді вісім годин. Відтак потяг рушив через Чоп 
до Мукачева, а потім до Берегова.

Навесні та влітку 1939 р. 7,5 тис. закарпатських сезонни-
ків працювали на сільськогосподарських роботах в етнічній 
Угорщині, де заробили 240 вагонів пшениці. Угорські залізнич-
ники за урядовою вказівкою перевезли її до Підкарпаття безоп-
латно.

Обіцяні заробітки на жнивах в Угорщині залишилися маре-
вом. Заробітчани ледве покрили дорожні видатки. Військова ад-
міністрація дозволила укладати договори про заробіток за 11-12 
сніп у натурі, насправді йшлось про 17-18 сніп. Збереглися сотні 
скарг, на які реагували в Будапешті та на Підкарпатті.

На крайові громадські роботи для бідних видали 222,5 тис. 
пенге. Ремонтувалися сільські дороги, насаджувалися дерева, 
очищалися зарослі канали, кювети і місця, шкідливі для здоров’я, 

1 Літераті Т. У 1939 році в Ужгороді відбулася подія, яку тоді називали 
історичною. Про Захід. 2017. 20 травня.
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тощо. У квітні 1939 р. на будівництві шляхів Липча – Горінче- 
во – Нижнє Селище – Драгово – Угля в Тячівському окрузі за-
діяли 784 поденщики і 117 їздових, а в Хустському – відповідно 
1848 і 62. Пізніше, у 1941 р., 3,5 тис. пенге витратили на будів-
ництво мосту в Кобилецькій Поляні.

Обмін грошей для населення провели за невигідним і різко 
заниженим курсом: 1 угорський пенге = 7 чехословацьких крон. 
Адже тодішній курс на біржі був 5:1. Раніше селянин за прода-
ний центнер пшениці міг купити 4-5 пар черевиків, після оку-
пації – тільки одну пару. Припинився експорт головних статей 
селянських доходів – худоби, винограду, фруктів.

Життєвий рівень робітників знизився наполовину. У Рахові 
оплату поденника знизили із 3,5 до 1 пенге. Різко зросли ціни на 
продукти харчування. Телятина коштувала 2,64 пенге за кіло-
грам, хоча прем’єр-міністру доповідали про ціну вдвічі нижчу. 
Якщо в липні 1942 р. в Мукачеві на чорному ринку кілограм 
жиру коштував 9-10 пенге, то наступного місяця – вже 12, а троє 
яєць – 1 пенге1.

* * *
У липні 1939 р. в складі Королівства Угорщини шляхом 

ведення агресивної зовнішньої політики сформували особливу 
за статусом Підкарпатську територію. У цілому це вдалося зро-
бити за три етапи: 1) на підставі рішень Віденського арбітражу  
2 листопада 1938 р., коли з Підкарпатської Русі вилучили біль-
ше 1,5 тис. кв. км із населенням понад 173 тис. осіб; 2) агресією 
проти Карпатської України 14-18 березня 1939 р. (11 тис. кв. км; 
552 тис. осіб); 3) агресією проти Словаччини 23 березня 1939 р. 
(115 сіл округів Собранці та Сніна, 69 тис. осіб, 1 тис. кв. км).

Саме з весни 1939 р. на Закарпатті (в межах нинішньої 
Закарпатської області) ведуть відлік масові репресії, котрі 

1 Пушкаш А. Цивилизация или варварство. С. 314-315, 322, 335, 375, 
381.
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тільки посилилися з приходом радянської армії восени 1944 р. 
Водночас агресія Угорщини проти Чехословаччини, внаслідок 
чого від 15 березня до 17 липня 1939 р. була окупована й анек-
сована Карпатська Україна, послужила прелюдією величезних 
геополітичних змін не тільки на сході Європи, але й у світі за-
галом.

Першопубл.: Офіцинський Р. Окупаційний режим у Карпатській Ук- 
раїні (15 березня – 17 липня 1939 р.). Молодь – Україні. 1996. Т. 9. С. 61-68.

Дипломатичні зусилля уряду 
Карпатської України в екзилі

У 1990-х рр. спостерігався спалах зацікавлень до звитяж-
них сторінок історії Карпатської України в широких кіл гро-
мадськості, політичних діячів, фахівців. Захищено дисертації, 
опубліковано монографії, брошури, спогади, присвячені соці-
альним, економічним і політичним аспектам історії Закарпаття в 
листопаді 1938 – березні 1939 рр.

Однак і неозброєним оком видно нерівне висвітлення фак-
тів. Головна увага зосереджувалась на добре відомих епізодах 
трагічної розв’язки. Випав цільний пласт документальних і  
мемуарних свідчень про заходи карпатоукраїнських лідерів у 
поокупаційну добу.

З опрацьованих нами матеріалів очевидно: опинившись у 
вигнанні, провідні крайові діячі українського напрямку залиши-
лися стійкими прибічниками соборності; робили максимально 
можливе, щоби світ пам’ятав про кривди, заподіяні угорськими 
окупантами на Закарпатті.

Частина перша. Реконструкції
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Комітети (канцелярії) в справах утікачів 
з Карпатської України

Слід наголосити, що керівництво Карпатської України вжи-
ло належних засобів, аби стримати угорську агресію та зменши-
ти її руйнівні наслідки. 15 березня 1939 р. о 21-й год. на єдиному 
засіданні уряду Карпатської України призначили урядову деле-
гацію для перемовин з Угорщиною на чолі з міністром фінансів 
і комунікацій Юлієм Бращайком. До її складу також увійшли мі-
ністр здоров’я та соціальної опіки Микола Долинай та інженер 
лісництва Михайло Дутка1.

Від 17 березня до вересня 1939 р. ця делегація перебувала в 
Будапешті, подавши 78 меморандумів до угорського уряду щодо 
автономії краю, закриття концтабору у Ворюлопоші, амністії за-
арештованих українців тощо. Більшість із них залишилися без 
відповіді. На початку липня М. Долинай перебрався в Прагу, ще 
раніше Будапешт залишив М. Дутка. Ю. Бращайко виконував 
свою місію до кінця вересня 1939 р. Потім у Хусті відкрив влас-
ну адвокатську канцелярію, відійшовши від політичного життя.

Шлях основної маси політичних емігрантів, особливо по-
садових осіб і громадських діячів, із Карпатської України до 
Німеччини лежав через Румунію та Югославію. Офіційний 
Белград показав себе гостинним господарем. Зокрема, дозволив 
тимчасове перебування (понад два місяці) в Руському Керестурі 
двом сотням біженців, котрі, як відзначив уповноважений у 
справах біженців із Карпатської України в Югославії, депутат 
сойму Карпатської України Леонід Романюк, «йдуть до дальшої 
боротьби за свої ідеали»2.

У великодньому зверненні до українців Югославії, напи-
саному в Загребі 30 березня і надрукованому в циклостиль-

1 Пагіря О. Невідомі листи делегації уряду Карпатської України до уря-
ду Угорщини. З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 2009. № 1. С. 49-70.

2 Ковач М. Березнева ніч. Біженці з Карпатської України в Руському Ке-
рестурі. Карпатська Україна і Августин Волошин. Ужгород, 1995. С. 326.
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ному малотиражному виданні «Вістник українського товари-
ства Просвіта в Загребі» за березень-квітень 1939 р., Августин 
Волошин відзначив, що знову втрачено свободу, котрою «вті-
шалася вітка українського народу в Карпатах». Але «українські 
Герої сучасності» в боротьбі з ворогом показали високі зразки 
самовідданості та самопожертви заради національних ідеалів. 
Висловивши глибоку подяку українцям Югославії за гостин-
ність до втікачів із Карпатської України, А. Волошин щиро при-
вітав усіх із Воскресінням Христовим і завершив своє звернення 
символічною окличною фразою: «Високо тримаймо національ-
ний прапор, а ВОКРЕСНЕ УКРАЇНА!»1

У Празі діяв «Український комітет допомоги збігцям з 
Карпатської України», співробітники якого записували свідчен-
ня очевидців про злочини угорських окупантів проти людяності. 
Їх на той час прибуло 642 особи. Ці протоколи нині зберігають-
ся в Центральному державному архіві вищих органів влади та 
управління України в Києві.

У травні 1939 р. ексміністр Карпатської України Степан 
Клочурак звернувся до прем’єр-міністра протекторату Чехія та 
Моравія Рудольфа Берана з проханням затвердити Ліквідаційну 
канцелярію колишнього уряду Карпатської України для вирішен-
ня всіх питань, пов’язаних із закарпатською еміграцією: оформ-
лення дозволу на проживання, влаштування на роботу, навчання 
тощо2. Хоч офіційний статус надали через три місяці, в серпні, 
але активну діяльність канцелярія розгорнула вже в другій поло-
вині березня 1939 р. Згідно з рішенням Р. Берана, A. Волошину 
як колишньому міністрові виплачували 25 тис. крон щомісячно.

Степан Клочурак і Вікентій Шандор, нещодавній пред-
ставник уряду Карпатської України в Празі, старанно опікува-

1 Беднаржова Т. Августин Волошин – державний діяч, педагог-мисли-
тель. Львів, 1995. С. 183; Волошин А. Твори. Ужгород, 1995. С. 385.

2 ДАЗО. Ф. 2558. Оп. 1. Спр. 5369. Арк. 136; Виноградник Л. Як за-
пам’ятався мені Степан Клочурак? Дукля. 1995. № 2. С. 38.
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лися закарпатськими біженцями, яких у Чехії «опинилося по-
над двадцять тисяч». За неповні два тижні Канцелярія Влади 
Карпатської України (первісна назва) видала 620 документів. 
621-й – звернення до уряду протекторату Чехії та Моравії від 
31 березня 1939 р.1 Від імені уряду Карпатської України міністр 
С. Клочурак виступив на захист прав державних службовців, 
службовців громадських юридичних корпорацій української 
(руської) національності, яких нараховувалось у протектораті 
200-260 осіб. Клочурак наполягав, аби їм надали всі права, що 
їх отримали службовці-чехи, які після окупації Підкарпатської 
Русі (Карпатської України) повернулись у Чехію та Моравію.

Обравши еміграційним осідком Прагу, колишні міністри 
Карпатської України мусіли перейматись і власним щоденним ви-
живанням. А. Волошин деякий час фактично утримував усіх їх за 
рахунок особистих заощаджень. Відтак викладав в Українському 
вільному університеті, де комісія професорів факультету права і 
суспільних наук 14 жовтня 1938 р. одноголосно надала йому титул 
доктора права honoris causa, а рада професорів філософського фа-
культету 24 червня 1939 р. схвалила його бажання викладати тут2.

Про намір повернутись до педагогічної праці А. Волошин 
повідомив співробітника часопису «Пробоєм» В. Маруняка  
23 серпня 1939 р. в присутності Ю. Ревая3. За примхою історії, 
це сталося в день укладення пакта Ріббентропа–Молотова.

Після окупації та анексії Карпатської України Августина 
Волошина удостоїли високих відзнак: наукової (почесний док-
торат в Українському вільному університеті) і церковної (Папа 
Римський Пій XII надав титул таємного камерарія, або ж прела-
та-монсиньйора, за заслуги перед церквою та своїм народом).

1 Мушинка М. Лицар волі. Життя і політично-громадська діяльність 
Степана Клочурака. Ужгород, 1995. С. 107-109, 263.

2 Беднаржова Т. Августин Волошин. С. 184-186.
3 Редакційна Колєгія «Пробоєм» у Президента Карпатської України  

о. Др. А. Волошина. Пробоєм. 1939. 12 вересня. С. 103-104.
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Відомо, що Степан Клочурак закінчив юридичний фа-
культет Братиславського університету 1920 р. Опинившись 
у вигнанні, він спочатку заснував підприємство з демонтажу 
бункерів уздовж недавнього чехословацько-німецького кордо-
ну. Отриманий метал продавав чеським підприємцям. Потім 
Клочурак разом із компаньйоном-чехом Ярославом Чайкою 
торгував металічними виробами широкого вжитку.

Ексміністр Юрій Перевузник, випускник юридичного фа-
культету Карлового університету в Празі 1925 р., став окружним 
суддею з розгляду цивільних справ. Ексміністр Микола Долинай, 
випусник медичного факультету Будапештського університету 
1918 р., працював за спеціальністю – лікарем-психіатром.

Голова сойму Августин Штефан так само здобув диплом 
Будапештського університету в 1918 р., але за іншим фахом – ви-
кладача математики і фізики. Перебуваючи в еміграції, він спочат-
ку очолював Українську торгову академію в Братиславі (1939 – 
1940), а потім – українську гімназію в м. Модржани (1940 – 1945)1, 
що нині є частиною чеської столиці (Прага 12). 16 квітня 1945 р.  
А. Штефан евакуювався до баварського міста Аугсбург, що опи-
нилось в американській зоні окупації, разом з українською гімна- 
зією в Модржанах, для якої добився окремого евакуаційного потя-
га з дев’яти вагонів. Один вагон запропонував А. Волошину, але 
той відмовився покидати Прагу через похилий вік і хворе серце.

Судячи з оприлюднених документів – декларації та прото-
колу Української національної ради (Львів, 22 квітня 1944 р.) 
Августин Штефан увійшов до її президії як голова Народної 
Ради Карпатської України2. Також став другим заступником 
голови Української національної ради професора Миколи 

1 Стерчо П. Великий син Срібної Землі. На 80-ліття проф. А. Штефа-
на. Альманах Українського народного союзу на рік 1973. Джерзі-Ситі – Ню 
Йорк, 1972. С. 190-194.

2 Kamenetsky I. Some Aspects of Ukrainian Politics of Selfdetermination 
in View of Hitler’s «Drang nach Osten». Український історик. 1990. Ч. 1-4.  
С. 120-124.
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Величківського. Першим заступником був митрополит Андрій 
Шептицький, секретарем – інженер Іван Дубина. У протоколі 
зазначалося, що ця рада – «єдиний повноправний представник 
всього Українського Народу на терені Соборної України». У де-
кларації зафіксовано тезу про те, що «боротьба триватиме далі, аж 
до повного здійснення засади самовизначення Української Нації 
через побудову Суверенної Соборної Української Держави».

У Братиславі Ліквідаційний комітет для справ утікачів із 
Карпатської України (канцелярія знаходилася в готелі Блага) 
діяв у такому ж режимі1. Його очолив експрем’єр Юлій Ревай, 
обов’язки секретаря виконував інспектор Іван Гопко. На березі 
Дунаю розміщувався табір із декількох бараків для цих біжен-
ців, звідки за день-два забирали на роботу в Німеччину2.

На словацькому радіо в Братиславі на громадських засадах 
утворилася «секція українського радіомовлення з протимадяр-
ською тенденцією», що вела щоденні передачі тривалістю 15 хв. 
Із цією секцією інтенсивно співпрацював письменник Василь 
Ґренджа-Донський, котрий нелегально покинув окупований рід-
ний край на початку серпня 1939 р.

Тривалий час, у квітні 1939 – березні 1941 рр., головою 
Українського допомогового комітету у Відні був карпатоукра-
їнський націоналіст Юліан Химинець3. Від самого початку цей 
комітет через Закордонний провід Організації українських наці-
оналістів успішно апелював до головного командування німець-
кої армії (вермахту) задля звільнення українців, які потрапили 
до угорського концентраційного табору у Ворюлопоші.

Звільнених і втікачів після лікування і тимчасового перебу-
вання в спеціальному віденському таборі на Шобер Плац від-
правляли на важку фізичну працю в північно-західну Німеччину 
(Ганновер, Бремен і т. і.). Близько 900 осіб напівофіційно пере-
кинули в Словаччину, Чехію та Моравію в значно кращі умови.

1 Український табор у Братіславі. Пробоєм. 1939. 5 серпня. С. 63.
2 Твори Василя Ґренджі-Донського. Т. X. С. 238, 241.
3 Химинець Ю. Тернистий шлях до України. Ужгород, 1996. С. 282-284.
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Меморандуми 30 листопада 1939 
та 11 липня 1941 рр.

Треба зауважити, що найменування уряд Карпатської 
України в екзилі є досить умовним, не тотожним статусу повно-
важних емігрантських урядів, зокрема польського, але схоже на 
подібні невизнані структури. Наприклад, чехословацький уряд у 
Лондоні офіційно визнали аж у липні 1941 р.

У Празі соратники президента Карпатської України 
Августина Волошина вели дипломатичну діяльність, так би мо-
вити, ex oficio (з обов’язку), на громадських засадах, без визнан-
ня іноземними державами. Легально діяла тільки ліквідаційна 
канцелярія уряду. Однак їхні зусилля не залишилися марними. 
Вони знаходили свої шляхи оборони співвітчизників перед іно-
земним поневолювачем – режимом Міклоша Горті. Пропозиції 
лідерів карпатоукраїнської еміграції принаймні опосередковано 
потрапляли з Праги у відповідні установи чужих держав і хоча б 
узагальнювалися, бралися до уваги при ухваленні рішень.

Збираючи матеріали до кандидатської дисертації, свого часу 
нам вдалося знайти два унікальні документи з дипломатичної ді-
яльності уряду Карпатської України у вигнанні1, що відразу се-
ред фахівців викликали значний резонанс2. Це меморандуми до 
найвищих посадових осіб Німеччини – канцлера А. Гітлера від 

1 Офіцинський Р. Дипломатичні зусилля уряду Карпатської України в 
екзилі. Студія та документи. Молодь – Україні. 1994. Т. 1. С. 8-23.

2 Мушинка М. «Прихильником Радянської влади на Карпатській Україні 
я ніколи не був…» Знайдено судову справу Степана Клочурака. Карпат-
ський край. 1995. № 5-8. С. 47-52; Вегеш М. До питання про діяльність 
уряду Карпатської України в екзилі (1939 – 1941 рр.). 1945 рік. Закарпат-
ська Україна. Ужгород, 1995. С. 22, 28; Вегеш М., Туряниця В. Короткий 
життєпис Августина Волошина. Ужгород, 1995. С. 24-25; Вегеш М. Карпат-
ська Україна і Німеччина (1938 – 1939 рр.). Ужгород, 1996. С. 8-9; Довга- 
нич О. Репресовані міністри Карпатської України. Новини Закарпаття. 
1996. 2 березня. С. 14.
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11 липня 1941 р. і міністра закордонних справ Й. Ріббентропа від 
30 листопада 1939 р. Їхні копії зберігались як речові докази в кри-
мінальній справі НКВС СРСР, заведеній на карпатоукраїнських 
міністрів Степана Клочурака (27 лютого 1895, с. Ясіня – 8 люто-
го 1980, м. Прага), Юрія Перевузника (1900, с. Середнє – 1978,  
м. Прага), Миколу Долиная (22 червня 1894, м. Сигіт – 29 берез-
ня 1970, м. Прага)1. Особлива нарада при народному комісарові 
внутрішніх справ СРСР «за участие в антисоветской националис-
тической организации» (ст. 58-4 Кримінального кодексу РСФРР) 
засудила їх до восьми (Клочурак, Перевузник) і п’яти (Долинай) 
років виправно-трудових таборів, починаючи від 5 червня 1945 р.

Відбувши покарання 4 березня 1950 р., М. Долинай взяв ра-
дянське громадянство 17 липня 1951 р. і проживав у м. Самбір 
тоді Дрогобицької області. С. Клочурака звільнили з «Речлагу» 
18 лютого 1953 р., а Ю. Перевузника декількома місяцями пі-
зніше – 5 червня. Обидвох як спецпоселенців узяли на облік у 
м. Воркута. Вони демонстративно не брали громадянство чу- 
жої держави СРСР і домоглися репатріації в Чехословаччи- 
ну – в Прагу, звідки їх вивіз СМЕРШ 4-го Українського фрон-
ту. 7 грудня 1955 р. відправився в Прагу Перевузник, 7 травня  
1956 р. – Клочурак. Обидва щасливо повернулися до дружин і 
дітей. Згодом до них приєднався і Долинай2.

Природно, що в силу об’єктивних обставин, відчуваючи 
відповідальність за долю вітчизни, А. Волошин із соратниками 
звертався до одного з двох вершителів майбуття державних утво-
рень Центральної та Східної Європи – Німеччини. Натомість 
Радянський Союз не викликав жодної довіри і симпатій, хоча 
достеменним фактом став сумнозвісний пакт Ріббентропа–
Молотова 23 серпня 1939 р. Однак оригінали його таємних про-
токолів розшукають лише через піввіку.

1 ДАЗО. Ф. 2558. Оп. 1. Спр. 5369. 307 арк.
2 Штефан А. Колишній міністр Карпатської України д-р Микола Доли-

най помер у Празі на 75-му році життя. Свобода. 1970. 15 травня; Вісник 
головної управи Карпатського Союзу в ЗСА. 1971. Ч. 3. С. 10.
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У листопаді 1939 р. члени уряду Карпатської України – мі-
ністри Ю. Ревай, С. Клочурак, Ю. Перевузник, М. Долинай зі-
бралися в приватному помешканні президента А. Волошина в 
Празі. Відбувся обмін думками про перспективу добровільного 
приєднання Карпатської України, яку окупувала Угорщина, до 
незалежної Словаччини, що тоді жваво обговорювала зарубіжна 
преса. Вирішили звернутися до Німеччини з відповідним мемо-
рандумом. Його проєкт взявся підготувати Ю. Перевузник1.

За кілька днів проєкт меморандуму обговорили в тому ж 
складі, окрім Ю. Ревая. Він повернувся в Братиславу, де, за сло-
вами А. Волошина, які зберіг у пам’яті М. Долинай, розмовляв 
з радянським консулом, аби дізнатись позицію Москви щодо 
Карпатської України2. Консул відповів, що ця позиція не може 
суперечити договору між СРСР і Німеччиною.

У проєкт меморандуму колегіально внесли слушні допов-
нення і зміни, важливі для одностайної оцінки поточної ситуації. 
Присутніх особливо турбувало зростання «радянської загрози» 
і прокомуністичних симпатій закарпатських українців, які проя-
вились у масових нелегальних переходах угорсько-радянського 
кордону. Вказуючи на це, А. Волошин напередодні, 22 листо-
пада 1939 р., в листі до пряшівського греко-католицького єпи-
скопа П. Гойдича писав: «Є опасність, що червоні загостять і до 
Карпатської України і Пряшівщини»3.

Меморандум, перекладений німецькою мовою, підписали 
президент Карпатської України А. Волошин, прем’єр-міністр  
Ю. Ревай, міністри господарства й оборони С. Клочурак, вну-
трішніх справ Ю. Перевузник, культів і справедливості А. Ште- 
фан. Із Братислави, де проживали Ревай та Штефан, перший 
примірник відправили в Берлін міністру закордонних справ 

1 ДАЗО. Ф. 2558. Оп. 1. Спр. 5369. Арк. 86-87.
2 ДАЗО. Ф. 2558. Оп. 1. Спр. 5369. Арк. 209-210.
3 Ванат І. Нариси новітньої історії українців Східної Словаччини. Кн. 

2. С. 108.
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Німеччини Й. Ріббентропу, другий – словацькому урядові, а тре-
тій залишився в канцелярії уряду Карпатської України.

У меморандумі від 30 листопада 1939 р. Волошин та його со-
ратники звертали увагу адресата на ситуацію, що склалася після бе-
резневих і вересневих подій поточного року: окупації Карпатської 
України Угорщиною, Західної України Радянським Союзом. 
Розстріли і переслідування елементарних національно-культурних 
прагнень, брутальна поведінка агресора щодо українців, відсут-
ність соціальних гарантій, відсталість угорської економіки пере-
творили край (Карпатську Україну) на вогнище напруги.

Автори меморандуму застерегли Німеччину від небезпеч-
ного сусідства Угорщини з Радянським Союзом. Це провоку-
вало СРСР на військову інтервенцію «під приводом визволення 
братнього народу». Прозірливо передбачена політична карта 
Європи після Другої світової війни: «З окупацією Карпатської 
України Радянським Союзом підпадуть під його вплив не тільки 
Угорщина, але й всі балканські держави».

Оскільки окупацію Карпатської України юридично не ви-
знала міжнародна спільнота, а також беручи до уваги терито-
ріальні та демографічні параметри, найкращим варіантом для 
уряду Волошина був обопільний плебісцит про федеративну 
злуку Карпатської України і сусідньої Словаччини. Такий про-
єкт федерації з боку словацького уряду підтримували міністр 
закордонних справ Фердинанд Дюрчанський та заступник 
прем’єра Войтех Тука1. А вперше ідею Великословаччини, до 
якої входила б Карпатська Україна, запропонував словацькому 
керівництву за вказівкою Адольфа Гітлера державний секретар 
міністерства закордонних справ Німеччини Вільгельм Кепплер 
у лютому 1939 р.2 Це типовий прояв подвійної гри німців при 
розчленуванні Чехословаччини.

1 Ванат І. Нариси новітньої історії українців Східної Словаччини. Кн. 
2. С. 86-87.

2 Злепко Д. Карпатська Україна в архівних документах міністерства за-
кордонних справ Третього Рейху. Срібна Земля. 1994. 23 липня. С. 10.
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Цей меморандум був аргументованим і реалістичним, проте 
не мав належного резонансу. Нема жодних відомостей про на-
явність оригіналу документа в Політичному архіві міністерства 
закордонних справ Німеччини в Бонні та фондах Бундесархіва 
в Кобленці в тематичній монографії Володимира Косика1. 
Історик Іван Ванат детально зупинився, очевидно, на копії, від-
правленій уряду Словаччини, і за відомостями, почерпнутими в 
Державному урядовому архіві в Празі, зауважив, що А. Волошин 
2 серпня 1940 р. повторно звертався до Й. Ріббентропа2. Волошин 
нагадав про надісланий меморандум і просив допомоги в при-
зупиненні широкомасштабних лісорозробок, які розпочали на 
закарпатських теренах угорські господарники. Подаєм далі від-
сканований оригінал цього листа.

Професор Михайло Болдижар твердив, що меморандум від 30 
листопада 1939 р. склали з ініціативи Ю. Ревая3, а дослідник Омелян 
Довганич помилково назвав його «листом Августина Волошина»4. 
У додатках до біографічної брошури про А. Волошина подано 
російськомовний переклад меморандумів, виконаний переклада-
чем управління СМЕРШ 1-го Прибалтійського фронту молодшим 
лейтенантом Грачовим, під назвами «Из письма Риббентропу 30 
ноября 1939 года» та «Из письма Волошина Гитлеру»5. Ці перекла-
ди через низку помилок у географічних назвах, прізвищах, іменах 
тощо мають слабку наближеність до оригіналів.

1 Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. Львів, 1993. 659 с.
2 Ванат І. Нариси новітньої історії українців Східної Словаччини. Кн. 

2. С. 86-87.
3 Болдижар М. Закарпаття між двома світовими війнами. Ужгород, 1993. 

С. 109, 111.
4 Довганич О. Про нелегальний перехід закарпатців в СРСР в 1939 – 

1941 роках. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: історія. 
1995. Вип. 1. С. 66.

5 Вегеш М., Туряниця В., Чаварга І. Смерть президента. Останні дні 
життя і смерть президента Карпатської України Августина Волошина. 
Ужгород, 1995. С. 30-39.
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Лист Августина Волошина до Йоахіма Ріббентропа від 2 серпня 
1940 р. Політичний архів міністерства закордонних справ Німеччини
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Меморандум райхканцлеру А. Гітлеру від 11 липня 1941 р.  
планували передати через земського радника Отто Ернесті з  
м. Пардубіце, що за 105 км від Праги. Його вважали близь-
ким другом Гітлера і добрим знайомим багатьох провідних на- 
ціонально-соціалістичних діячів Німеччини.

Автор меморандума – явний прибічник українського монар-
хізму, вочевидь, із колишніх однодумців Павла Скоропадського. 
Нерозгаданий анонім, якого Клочурак, Перевузник і Долинай 
називали приблизно «професор Гренюк або Горбанюк»1, прожи-
вав у м. Храст поблизу Пардубіце і був жаданим співрозмовни-
ком А. Волошина.

Учений-україніст Микола Мушинка, ґрунтовний біограф 
Степана Клочурака, встановив особу ймовірного автора мемо-
рандума від 11 липня 1941 р. Це Микола Горбанюк, 1891 року 
народження, організатор Вільного козацтва на Поділлі 1917 –  
1918 рр., начальник штабу (під псевдо «отаман Вогонь») 
Української повстанської армії 1921 р.2 Відтак замешкав у 
Німеччині, будучи прибічником Скоропадського.

Внутрішня критика тексту безпомилково вказує на гострий 
аналітичний розум автора, панорамне геополітичне бачення 
ситуації, що виникла з початком німецько-радянської війни  
22 червня 1941 р.

Звернемо погляд на цікавий фрагмент: «Завдяки своєму те-
рору Угорщина вигнала з Карпатської України до більшовиків 
80 000 українців. Таким чином Угорщина нанесла збитки інте- 
ресам Німеччини, показавши в поганому світлі постулати, за які 
змагається німецький солдат». Тоді ще жевріла серед україн-
ської еміграції думка про Гітлера-визволителя за взірцем зааль-
пійських походів Наполеона. Звідки почерпнуте захмарне число 
закарпатських втікачів у СРСР залишається загадкою. Воно пе-
ребільшене майже увосьмеро.

1 ДАЗО. Ф. 2558. Оп. 1. Спр. 5369. Арк. 101-104, 164-166, 192-196.
2 Мушинка М. «Прихильником Радянської влади на Карпатській Україні 

я ніколи не був». С. 49.
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Інтонація меморандуму від 11 липня 1941 р. цілком співмір-
на настроям керівників українського національно-визвольного 
руху, висловлених у листі до фюрера і канцлера Німецького 
Райху Адольфа Гітлера від 14 січня 1942 р. Його підписали 
митрополит Андрій Шептицький (президент Української наці-
ональної ради у Львові), професор Микола Величківський (го-
лова Української національної ради в Києві), Андрій Лівицький 
(заступник Симона Петлюри, головного отамана Української 
Народної Республіки, тимчасово у Варшаві), генерал Михайло 
Омелянович-Павленко (голова Генеральної ради українських 
комбатантів і колишній командир Української армії, тимчасо-
во в Празі), Андрій Мельник (вождь українських націоналіс-
тів, тимчасово в Берліні)1. Вони так само протестували проти 
приєднання західного українського краю Східної Галичини до 
Генеральної Губернії (Польщі) та передачі м. Одеса з усією ок-
ругою Румунії, бо «таке рішення знищило б величаві наміри за-
провадження нового порядку в Європі».

У меморандумі від 11 липня 1941 р. окремо відзначено: 
«Румунія бореться за Українську Буковину і Бесарабію... Це 
перша помилка. Угорщина воює тільки за те, щоб їй залиши-
ли Карпатську Україну. Це друга помилка. Таким чином участь 
Угорщини і Румунії в антибільшовицькому поході має сумнів-
ні тенденції для німецьких інтересів. Терор, який проводить 
Угорщина протягом двох років у Карпатській Україні, нею те-
пер перенесений в Югославію. Тим самим вона поховала ті по-
стулати, на котрих повинна була постати Нова Європа».

В обидвох документах (меморандумі від 11 липня 1941 р. 
та листі від 14 січня 1942 р.) акцентовано на праві українців на 
самостійну державу в етнографічних кордонах. Але відповід-
но до меморандуму від 11 липня 1941 р. ці державницькі кро-

1 Фотокопія оригінального листа Митр. Андрея Шептицького, проф. 
Миколи Величківського, Андрія Лівицького, ген. Омеляновича Павленка й 
полк. Андрія Мельника до Адольфа Гітлера в справі німецької політики в 
Україні, 14-го січня 1942 р. Самостійна Україна. 1987. Ч. 1. С. 76-82.
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ки мали б розпочатися з Ужгорода, пов’язані персонально з  
А. Волошином. На жаль, доля цього документа невідома. 
Належить розшукати і згадані в ньому листи до Гітлера від  
27 травня і 15 жовтня 1940 р., 12 березня 1941 р. Вони пролиють 
доволі світла на дотичні проблеми.

Достеменно відома реакція карпатоукраїнських міністрів 
на цей меморандум. Влітку 1941 р. С. Клочурак, як завше, при-
йшов до празького помешкання А. Волошина. Господар розпо-
вів, що має цікавий проєкт у двох примірниках: оригінал і копію. 
Остання осіла в архіві ліквідаційної канцелярії Клочурака. Через 
два тижні, повертаючись із футбольних змагань вулицями Пра- 
ги, Клочурак і Перевузник дійшли згоди, що автор меморанду- 
ма і Волошин «нереально дивляться на речі»1. Коли в найближ-
чу неділю вони провідали президента Карпатської України, то 
вияснили, що той жодних обіцянок не давав і перервав контакти 
з особою, яка уклала документ.

Загалом гетьманський рух був пронімецьким. 21 груд-
ня 1938 р. шеф зовнішньополітичного відділу Національно-
соціалістичної робітничої партії Німеччини А. Розенберг пора-
див очільнику німецької розвідки адміралу В. Канарісу вийти за 
межі зв’язків з українськими націоналістами. Невдовзі гетьман 
П. Скоропадський обговорив з В. Канарісом створення власної 
шпигунської мережі в Європі, США, СРСР, але грошей не отри-
мав.

17 жовтня 1940 р. Скоропадський надіслав Розенбергу про-
позиції співпраці у випадку звільнення України від більшо-
виків. Україна бачилась аграрною державою, що пов’язана з 
Німеччиною технічною допомогою та населена 10 млн німець-
ких колоністів. У Львові, Києві, Одесі, Харкові та інших містах 
передбачались німецькі гарнізони, підкріплені українськими 
військами. Проте нацистське керівництво не цікавили подібні 
проєкти.

1 ДАЗО. Ф. 2558. Оп. 1. Спр. 5369. Арк. 164-166.
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Гетьманці зустріли німецько-радянську війну з ентузіаз- 
мом, очікуючи відновлення Української держави. Але П. Ско- 
ропадський впливу на події в Україні 1941 – 1944 pp. не мав1.

Втім, думки про Велику Україну, підсумовані в меморан-
думі від 11 липня 1941 р., активно циркулювали в середовищі 
закарпатської еміграції та серед краян під угорською окупацією. 
Так, наджупан Берег-Угочанської жупи А. Шіменфалві 5 липня 
1940 р. доповів Раді міністрів Угорщини про зміст листів, пере-
хоплених прикордонним поліцейським капітанатом в Ужгороді. 
Вони надійшли з окупованих Німеччиною польських територій. 
Автори листів «висловлюють надію на відновлення України, яке 
скоро настане, і разом з тим сподіваються, що незабаром і вони 
повернуться на Підкарпаття»2. Адресанти покинули батьківщи-
ну із чехословацькою адміністрацією та військом або втекли піс-
ля приходу угорців.

Примітна за змістом і доповідна записка Ужгородського 
поліцейського капітанату про діяльність німецьких агентів 
на Підкарпатті, відправлена в міністерство внутрішніх справ 
Угорщини 3 червня 1941 р. Мова йде про акції на створення 
Великої України3. Начебто їхні організатори – німецький майор 
Едвард Фріче з Відня, словацький громадянин Михайло Тулик, 
власник молочарні Федір Ревай з Хуста, житель Ясіня Степан 
Тоганюк – отримали великі суми грошей від німців. Зауважимо, 
що Ф. Ревай та М. Тулик були депутатами сойму Карпатської 
України.

У звіті крайової поліції за перший квартал 1942 р. відзна-
чено, що лише декілька найбільш фанатичних представників 
українського напрямку намагаються розповсюдити слухи про 
можливість Великої Української Держави. Хоча відкритий укра-
їнський рух на Підкарпатті припинився, проте збереглись його 

1 Українська політична еміграція 1919 – 1945 [упоряд. В. Лозинський та 
ін.]. Київ, 2008. С. 18.

2 Шляхом Жовтня. Т. V. С. 198-199.
3 Шляхом Жовтня. Т. V. С. 239.
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прихильники серед учителів і пересічної молоді, котрі вимага-
ють постійної пильної уваги1.

Збережені копії меморандумів від 30 листопада 1939 р. та 
11 липня 1941 р. засвідчують невсипущу і корисну працю укра-
їнських політиків у скрутних умовах окупації та війни. У час 
культу сили мало чим допомогти міг розум. Мирні договори, 
права людини перетворились у фікцію, стали набутками тлінни-
ми, минущими.

Однак уряд Карпатської України в екзилі не переставав жити 
попередніми гуманістичними традиціями всупереч німецькій 
«дипломатії подвійної моралі», як влучно зауважив професор 
Університету Дрекселя у Філадельфії Петро Стерчо2. Такої ж 
думки дотримувався громадський діяч Юліан Химинець, який 
певний час неформально представляв інтереси Карпатської 
України у Відні3.

Непривабливо показали себе вищі керівники Словаччини і 
СРСР. Зокрема, показовий глумливий виступ Й. Сталіна 10 бе-
резня 1939 р. на 18-му з’їзді ВКП(б) проти існування Карпатської 
України4. Поділ світу тільки-но починався. Зі слабкими й бити-
ми ніхто не хотів мати справу.

Показовий епізод. Коли після падіння Карпатської України 
о. А. Волошин відвідав президента Словацької Республіки  

1 ДАЗО. Ф. 3223. Оп. 5. Спр. 10. Арк. 18.
2 Stercho P. Diplomacy of double morality. Europe’s Crossroads in Carpatho-

Ukraine 1919 – 1939. New York, 1971. P. 350-390.
3 Химинець Ю. Закарпаття – жертва фашистської Німеччини. Україн-

ські Карпати. Ужгород, 1993. С. 514-521.
4 Стерчо П. Словацько-українські взаємини, 1938 – 1939. Сучасність. 

1965. Ч. 9. С. 85-101; Шандор В. Русини-українці і словаки: Федерація 1938 –  
1939. Сучасність. 1970. Ч. 3. С. 13-27; Штефан А. Августин Волошин – 
президент Карпатської України. Торонто, 1977. С. 110; Костюк Г. На магі-
стралях доби. Торонто, 1983. С. 155-163; Пап М. Карпатська Україна у пла-
нах Гітлера і Сталіна в роках 1938 – 1939. Культура Українських Карпат. 
Ужгород, 1994. С. 211-215.
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о. Й. Тіса і повів мову про становище руського (українського) на-
селення, то отримав різку відповідь такого змісту: «Забери всіх 
своїх русинів у путтон (наплечна бочка для збору винограду –  
Р. О.) і винеси їх із Словаччини»1. На цьому аудієнція заверши-
лася.

Словаччина вислала Івана Рогача, секретаря А. Волошина 
часів прем’єрства. Він розпочав на Пряшівщині видавати укра-
їнську газету, яку словацький уряд одразу заборонив. За висло-
вом історика Андрія Ковача: «І так внаслідок високої політики 
карпатські українці зразу стали «людьми нікого»»2. Це підтвер-
дила національна політика Братислави щодо словацьких україн-
ців у роки Другої світової війни.

Відзначимо, що детально характеризували вказані меморан-
думи радянські історики соціальних і політичних рухів Сергій 
Бєлоусов і Борис Співак3. Як видно з цитат, вони користувалися 
неточним російським перекладом документів, які, напевне, про-
читали в спеціальному архівному схові. Обидва вчені подали 
надто емоційні оцінки меморандумів у дусі тоді модних тота-
літарних кліше: іуда Волошин, зрадники, продажні політикани, 
безгласні маріонетки Гітлера, жалюгідні політичні козявки, ма-
ячня божевільного і т. д. Ними мерехтить чи не кожна сторінка, 
перетворивши серйозні монографії на бульварні памфлети.

Насправді карпатоукраїнське керівництво мало доволі висо-
кий професійний рівень і широкий політичний кругозір. Чимало 
висвітлених у меморандумах проблем переломлені через приз-
му їхньої попередньої державотворчої діяльності.

1 Стерчо П. Словацько-українські взаємини. С. 100.
2 Ковач А. Національна політика Словацької Республіки по відношен-

ню до русинів-українців (1939 – 1945 рр.). Жовтень і українська культура. 
Пряшів, 1968. С. 132-144.

3 Бєлоусов С. Возз’єднання українського народу в єдиній Українській 
радянській державі. Київ, 1951. С. 62; Співак Б. Нариси історії революцій-
ної боротьби трудящих Закарпаття в 1930 – 1945 роках. Львів, 1963. С. 296-
299.
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Насамперед це стосується питання міждержавного розме- 
жування. Так, у жовтні 1938 р. в Празі повноважні представ-
ники Юлій Бращайко і Микола Долинай готували матеріали до 
Віденського арбітражу 2 листопада 1938 р., що мав установи-
ти нові кордони Підкарпатської Русі в складі Чехословаччини. 
Будучи членом чехословацько-угорської делімітаційної комісії в 
Будапешті від листопада 1938 р. до лютого 1939 р., Ю. Бращайко 
пунктуально крок за кроком відстоював адміністративно-тери-
торіальні межі краю1.

У лютому 1939 р. комісаром з еміграційних справ Карпат- 
ської України призначили юриста Миколу Бандусяка2. Тоді 
«маса людей з Мукачова, Ужгорода і Берегова» переходила на 
територію автономії. Більшість утікачів («збігців») складали єв-
реї, котрі направлялись у Прагу, а звідти до «заморських країв». 
Уряд уживав заходів, аби задовільнити бажання певного числа 
українських селян переселитись до Канади і країн Південної 
Америки.

Під чиїми прапорами бачив України 
Августин Волошин?

Ходить легендою в доброму десятку праць «Акт списа-
ний у Венеції дня 21 липня 1939 року в справі устійнення вза-
ємовідносин і напрямків співпраці між Проводом Українських 
Націоналістів і Урядом Карпатської України», тобто між го-
ловою ПУН Андрієм Мельником, членами ПУН Омеляном 
Сеником-Грибівським, Ярославом Барановським-Лімницьким, з 
одного боку, та президентом Карпатської України Августином 

1 Бращайко Ю. Праця делімітаційної комісії. Нова Свобода. 1939. 14, 
26, 31 січня.

2 Сірко О. Справа еміграції з територій, окупованих Мадярщиною, в 
Карпатській Україні. Розмова з д-ром М. Бандусяком, комісаром еміграції у 
К. Україні. Нова Свобода. 1939. 2 березня. С. 4.
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Волошином, прем’єром Юлієм Реваєм, головою сойму Авгус- 
тином Штефаном, з іншого1.

Стверджено: 1) невідривність Карпатської України, або ж 
принцип соборності всіх українських земель; 2) Провід україн-
ських націоналістів – єдиний керівний центр визвольно-собор-
ницької боротьби української нації; 3) уряд Карпатської України 
з президентом А. Волошином – останній легальний уряд, що 
правив частиною української землі; 4) уряд Карпатської України 
й Організація українських націоналістів спільно працювали над 
створенням, будівництвом й обороною Карпатської Української 
Держави.

Сам факт підписання цієї угоди Августин Волошин запе-
речив на допиті 19 червня 1945 р. в Лефортовській в’язниці в 
Москві2. Зазначені особи справді зустрічались у Венеції в готелі 
на острові Лідо, де, до речі, від 1932 р. проходить Венеційський 
міжнародний кінофестиваль. Перемовини пройшли прохолодно 
і завершились безрезультатно. Президент Волошин наполягав 
лише на одній умові: звільнити Карпатську Україну від угор-
ських нападників і зберегти її автономію.

На запитання якою бачив післявоєнну Україну А. Волошин 
може частково дати відповідь наукова студія «Про шкільне пра-
во будучої української держави» (1942), чи не єдина з його опри-
люднених праць празького періоду, де відбито поточну суспіль-
но-політичну проблематику. Конспективно переглянувши роз-
виток освіти у державах світу в різні часи (Франція, Німеччина, 
Австрія, Росія, Англія, США, Італія, Швейцарія, Нідерланди, 
Угорщина, Українська Народна Республіка, СРСР), автор наго-
лосив на свободі культурної діяльності з високими моральни-
ми цінностями як на головній умові прогресивного розвитку. 

1 Плав’юк М. Внесок Організації Українських Націоналістів у будів-
ництво Карпатської України. Карпатська Україна і Августин Волошин.  
С. 136-145.

2 Вегеш М., Туряниця В., Чаварга І. Смерть президента. С. 21-24.
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При цьому резонно протиставлено досвід Сполучених Штатів і 
Радянського Союзу.

«Історія нашого українського народу», на думку Авгус- 
тина Волошина, переконливо підтверджує цей висновок. 
Найжорстокішого удару завдала радянська система, що вини-
щила голодомором мільйони українців і витворила «нові типи 
безправних і голодуючих рабів»1. Тому перспектива радянізації 
всієї України, надто Закарпаття як останнього регіону в цьому 
процесі, була категорично неприйнятною.

Політичний заповіт Августина Волошина став заключною 
п’ятою частиною його загального тестаменту (заповіту), скла-
деного 19 серпня 1944 р. в Празі в присутності свідків Степана 
Клочурака, редактора, і Миколи Долиная, лікаря2. Українському 
народові, зокрема «милому народові моєї рідної Карпатської 
України», А. Волошин бажав обновити церковну єдність «під 
головою наслідника св. ап. Петра», політичного розвитку в руслі 
абсолютної етики християнського універсалізму.

За словами Волошина: «Христіянський світогляд подає нам 
можности найширшої й найсправедливішої соціялізації грома-
дянського життя без утілітаризму й без жорстокости безбожного 
соціяльного плану». Церковна і народна єдність – найголовніші 
гасла для українського етнічного простору, щоби більше «не дав 
себе розбивати чужими інтересами».

Знову ж таки, А. Волошин не вказав конкретно на перспек-
тивну з існуючих політичних сил українського національно-ви-
звольного руху. Він формулював загальні засади відродження 
України як християнсько-демократичного.

1 Волошин А. Про шкільне право будучої української держави. Науко-
вий збірник Українського Вільного Університету. 1942. Т. III. С. 100-112; 
Беднаржова Т. Августин Волошин. С. 133-135.

2 Волошин А. Твори. С. 388, 406; Беднаржова Т. Августин Волошин.  
С. 158-161.
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Угрорусько-карпатоукраїнська 
ідеологічна боротьба

Будь-які зусилля, здійснювані та ймовірні, тривожили га-
рячковитих противників закарпатського українства. Наступного 
дня по завершенні окупації Карпатської України, 19 березня 
1939 р., Степан Фенцик у своїй газеті «Карпаторусскій голосъ» 
надрукував інтерпеляцію (звернення) до високопосадовців 
Угорщини – прем’єр-міністра і міністра закордонних справ, де 
вказав на негативні наслідки таких дій.

Адже Підкарпаття, на думку С. Фенцика, донедавна було 
«гнѣздомъ украинскаго коммунистическо-марксисткаго сепара-
тизма и ирредентизма, большевизантствующаго Ревая и петлю-
ровскаго Клочурака». Причому «коммунистическій Ревай и его 
«товаришъ» Клочуракъ, которые въ свое время были сотрудни-
ками кроваваго Белы Куна, со своими сичевиками и тайными 
агентами ГПУ (Головне політичне управління, назва зовнішньої 
розвідки СРСР тих років – Р. О.) еще и сегодня служать этой 
цѣли»1.

Зрозуміло, що еміграційна діяльність карпатоукраїнських 
провідників не проходила повз увагу їхніх опонентів у рідно-
му краї. Нерідко цей прискіпливий інтерес породжував короткі 
єхидні замітки. Приміром, бродіївська «Русская правда» в чет-
вер 30 листопада 1939 р., тобто в той же день, яким датовано ли-
ста Й. Ріббентропу, в невеличкому дописі не пропустила нагоди 
зіронізувати з приводу дражливої чутки, до речі, безпідставної.

За повідомленням із Праги, переконувала газета, 63-річного 
Августина Волошина, недавнього прем’єр-міністра Карпатської 
України, міністерство народної освіти протекторату Чехія 
і Моравія призначило професором учительської семінарії в 

1 Интерпелляція д-ра С.А. Фенцика г-ну премьеръ-министру и мини-
стру заграничныхъ дѣлъ. Карпаторусскій голосъ. 1939. 19 марта. С. 1, 5.
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Пльзні. Для цієї газети залишилося нез’ясованим: якою мовою 
навчатиме А. Волошин, колишній директор греко-католиць-
кої чоловічої учительської семінарії в Ужгороді, оскільки, крім 
угорської, він жодною не володіє досконало, а чеською не гово-
рить абсолютно1.

Принагідно скажемо, що в еміграцію відправилися не всі 
провідні карпатоукраїнські діячі. Якщо вірити газеті «Русская 
правда», навесні 1940 р. адвокат у Хусті Юлій Бращайко (мі-
ністр фінансів і комунікацій Карпатської України) і власник 
друкарні в Хусті Федір Ревай (голова Української національ-
ного об’єднання – провідної політичної сили Карпатської 
України) подали прохання до Ради міністрів Угорщини про 
дозвіл на випуск щотижневої газети українською мовою під 
назвою «Свобода»2. Як на це зреагувала угорська влада не 
маємо жодних відомостей. Відомо, що тоді таке видання на 
Закарпатті не виходило.

Влітку 1943 р. крайова газета «Недѣля» передрукувала те-
матичне інтерв’ю «Святостефанська державна ідея в духовному 
дзеркалі руського народу» з ужгородського угорськомовного 
часопису «Kárpáti Hiradó» («Карпатський огляд»). Серед визна-
чних краян, з якими бесідував кореспондент, бачимо каноніків 
О. Ільницького та О. Хіру, депутатів А. Бродія та С. Фенцика, 
адвоката Ю. Бращайка, священника І. Контратовича, директора 
гімназії В. Сулінчака.

Зокрема, «Дръ Юлій Бращайко, бывший министеръ 
Карпатскоѣ Украины проголосивъ, что русины усе з великого 
почестью относилися до першого короля Угорщины святого 
Стефана, головно зато, бо онъ проголосывъ, что треба чество-
вати языкъ кождого, котрый жие межи границями Угорщины. 
Высказавъ въ дальшихъ Дръ Юлій Бращайко, что посильненя 

1 Волошинъ опять педагогъ. Русская правда. 1939. 30 ноября. С. 2.
2 Будетъ выходити украинская газета? Русская правда. 1940. 2 апрѣля. 

С. 1.
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Святостефаньского державного устроя есть дуже важнымъ и 
спольнымъ интересомъ такъ угровъ, якъ русиновъ, котрѣ въ 
сякомъ положеню можуть найти розцвѣтъ свого политичного, 
культурного и господарского житя»1.

Йдеться чи не про поодинокий виступ ексміністра Кар- 
патської України на сторінках тодішньої закарпатської пе-
ріодики. Слід зазначити, що це трапилося після звільнення  
Ю. Бращайка з-під варти, адже в жовтні-грудні 1942 р. він пе-
ребував у Мукачівській в’язниці за звинуваченням в організації 
локальних груп збройного спротиву угорським окупантам2.

Загалом угрофіли толерували тільки негативні відгуки про 
Карпатську Україну. Особливо вони картали офіційну Прагу за 
те, що восени 1938 р. «передала власть смутной памяти украин-
скому правительству Волошина-Ревая». «Ибо пока Волошинъ 
не очутился у власти, на русской землѣ украинцевъ не было, но 
послѣ прихода къ власти пришли галичане, домашніе хамеле-
оны, которые у правительства желали выдвинутися», – ствер-
джував «залужскій намѣстникъ» (парох с. Залужжя) о. Стефан 
Іванчов3.

Не випадковими були зацікавлення всякого роду фотоком-
проматами. Під однією із світлин, на якій зафіксовано працю 
під час ремонту залізничного полотна чи в каменоломні, бачимо 
такий підпис: «Наши украинствующіе эмигранты добровольно 
лишили нашъ край и убѣжали. Снимокъ показуетъ ихъ намъ въ 
одномъ нѣмецкомъ городѣ въ работѣ»4.

1 Святостефаньска державна идея въ душевномъ зеркалѣ руського наро-
да. Недѣля. 1943. 22 августа. С. 2.

2 ДАЗО. Ф. 2558. Оп. 1. Спр. 1678. Арк. 15-16.
3 Иванчовъ С. Національная жизнь Подкарпатской территоріи отъ 

IX.1938 до III.1939. Земледѣльскій календаръ на високосный годъ 1940.  
С. 93-96.

4 Наши украинствующіе эмигранты. Земледѣльскій календаръ на висо-
косный годъ 1940. С. 131.
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На подібне карпатоукраїнські емігранти, зокрема з редакції 
журналу «Пробоєм» у Празі (засновник Степан Росоха, заступ-
ник голови сойму Карпатської України) відповідали симетрич-
но1. У списку «чорних душ», з якими чекали порахунку «про-
боєвці», фігурували проугорські діячі греко-католицької церкви 
(єпископ О. Стойка, каноніки О. Ільницький та Ю. Марина), 
професійні політики – А. Бродій, С. Фенцик, Й. Камінський,  
М. Демко.

Попри ідеологічні та репресивні зусилля угорської влади 
й угроруського істеблішменту незаперечно високою виявилася 
живучість феномену Карпатської України в політичній свідомо-
сті населення краю, особливо серед молоді.

Судові процеси у військовому трибуналі в Мукачеві 16-17, 
22 і 24 липня 1942 р. засвідчили, що возз’єднання всіх україн-
ських земель і створення незалежної України стало не просто 
гаслом, але й керівництвом до дії для чисельно значних груп 
закарпатців, зокрема завдяки нелегальним зв’язкам із представ-
никами карпатоукраїнської еміграції. В анексованому краї тричі 
виходила підпільна газета «Чин» накладом по 40-50 примірни-
ків. 15 березня 1941 р. з нагоди другої річниці проголошення 
незалежності Карпатської України член крайового керівни-
цтва нелегальної організації Іван Романець зняв із флагштока в 
Хустському замку угорський державний прапор і натомість під-
няв український.

Згідно з опублікованими списками, всього в липні 1942 р. 
до кримінальної відповідальності угорські окупанти притягну-
ли 165 осіб, причетних до нелегальної мережі Організації укра-
їнських націоналістів2. Їхній крайовий керівник – Андрій Цуга 

1 П. Ж. Бродій «працює»... Пробоєм. 1939. 5 серпня. С. 59-60; Чорні 
душі, з якими скоро порахуємось. Пробоєм. 1939. 12 вересня. С. 104-105.

2 Ганчин В. Мукачево, Ковнер-1942. За українське Закарпаття. С. 32-
36, 149-155; Худанич В. Третій суд над патріотами. Закарпатська правда. 
1994. 27 серпня. С. 2.
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(походив із с. Малий Березний), керівники східної, середньої 
та західної частин краю – відповідно Дмитро Бандусяк, Петро 
Погоріляк і Михайло Габовда, ідеологічний керівник – Степан 
Пап.

Згодом їх відпустили на волю, зокрема й завдяки заступниц-
тву греко-католицького єпископа О. Стойки. До того ж, багато 
з арештованих були неповнолітніми. Врешті-решт, як відзначив 
регентський комісар Вільгельм Пал Томчані в інтерв’ю газеті 
«Русское слово» 6 січня 1943 р., слідство з’ясувало, що об’єк-
тивно плани представників українського руху були нереальни-
ми і нездійсненними. Отже, не могли завдати якоїсь шкоди дер-
жавній безпеці Угорщини.

* * *
Карпатоукраїнська еміграція показала себе доволі добре 

організованою політичною силою. Це засвідчує динамічна й 
послідовна робота комітетів у справах утікачів із Карпатської 
України в Празі, Братиславі, Відні, Белграді, а також диплома-
тичні зусилля членів уряду А. Волошина. В екзилі провідники 
Карпатської України залишилися вірними ідеалам української 
національно-визвольної традиції. Для досягнення цілей щодо 
створення і розбудови власної держави вони прагнули опертися 
на могутню тоді зовнішню силу – Німеччину. Шукаючи компро-
місні варіанти, як-от: федерація зі Словаччиною, державні діячі 
Карпатської України в еміграції послідовно відстоювали вужчу 
мету – чимскоріше звільнення рідного краю з-під угорської оку-
пації.
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Додатки. Меморандуми

№ 1

Його екселенції
пану Йоахіму фон Ріббентропу,

міністру закордонних справ.
У Берлін.

Ваша екселенція!
Члени колишнього уряду Карпатської України поданим 

нижче мають честь звернути увагу Вашої екселенції на нову си-
туацію, що склалася через військову окупацію Східної Галичини 
(Західної України) Радянським Союзом. У силу цих обставин 
дозволимо собі внести конкретні пропозиції, метою котрих є оз-
доровлення політичної ситуації не тільки у Карпатській Україні, 
але й, у зв‘язку з цим, також у Серединній та Східній Європі.

Як відомо, у березні 1939 року територія Карпатської України 
була окупована угорськими військами. Окупація проводилася 
насильно, супроти волі всього населення Карпатської України.

Кривава окупація, безжалісні переслідування українського 
народу, безтактна поведінка представників угорської влади по 
відношенню до корінного населення, відсутність в угорських уря-
довців усякого соціального чуття, а також економічна відсталість 
Угорщини стали результатом того, що з часу свавільного захо-
плення Карпатська Україна перетворилась у вогнище напруги.

Підсумком приведених фактів, не говорячи вже про масові 
антиугорські демонстрації, є рух серед українського населен-
ня за приєднання Карпатської України до Радянського Союзу. 
Доказом цього служить постійне дезертирство з угорської ар-
мії солдатів української національності на територію, зайня-
ту радянськими військами. Число їх із кількості всіх узятих на 
службу становить набагато більше 50 %. До того ж усе частіше 
трапляються випадки втеч у Радянський Союз української інте-
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лігенції. На одній ділянці кордону між Карпатською Україною і 
землею, зайнятою радянськими військами, знесені прикордонні 
знаки, щоби дати можливість совєтам (Sowietheeres) вступити на 
територію Карпатської України.

Угорський королівський уряд помітив більшовизацію 
Карпатської України і з метою придушення проявів симпатій на-
селення до Радянського Союзу ввело, особливо у заселені укра-
їнцями райони, велику кількість жандармерії, таємної поліції та 
військ.

Ці заходи угорського королівського уряду не змогли (також 
не зможуть і в майбутньому) придушити дружні до Радянського 
Союзу демонстрації, так як народ у будь-якому випадку бажає 
відокремитися від Угорщини і об’єднатися з будь-якою іншою 
державою, тільки не з Угорщиною. Найбільш жорстокі репресії 
угорського уряду не в силі заспокоїти бунтарів, тому що про-
тягом восьми місяців угорського режиму народ прийшов до 
висновку: угорський королівський уряд не має наміру виконати 
навіть елементарні національні, культурні та господарчі запити 
українського населення. Через те під час заворушень і вислов-
люється незадоволення угорськими владними структурами, про 
що свідчить випадок у громаді Ясіня.

Угорські власті показали себе непривабливим фактом, коли 
під час окупації Карпатської України були розстріляні або нечу-
вано жорстоким чином замучені тисячі українців, у тому числі 
діти шкільного віку обох статей. Вони розпустили всі українські 
культурні організації та товариства, серед них понад 300 читаль-
них залів культурного товариства «Просвіта», заборонили будь-
яке видання української літератури і преси, закрили всі українські 
народні, спеціальні (фахові) та середні школи, відмінили церков-
ні відправи на українській мові, а тепер, навіть, не дозволяють 
говорити на рідній мові та співати українські народні пісні.

Натомість у краї вони розпочали нечуваний терор, тисячі ін-
телігентів позбавили засобів існування, до коронних земель ви-
возять цінні речі, а тепер грабують і ліси, що складають найцін-
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ніше багатство природи Карпатської України. В економічному 
і соціальному відношенні угорські власті знизили життєвий рі-
вень у Карпатській Україні до довоєнного показника. Угорський 
королівський уряд розглядає Карпатську Україну з перспективи 
1914 року. Ось чому в країні не видно ніяких ознак на покра-
щення умов життя. Підсумком цих обставин є те, що Угорщина 
не в силі завоювати симпатії населення країни. Наслідки, котрі 
випливають звідси, очевидні.

У результаті вказаних причин сусідство з Радянським 
Союзом буде породжувати подальші ускладнення. Це в кін-
ці кінців може мати наслідком військову інтервенцію з боку 
Радянського Союзу під приводом визволення братнього народу 
Карпатської України. Така військова інтервенція закінчилася би, 
само собою зрозуміло, приєднанням (incorporation) Карпатської 
України до Радянського Союзу, тому що невелика угорська ар-
мія не змогла би протистояти радянським військам.

Які би наслідки мало таке приєднання Карпатської України 
до Радянського Союзу в політичному і стратегічному відношен-
ні для Серединної та Південно-Східної Європи зрозуміло кож-
ному. За своїм географічним становищем і структурою території 
Карпатська Україна є для кожної держави ключовою позицією. 
Завоювання цією північною державою Карпатської України 
означало би для неї панівне становище над усім дунайським 
басейном, через те що пануванням над південними схилами 
Карпат мало би перевагу величезного стратегічного значення. 
Стратегічне панування у Карпатській Україні держави, що ле-
жить від неї на північ, у сусідніх країнах викликало би, без сум-
ніву, всеохопні політичні перевороти, наслідками яких були би 
небажані ускладнення.

З окупацією Карпатської України Радянським Союзом підпа-
дуть під його вплив не тільки Угорщина, але й всі балканські дер-
жави. Тому теперішнє державне становище Карпатської України 
у складі Угорщини далі тривати не може, так як це означає небез-
пеку не лише для Угорщини, але й для всієї Серединної Європи.
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Винятково можливим вирішенням ситуації, що склалася, 
є відокремлення Карпатської України від Угорщини. Беручи 
до уваги невелику площу і незначну кількість населення краї-
ни, найдоцільніше і найзручніше було би з‘єднати Карпатську 
Україну у федерацію із сусідньою Словаччиною. Її населення 
споріднене українському. До того ж обидва народи впродовж 
тисячоліть розділили одну долю.

Само собою зрозуміло, що союз Карпатської України і 
Словаччини можливий тільки у тому випадку, коли, крім зго-
ди Словаччини, з боку Великої Німецької імперії на Карпатську 
Україну буде поширено гарантований захист.

Результатом таком політичного державного союзу Карпат- 
ської України зі Словаччиною були би зазначені переваги:

1. Карпатська Україна перестала би бути суб’єктом радян-
ської експансії у Серединній Європі.

2. Велика Німеччина внаслідок цього була б гарантована 
від небажаних стратегічних і політичних переваг Радянського 
Союзу в Серединній Європі.

3. Велика Німеччина досягла би на сході ніким не контро-
льований доступ до румунських джерел сировини.

4. Велика Німеччина, надаючи більшого значення своєму 
союзнику – Словаччині, в очах світу набула би більшої ваги.

Це нове державне становище Карпатської України вітали 
би всі сусідні країни, особливо Румунія, державні кордони якої 
з Угорщиною, звідки їй загрожують ускладнення, скоротилися 
б на 200 км. Збільшуючи площу, Словаччина також би тільки 
виграла. Радянський Союз, беручи до уваги договір про друж-
бу з Великою Німеччиною, не буде перешкоджати цьому рі-
шенню, тим більше, коли Карпатська Україна, щасливіша, ніж 
будь-коли, спокійно присвятила б себе культурним, національ-
ним і господарським стремлінням. Цього нема тепер, у складі 
Угорщини, де народ позбавлений всіх можливостей розвитку, 
де в нього відібрані елементарні людські права, у тому числі 
свобода мови.
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Єдиним недоліком такого вирішення були би територіаль-
ні втрати Угорщини. Але і ці втрати були би, власне кажучи, 
уявними, оскільки запропонований варіант дав би Угорщині такі 
переваги:

a) безпеку від Радянського Союзу, тому що вона б не мала з 
ним у даному випадку державного кордону;

b) всі клопоти через те, що робити з революційними елемен-
тами, відпали би;

c) Угорщина відокремилася б від населення, з яким угор-
ський народ не має ніякої спорідненості чи будь-чого спільного 
як у етнічному, так у культурному, політичному або мовному 
відношенні, що для Угорщини у теперішній час означає постій-
ну небезпеку;

d) для слабких угорських фінансів відокремлення Карпат- 
ської України потягло б за собою велике розвантаження, оскіль-
ки Карпатська Україна є і тривалий час буде залишатися пасив-
ною, збитковою.

Оскільки окупація Карпатської України юридично не визна-
на ні Великою Німеччиною, ні Радянським Союзом, ні Італією 
ніщо не завадить з цього приводу запропонованій зміні держав-
ного статусу Карпатської України.

Технічне проведення відокремлення Карпатської України 
від Угорщини уряд Карпатської України пропонує здійснити у 
такий спосіб:

До остаточного врегулювання державного статусу Карпат- 
ської України її територія повинна бути зайнята німецькою ар-
мією. Для визначення державної приналежності Карпатської 
України провести плебісцит. За пропозицією уряду Карпатської 
України з допомогою плебісциту вирішити чи залишиться 
Карпатська Україна в Угорщині, чи утворить зі Словаччиною 
федерацію. Право голосу мають усі громадяни, що проживали до  
4 листопада 1938 р. на території Карпатської України. Контроль 
за плебісцитом довірити уряду Німеччини. Враховуючи воро-
жий настрій населення Карпатської України до Угорщини, укра-
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їнський уряд упевнений, що плебісцит виніс би рішення утвори-
ти федерацію зі Словаччиною.

Державно-правове впорядкування федерації повинні підго-
тувати уряди Словаччини і Карпатської України після відповід-
ної згоди уряду Німеччини. Урядові рішення підлягають ратифі-
кації словацьким і карпатоукраїнським законодавчими зібрання-
ми (Landtages).

Уряд Карпатської України заявить, що у своїй країні він не 
допустить і не буде терпіти жодних ворожих стремлінь як до 
сусідніх, так і до будь-яких інших держав.

В інтересах забезпечення кращого майбутнього багато-
страждального українського населення в Карпатах, в інтересах 
порядку і безпеки у Серединній Європі чекаємо сприятливого 
вирішення піднятого питання і залишаємося глибоко відданими 
Вашої екселенції.

Прага, 30 листопада 1939 року.
За уряд

Карпатської України:
Президент монс. Августин Волошин

Прем’єр-міністр Юлій Ревай
Міністр внутрішніх справ Юрій Перевузник

Міністр господарства і оборони Стефан Клочурак
Міністр культів і юстиції Августин Штефан

Примітка: Державний архів Закарпатської області. Фонд 2558. Справа 
5369 (Пакет речових доказів). Машинопис (9 аркушів, надрукованих з одно-
го боку через два інтервали). Копія (третій-четвертий примірник, підписа-
ний тільки Ю. Перевузником і С. Клочураком (по-чеськи). Німецькою мо-
вою. Переклад на російську мову молодшого лейтенанта Ананьєва 10 верес-
ня 1945 р. (8 аркушів писаних від руки з обох боків фіолетовим чорнилом 
на сторінках звичайного формату). Для українського перекладу уточнено за 
документом політичні та географічні назви, усунуто механічні та стилістич-
ні помилки.
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№ 2

Його екселенції
пану райхканцлеру і вождю

німецького народу
Адольфу Гітлеру.

Берлін.

Ваша екселенція!
Через уповноваженого Вашої екселенції пана доктора пра-

ва Отто Ернесті (Ernesty) з Пардубіце у минулому році я отри-
мав дозвіл писати Вашому превосходительству в будь-який час, 
коли я буду вважати за потрібне. Користуючись цією нагодою, я 
вже втретє звертаюся до Вашого превосходительства з найщирі-
шими побажаннями.

27 травня минулого року я мав честь повідомити Вашій 
екселенції, що всі перемоги німецького народу в небезпеці. 
Причиною такого твердження послужило те, що на підставі до-
бутого матеріалу я знав про намір більшовиків підступно напас-
ти на Німецьку Імперію згідно з договором з Англією. Я знав, що 
для Німеччини готується нове поле бою. Одначе, як ворог війни, 
друг німецького народу і прихильник бажання Вашої екселенції 
уникнути нового вогнища війни, я продовжував вивчати євро-
пейське питання і прийшов до висновку, що є можливість пара-
лізувати англо-радянську змову. Бо, якщо були би паралізовані 
зрадницькі задуми Москви, Німеччина досягла б швидкої пере-
моги над Англією. Перемога над Англією справила б сильний 
морально-психологічний вплив на розвиток внутріполітичних 
подій у Росії. Совєти впали б самі. І так само, коли 7 жовтня 1923 
року я сказав п. д-ру Бенешу: «Об’єднуйтеся з Німеччиною на 
основі поділу Польщі, відверніться від Версальського договору 
і дайте автономію українцям», про останнє просив Вашу ексе-
ленцію. Я хотів, аби колишня Чехословаччина дала автономію 
Карпатській Україні, так як карпатоукраїнська автономія грала 
і грає велику роль. Саме ця країна в українському питанні була 
і є ключовою позицією. Автономія Карпатської України у той 
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час привела б до федерації з колишньою Чехословаччиною, а 
разом з тим і до подальших змін у всій Європі. У мене визрів 
добре пророблений план мирного вирішення всіх спірних пи-
тань. Пан доктор Бенеш відхилив мою пропозицію і сталося так, 
як я застерігав, а саме Чехословаччина розпалася. Але з розпа-
дом Чехословаччини значення Карпатської України ніскільки 
не применшилось, а навіть навпаки: чим більше ріс український 
націоналізм, тим більшої ваги набувала Карпатська Україна. 
Після того, як азіатсько-єврейська Москва прийшла до згоди з 
Англією, значення Карпатської України прибрало таку форму, 
що вона стала одним із головних факторів, які вирішують мир 
на Сході. Значення Карпатської України для Великої Німецької 
Імперії мало безсумнівну користь. У цьому відношенні укра-
їнська національно-визвольна думка співпадала з моєю особи-
стою. І я, бажаючи бути корисним Вашій екселенції, прийшов 
до висновку: англо-радянська змова, що має за мету напад на 
Велику Німецьку Імперію, може бути паралізована винятково 
створенням автономії Карпатської України під німецькою вер-
ховною владою. Одначе моєю пропозицією від 15 жовтня 1940 
року знехтували, зробивши тим самим помилку. Завдяки цій по-
милці виникло нове вогнище війни. З утворенням карпатоукра-
їнської автономії був би підготовлений чутливий грунт в Україні 
для всього того, що має намір зробити Ваша екселенція. Дуже 
жалкую про це, оскільки останнім часом була ще можливість 
паралізувати англо-радянську змову. Це і стало причиною мого 
листа від 12 березня 1941 року, котрого передав паном доктором 
Оттом Ернесті та де я говорив, що через 2-3 місяці це буде пізно.

Між тим тепер уже дійсно пізно. Перебіг подій набув нові 
обриси. Румунія бореться за Українську Буковину і Бесарабію, 
про що красномовно свідчить заклик генерала Антонеску. Це 
перша помилка. Угорщина воює тільки за те, щоб її залишили 
К[арпатську] У[країну]. Це друга помилка. Таким чином участь 
Угорщини і Румунії в антибільшовицькому поході має сумнів-
ні тенденції для німецьких інтересів. Терор, який проводить 
Угорщина протягом двох років у К[арпатській] У[країні], нею 
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перенесений тепер в Югославію. Тим самим вона поховала ті 
постулати, на котрих повинна була постати Нова Європа.

У цих подіях я бачу навмисний підрив основ Нової Європи. 
Завдяки своєму терору Угорщина вигнала з К[арпатської] 
У[країни] до більшовиків 80000 українців. Тим самим Угорщина 
нанесла збитки інтересам Німеччини, показавши у поганому 
світлі постулати, за які змагається німецький солдат. В анти-
комуністичній боротьбі Угорщина, з одного боку, допомагає, а 
з іншого – своїми діями сприяє Тимошенку піднімати народні 
маси України на боротьбу проти Німеччини. Це серйозні по-
милки, що приносять шкоду німецькій стратегії. Їх може випра-
вити лише один уряд К[арпатської] У[країни] на чолі з прези-
дентом доктором Волошином.

СЛОВО ЦЬОГО УРЯДУ, З УЖГОРОДА ЗВЕРНЕНЕ ДО 
ВСЬОГО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ, ЗАБЕЗПЕЧИЛО БИ 
ПЕРЕМОГУ НІМЕЦЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАД БІЛЬШОВИКАМИ 
НА ДЕКІЛЬКА МІСЯЦІВ РАНІШЕ.

Оголошення котрого-небудь іншого уряду послужили би 
предметом насмішок і збільшило б тривалість війни на сході, а 
для Німеччини це додасть труднощів. Тому дозволю собі запро-
понувати Вашій екселенції наступне:

Німецький уряд чимскоріше зносить у К[арпатській] 
У[країні] угорський режим, оголосить її частиною України і 
буде сприяти поверненню законного уряду д-ра Волошина. Там 
почалася б концентрація всіх українських елементів і перебіж-
чиків. Самостійність України могла би втілюватись у життя з 
Ужгорода. Завойовані частини України повинні би послідовно 
приєднуватися до К[арпатської] У[країни]. Організацію всіх 
українців треба би доручити особі, призначеній паном президен-
том К[арпатської] У[країни] доктором Волошином або власно-
руч німецьким урядом з числа жителів К[арпатської] У[країни].

Виконання приведеного вище заклало б основи для ство-
рення самостійності та армії. Вся Україна буде дивитися на 
Німеччину як на апостола правди і соціальної справедливо-
сті. Підкреслюю: не проголошувати ніякий інший, а тільки 
Український уряд з Ужгорода.

Частина перша. Реконструкції
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II.
Змова англо-американських плутократів і російських біль-

шовиків пройшла так, як це я і передбачав. Своєчасне вжиття 
заходів Німеччиною ще не значить, що небезпеку, на яку я мав 
честь вказати, пронесло мимо. Маршал Тимошенко володіє ще 
дуже сильними антигерманськими аргументами, завдяки чому  
в і н   з у м і в   с п р я м у в а т и   у к р а ї н с ь к і   м а с и,   я к і    
щ е   у   с і ч н і   1 9 3 8   р о к у  к р и ч а л и :  « М и   й д е м о   в    
н о г у  з  Н і м е ч ч и н о ю!»,  н а   т о й   ш л я х,   п р о   к о т р и й   
м а в   ч е с т ь   у ж е   В а м   п о в і д о м и т и.  Перебіжчиками є 
переважно творчі люди. Багато з них відомі всій Україні і могли 
би принести велику користь, якщо б Ужгород підпорядковував-
ся впливу українського уряду.

Таке рішення означало б не лише початок нової істо-
рії України, але і Європи. Та, головне, повністю паралізувало 
б вплив Тимошенка на український народ. Завдячуючи цьому 
війна на сході дуже швидко б завершилася. Уряд Карпатської 
України, маючи територію, настільки би прискорив перемогу на 
сході, що про це у Берліні ніхто і не догадується. Я запевняю, що 
такий уряд у силі зробити більше, ніж Угорщина і Румунія разом 
узяті. Щойно приведена обставина була би першим кроком до 
проголошення самостійності України.

З вигнанням совєтів в Україні складається ситуація 1917 
року, коли необхідно було насамперед створити українську ар-
мію. Одначе тодішня Німеччина не ризикнула мати таку армію 
в Україні. Це було помилкою. Вона не повинна повторитися. 
Навпаки, я доволю собі запропонувати з цього питання таке:

1. Після усунення Радянської влади в Україні оголосити 
українську державність.

2. Першим президентом і вождем українського народу ви-
знати Його екселенцію доктора права А.Волошина.

3. Президент скликає представників українського народу і 
пропонує оголосити Україну монархією.

4. Українським монархом стає один із кронпринців Великої 
Німецької Імперії.
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5. Німецького кронпринца кличуть на трон князів Воло- 
димира і Ярослава Мудрого, він приймає українське ім’я і гре-
ко-католицьку віру.

6. Бесарабія, Буковина і Карпатська Україна будуть входити 
в українську державу.

7. Руську православну церкву скасувати, а натомність ого-
лосити греко-католицьку церкву державною. Вона на основі со-
юзницьких традицій зв’язує нас зі святою римською церквою.

8. Україна гарантує свою державність самостійно. 
9. Внутрісоціальна організація української держави буде 

встановлена конституційними національними зборами.
10. Українська держава не буде розвивати важку промисло-

вість. Це спричинило б непотрібну пролетаризацію країни і під-
дало б небезпеці європейського робітника.

Пропонуючи Вашій екселенції всі необхідні початкові по-
ложення і визначення для створення української держави, я пе-
реконаний, якщо буде втілено у життя запропоноване мною, то 
перемога Великої Німецької Імперії буде забезпечена у найко-
ротший строк.

Вітаю в особі Вашої екселенції народ Великої Німецької 
Імперії та бажаю успіхів його збройним силам. 

Храст біля Хрудіма, 11 липня 1941 року
Відданий Вам [Підпис]

Примітка: ДАЗО. Ф. 2558. Спр. 5369 (Пакет реч. доказів). Машинопис 
(5 аркушів, надрукованих з одного боку інтервалом 1,5). Копія (другий-тре-
тій примірник). Німецькою мовою. Переклад на російську мову мол. л-та 
Ананьєва 10 вересня 1945 р. (6 аркушів писаних від руки з обох боків фі-
олетовим чорнилом на сторінках звичайного формату). Для українського 
перекладу уточнено за документом політичні та географічні назви, усунуто 
механічні та стилістичні помилки.

Першопубл.: Офіцинський Р. Дипломатичні зусилля уряду Карпатської 
України в екзилі. Молодь – Україні. 1994. Т. 1. С. 8-23.

Частина перша. Реконструкції
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Українська точка відліку Другої світової 
війни: національно-патріотичні 

інтерпретації історії Карпатської України 
в сучасних дослідженнях

Із другої половини 1990-х рр. українських істориків розрізня-
ють за двома полюсами: примордіалістським і модерністським. 
Прибічники традиційної патріотичної версії (примордіалісти) 
пишуть «націоналізовану» історію України. Їхні опоненти – мо-
дерністи – виступають за «модернізовану» версію національної 
історії з урахуванням поліетнічного і транснаціонального фак-
торів. Ця двополюсність простежується у вагомих працях із  
різних історичних періодів, особливо про європейську кризу 
1938 – 1939 рр., що породила феномен Карпатської України.

Так само непослабний інтерес до історії Карпатської України 
бачимо протягом останнього десятиліття серед багатьох зару-
біжних учених – німецьких, польських, російських, румунських, 
словацьких, угорських, чеських та інших. Без сумніву, їхні здо-
бутки заслуговують окремої розмови. Наразі розглянемо вужчу 
проблематику.

Чому саме карпатоукраїнська спадщина є важливою для су-
часної України? Це зовсім молода держава, від 2014 р. триває 
російсько-українська війна. Україна внутрішньо зміцнюється за 
рахунок консолідаційних та інтеграційних процесів, де політиці 
національної пам’яті відведено чільне місце.

Поточне становлення української політичної нації в істо- 
рико-ментальній площині немислиме без двох предтеч – Ук- 
раїнської Народної Республіки (з варіаціями – Українська Дер- 
жава, Західно-Українська Народна Республіка) 1917 – 1921 рр. 
і Карпатської України 1938 – 1939 рр. Ці сторінки важливі не 
для витворення образу жертви зовнішніх ворогів, а для холод-
нокровної роботи над помилками, де аксіологічні, дидактичні, 
презентистські аспекти взаємно переплітаються.
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Карпатська Україна в сучасній історіографії

Якщо давати загальну оцінку сучасним науковим виданням, 
підготовленим українськими істориками і присвяченим історії 
Карпатської України, то потрібно відразу зазначити наступне. 
Здебільшого вони стоять на «трьох китах», тобто автори дотри-
муються традиційного позитивізму (безроздільне домінування 
фактографічного наративу), поєднуючи його з неоромантизмом 
(з принагідним ненав’язливим наголосом на нагальних потре-
бах патріотичного виховання на яскравих сторінках національ-
но-визвольної боротьби), з відлунням стереотипної риторики і 
постулатів класичного радянського офіціозу – марксизму-лені-
нізму (відображення об’єктивних історичних закономірностей, 
наразі – утвердження підвалин Української держави).

Найкраще це видно у найбільш добротних і ґрунтовних пу-
блікаціях про Карпатську Україну, що в українській історіографії 
грають роль підсумкових, етапних. Маю на увазі документальний 
двотомник Омеляна Довганича, Олексія Корсуна, Олександра 
Пагірі, Сергія Федаки 2009 – 2010 рр.1, а також колективну мо-
нографію 2002 р., де серед авторів (усіх 10) першу скрипку грали 
Микола Вегеш, Омелян Довганич, Василь Худанич2. Не дивно, 
що вказані гросбухи фінансувалися державою.

Справді вагомі україномовні дослідження історії Карпатської 
України побачили світ протягом останніх десяти років, хоча на 
рівні історичної публіцистики значний науковий інтерес до цієї 
сторінки минулого пробудився в Україні ще 1989 р., за перебу-
дови і гласності, тобто під час лібералізації та трансформації 
тоталітарної системи в Радянському Союзі. У 1990 р. Омелян 

1 Карпатська Україна: Документи і матеріали. Хроніка подій. Персона-
лії: У 2-х т. Ужгород, 2009, 2010. Т. 1 [упоряд. О. Довганич, О. Корсун,  
О. Пагіря]. 753 с.; Т. 2 [упоряд. С. Федака]. 774 с.

2 Вони боронили Карпатську Україну: Нариси історії національно- 
визвольної боротьби закарпатських українців [під ред. М. Вегеша]. Ужго-
род, 2002. 710 с.

Частина перша. Реконструкції
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Довганич у книзі, розрахованій на масового читача, зробив пер-
ші спроби переглянути окремі необ’єктивні та фривольно-лай-
ливі положення радянської історіографії щодо Карпатської 
України1.

Відтоді протягом наступного десятиліття (у 1990-ті) дослід-
ницькі прогалини затушовувала квазінаукова продукція, по суті, 
пафосна газетна публіцистика. Під виглядом першовідкриття 
низка вчених відтворювали чи популяризували історіографічні 
здобутки і мемуаристику української діаспори. Бачимо тут ба-
гато кон’юнктурної графоманії, плагіату, псевдоавторства, що 
водночас є типовими бідами не тільки української науки.

Один із популяризаторів історії Карпатської України захи-
стив дві дисертації з тої самої теми: кандидатську і докторську, 
що через виявлені порушення мала повторний захист. За струк-
турою і змістом вони схожі. Відрізняються назвами, місцем за-
хисту, обсягом, зазначенням різних спеціальностей, за якими в 
Україні присвоювали наукові ступені кандидата і доктора наук2. 
Складно віднайти новизну в дисертації про «Карпатську Січ», де 
ця особа виступила науковим керівником3.

Подібні досягнення легко конвертувались у кар’єрні та наго-
родні дивіденди до і після Помаранчевої революції. Можна було 
й двічі підряд отримати державні ордени за амплуа літописця 
Карпатської України.

1 Довганич О., Пашкуй З., Троян М. Закарпаття в роки війни. Ужгород, 
1990. 173 с.

2 Вегеш М. Карпатська Україна в 1938 – 1939 рр.: соціально-політичні 
і політичні аспекти: автореф. дис… канд. іст. наук: Спец. 07.00.01 – істо-
рія України. Ужгород. держ. ун-т. Ужгород, 1994. 20 с.; Його ж. Закарпаття 
в контексті центральноєвропейської політичної кризи напередодні Другої 
світової війни: автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.02 – всесвітня історія. 
Ін-т історії України НАН України. Київ, 1998. 30 с.

3 Буковський І. Утворення і діяльність військових формувань Карпат-
ської України (1938 – 1939): автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 – вій-
ськова історія. Нац. ун-т «Львів. політехніка». Львів, 2004. 17 с.
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Водночас указом президента України від 10 березня 2009 р.  
цілком справедливо нагороджено орденами «За заслуги» 
3-го ступеня п’ятьох колишніх карпатських січовиків Петра 
Гаврилка і Миколу Паращинця (Тячівський район), Василя 
Ігнася (Воловецький район), Елеміра Медвідя (Міжгірський 
район), Михайла Петричка (Мукачівський район), сумлінних 
дослідників історії Карпатської України Омеляна Довганича 
та Олексія Корсуна «за активну громадську і наукову діяль-
ність, спрямовану на увічнення пам’яті про розвиток україн-
ської державності та історичних подій 1938 – 1939 років на 
Закарпатті».

Контраст невибагливій історичній публіцистиці створили 
скрупульозні дослідження вчених нової генерації: Олександра 
Богіва1, Наталії Василини2, Олександра Пагірі3. Останнє видан-
ня примітне цікавим ілюстративним матеріалом і скрупульоз-
ним інтересом до об’єктивної реконструкції історичних подій, 
пов’язаних із бойовими діями і жертвами перших днів окупації 
Карпатської України – 15-18 березня 1939 р.

У 2012 р. вийшов експериментальний посібник для вчителів 
та учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти. Розділ 
про Карпатську Україну написав згаданий Олександр Пагіря, 
вихованець історичного факультету Київського національного 
університету ім. Т. Шевченка. Уміщено близько 30 фотогра-
фій та викладено подієву канву. Відзначено «22 великих і ма-
лих боїв. Утрати січовиків у них становили від 1 до 1,3 тисячі 

1 Богів О. Вплив карпатоукраїнського фактора на політику європей-
ських країн у період чехословацької кризи (травень 1938 р. – березень  
1939 р.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 – історія України. Черні-
вецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. Чернівці, 2003. 22 с.

2 Василина Н. Карпатська Україна в міжнародних відносинах напередо-
дні Другої світової війни. Ужгород, 2008. 222 с.

3 Пагіря О. Карпатська Січ: військове формування Карпатської України. 
Київ, 2010. 151 с.
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убитими і зниклими безвісти. 4,5 тис. патріотів стали жертвами 
угорського терору»1.

Осібно О. Пагіря зупинився на польській диверсійній акції 
на Закарпатті, в якій взяли участь понад 1 тис. осіб, а також низ-
ка урядових і військових відомств Польщі – державна поліція, 
прикордонна служба, Корпус охорони прикордоння, VI (Львів) і 
X (Перемишль) корпуси Війська Польського, військова розвідка 
і контррозвідка, польські дипломатичні представництва в Празі 
та Ужгороді (від листопада 1938 р. в Севлюші (Виноградові))2.

Під час диверсійної акції «Лом» на Підкарпатській Русі у 
жовтні–листопаді 1938 р. польські диверсанти знищили або по-
шкодили 13 мостів, греблю, телефонний комутатор, будинок по-
шти, телефонні лінії (у 27 місцях), 23 осіб убили, 15 поранили, 
20 полонили. За чеськими даними, загинули 6 осіб (по два жан-
дарми, співробітники фінансової служби, лісничі), отримали по-
ранення 6 осіб, а в полон потрапили 20 осіб (жандарми, солдати, 
митники). Польські диверсії на Підкарпатській Русі виявилися 
результативнішими за угорські, проте не призвели до проугор-
ського повстання, на яке сподівались у Варшаві та Будапешті. 
До таких висновків прийшов О. Пагіря.

На жаль, Наталія Василина, начальниця відділу формування 
Національного архівного фонду та діловодства Державного ар-
хіву Закарпатської області, опублікувала у відомому фаховому 
журналі «Архіви України» статтю з невідповідною термінологі-
єю: автономний край Підкарпатську Русь (Карпатську Україну) 
в складі Чехословаччини названо авторитарною державою(?)3. 

1 Історія України. Матеріали до навчального підручника. 10-11 клас. 
Львів, 2012. С. 148-167.

2 Пагіря О. Польська сторінка терору в Карпатській Україні (1938 – 1939 
років). Українофобія як явище та політтехнологія. Львів, 2014. Вип. 1.  
С. 34-59.

3 Василина Н. Карпатська Україна (Підкарпатська Русь) – держава авто-
ритарного типу (жовтень 1938 – березень 1939 років). Архіви України. 2014. 
Вип. 2. С. 119-127.
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Авторка закинула уряду А. Волошина проукраїнськість і про-
німецькість, «ігнорування таких масових рухів, як русофіль-
ського і русинофільського», антидемократичні акти (створен-
ня концентраційного табору і карних робочих таборів, розпуск 
політичних партій). Ці поверхові трактовки суголосні тематич-
ним ідеологемам радянської історіографії, до того ж, вирвані з 
контексту, без пояснень їхнього змісту в реальному часі, а то й 
просто надумані.

Серед зарубіжних видань останнього десятиліття про Кар- 
патську Україну відмітимо таке. Польський історик, профе- 
сор Університету Казимира Великого в Бидгощі Даріуш 
Домбровський оприлюднив 2012 р. монографію про офіційну і 
неофіційну політику Польщі щодо Закарпаття 1938 – 1939 рр.1 
Окрему увагу приділено терористичній операції «Лом» проти 
Карпатської України від 7 жовтня до 31 грудня 1938 р. Детально 
описано кожне вторгнення, подано десятки імен терористів-по-
ляків, які також розповсюджували фальшиві листівки «україн-
ських націоналістів», де ображали, зокрема, румунів, налашто-
вуючи їх проти українців.

Під вельми промовистим заголовком «Український П’є- 
монт»: Русь Закарпатська в період автономії 1938 – 1939 ро-
ків» у Варшаві 2017 р. вийшла читабельна монографія поваж-
ного обсягу професорів Міхала Ярнецького (Університет імені 
Адама Міцкевича в Познані) і Петра Колаковського (Поморська 
академія в Слупську)2. Написана на широкій джерельній осно-
ві, опрацьовані документи з багатьох польських і зарубіжних 
архівів. Автори привертають погляди до тіньових аспектів, зо-
крема й до польських підривних акцій. Примітно, що за книжку 
«Український П’ємонт» М. Ярнецкі та П. Колаковський удо-
стоєні Премії імені Вацлава Фельчака і Генріка Верешицького 
за 2018 р., яку присуджують Польське історичне товариство, 

1 Домбровський Д. Польща і Закарпаття: 1938 – 1939. Київ, 2012. 392 с.
2 Jarnecki M., Kolakowski P. «Ukrainski Piemont»: Rus Zakarpacka w 

okresie autonomii 1938 – 1939. Warszawa, 2017. 379 s.
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Ягеллонський університет і Літературне видавництво за видатні 
досягнення з історії Центральної та Східної Європи.

Принагідно вкажемо на важливі дослідження докторів іс-
торичних наук, провідних наукових співробітників Інституту 
слов’янознавства Російської академії наук Андрія Пушкаша 
про зовнішню політику Угорщини 1937 – 1939 рр. і Валенти- 
ни Марьїної про радянсько-чехословацькі відносини 1938 –  
1941 рр.1 Події в Карпатській Україні вони висвітлили не тільки 
через призму угорських чи радянських інтересів, але загалом єв-
ропейської політики.

Коли говорити загалом про етапи історіографічного розвит-
ку наукової проблематики, пов’язаної з Карпатською Україною, 
варто сказати про таке. Починаючи з 1939 р., маємо кількасот 
україномовних наукових і науково-популярних публікацій. 
Протягом півстоліття ця тема була в епіцентрі постійного ідео-
логічного протиборства між діаспорними інтелектуалами (пере-
важно учасниками і свідками переломних подій) та представни-
ками радянської історіографії, що не добирали слів, тавруючи і 
фальсифікуючи прояви українського національного руху.

Із відходом Холодної війни і зламом тоталітаризму в Україні 
від 1989 р. (за збігом, від 50-ліття з дня символічного проголо-
шення незалежності Карпатської України) спостерігався ак-
тивний суспільний запит на об’єктивну наукову і популярну 
інформацію. Але до початку 2000-х рр. істотних досягнень на 
цій ділянці історичних знань не видно, за винятком передруків 
низки маловідомих і малодоступних видань, у т. ч. мемуарних, 
що раніше побачили світло у вільному світі – країнах Західної 
Європи і Північної Америки.

Протягом останнього десятиліття в українській історіографії 
пробилися паростки неупередженого осмислення джерельного 

1 Марьина В. Советский Союз & Чехословакия. 1939 – 1941. Саарбрюк-
кен, 2012. 306 с.; Пушкаш А. Внешняя политика Венгрии: Февраль 1937 –  
сентябрь 1939 г. Москва, 2003. 460 с.
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спадку, котрий по собі залишила Карпатська Україна. Замість 
бездумної ретрансляції чужих думок і неперевірених фактів ба-
чимо тверезі погляди на локальні реалії через правдиву призму 
міжнародно-правових і військово-політичних обставин, декон-
струкцію історичних міфів, реконструкцію ключових епізодів 
14-18 березня 1939 р., тобто п’ятиденної фінальної стадії історії 
Карпатської України та її найближчих наслідків. Якщо казати 
лапідарно, то в конкретному випадку спостерігається де-факто 
важливий історико-теоретичний поворот.

Методологічні акценти

Передовсім належить адекватно розмежувати теоретич-
ні константи та інтерпретаційні засади. На жаль, досі щодо 
Карпатської України серед істориків не було жодної методоло-
гічної дискусії. Отож дуже часто стикаємося з мовно-стилістич-
ною казуїстикою у різних дослідницьких таборах. Почасти на це 
ми вже звертали увагу1, тому будемо лаконічними. Приміром, 
для позначення трагічного фіналу Карпатської України підхо-
дять не всі наявні історико-правові терміни, якими оперують 
учені та публіцисти: агресія, анексія, інтервенція, окупація.

Протягом чотирьох місяців (15 березня – 7 липня 1939 p.) 
Карпатська Україна перебувала в режимі військової окупа-
ції Королівством Угорщина. Окупованою територією управ-
ляла Військова адміністрація Підкарпаття (Kárpátaljai katonai 
közigazgatás).

Угорщина провела анексію Карпатської України квазіле-
гітимним способом, який потім не визнали країни антигітле-
рівської коаліції – творці післявоєнної карти світу. Правовою 
основою для переходу від військового до цивiльного управлiн-
ня стали закон «Про з’єднання Пiдкарпаторуської територiї з 

1 Офіцинський Р. Окупація та анексія Карпатської України. Закарпаття 
1919 – 2009 років. Ужгород, 2010. С. 191-198.
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Угорською державою» і розпорядження прем’єр-мiнiстра «Про 
теперiшнє управлiння суспiльною справою на повернених зем-
лях Пiдкарпатської Русi» від 22 червня 1939 р.

Термін «агресія» включає в себе як тимчасове зайняття чу-
жої території (окупацію), так і насильну зміну її статусу (анек-
сію). Підкарпатська Русь (Карпатська Україна) у складі феде-
ративної Чехословацької Республіки (жовтень 1938 – березень 
1939) зіткнулася з двома наявними формами агресії. Спочатку 
Угорщина і Польща засилали озброєні банди і диверсійні групи, 
що чинили терор у прикордонні. Чисельність диверсантів вимі-
рювалася кількома сотнями осіб, а терористичних актів, у т. ч. 
вбивств – десятками. Це опосередкована агресія.

Далі чехословацька влада представлена урядом Карпатської 
України опинилася віч-на-віч із масованим вторгненням зброй-
них сил Угорщини 14-15 березня 1939 р. У результаті чого 
Карпатська Україна була до 18 березня 1939 р. повністю окупо-
вана угорськими військами, а до 7 липня 1939 р. де-юре і де-фак-
то анексована.

У вересні 1939 р. Угорщина ухилилася від акту співуча-
сті в агресії проти союзної Польщі, не надавши свою територію 
(Підкарпатську) в розпорядження Німеччини. Угорщина і Польща 
доти успішно реалізували спільний агресивний проект, спрямова-
ний проти територіальної цілісності Чехословаччини. Він привів 
до встановлення угорсько-польського державного кордону, що з 
початком Другої світової війни став угорсько-радянським.

Ще один дотичний термін «інтервенція» не підходить для 
нашого контексту, хоча й нерідко використовується в публі-
каціях стосовно Карпатської України. Класично в новітній час 
поблизу кордонів сучасної України це мало місце під час при-
душення Радянським Союзом революцій в Угорщині 1956 р. та 
Чехословаччині 1968 р. Так само під кваліфікацію інтервенції 
(з ознаками мирної неворожої окупації) підлягають дії нацист-
ської Німеччини щодо союзника Угорщини, починаючи від 19 
березня 1944 р., причому за згодою її регента (глави держави) 
Міклоша Горті. Тоді ж уся повнота влади на Підкарпатській те-
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риторії знову, як у березні-липні 1939 р., перейшла до військової 
адміністрації на чолі з урядовим комісаром.

Окупацією Карпатської України Угорщина не обмежилась 
і 23 березня 1939 р. вторглась у Словаччину трьома напрямка-
ми: Великий Березний – Старина; Малий Березний – Стакчин; 
Ужгород – Собранці. Тобто в землі, населені переважно руси-
нами-українцями. Угорці обґрунтували законність проведеної 
анексії тим, що, мовляв, зайняли стратегічні пункти для захисту 
залізниці в долині річки Уж. 4 квітня 1939 р. в Будапешті підпи-
сано протокол, згідно з яким словацька територія звузилася на 
округ Собранці (24 тис. осіб) і частину округу Сніна, де прожи-
вало біля 45 тис. осіб. Ці землі площею 1 065 кв. км включили до 
Підкарпатської території.

У першій половині XX ст. режим військової окупації ре-
гулювався Гаазькою конвенцією 1907 р. Чи дотримувалася 
Угорщина у Карпатській Україні цих «законів і звичаїв сухо-
путної війни»? Ігнорувала, а виконала частину з них під тиском 
сусідньої Німеччини. Зокрема, ст. 23 категорично заборонялося 
«вбивати чи ранити противника, котрий склав зброю або, не ма-
ючи більше засобів захищатися, безумовно здався».

Під час окупації особливою жорстокістю відзначився угор-
ський жандармський загін капітана Мартона Зелді. В окрузі Тячів 
протягом трьох днів (16-18 березня 1939 р.) його підлеглі страти-
ли понад 200 осіб. У Хусті окружний військовий начальник пол-
ковник Голлоді санкціонував 170 смертних вироків. 16 березня 
1939 р. біля с. Кам’яниця (Ужгородський район) перед телекаме-
рами угорські солдати розстріляли 10 полонених українців. Ще 
більші злочини скоєні на Верецькому та інших перевалах.

Нині це розглядається не тільки як нехтування положення-
ми Гаазької та Женевської конвенцій, але як злочини проти лю-
дяності, котрим нема терміну давності.

Звісно, попереду в українських учених ще багато кропіт-
кої методологічної роботи, але, якщо врівноважити два підхо-
ди – примордіалістів і модерністів, то сучасна версія історія 
Карпатської України спиралася б на наступні положення.

Частина перша. Реконструкції
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Українська точка відліку Другої світової війни

Складно відповісти, хто першим назвав окупацію 
Карпатської України початком Другої світової війни для 
України. Нам відомо, наприклад, що учасник тих подій, вчи-
тель школи у с. Кваси на Рахівщині Антін Кущинський (1897 
– 1992) у Буенос-Айресі, столиці Аргентини, 1981 р. випустив 
книжку «Закарпаття в боротьбі», в якій наполегливо проводив 
думку про те, що збройний опір «Карпатської Січі» угорсько-
му окупаційному вторгненню в Карпатську Україну є фактич-
ним початком Другої світової війни1.

Таку ж точку зору послідовно обстоював автор цих рядків. 
Суголосним і промовистим є підрозділ «Карпатська Україна. 
Початок Другої світової війни для України» в узагальнювально-
му виданні2.

Для будь-якого національно-визвольного руху важливі 
державотворчі прецеденти, героїчний вияв нескореного духу. 
Міжвоєнне Закарпаття поступово дозріло до того, щоби стати 
плацдармом українського реваншу. Після поразки революцій-
них змагань 1917 – 1921 рр., на Закарпатті за сприяння чехосло-
вацької влади знайшли притулок і робочі місця сотні емігрантів, 
які проявились в Українській Народній Республіці та Західно-
Українській Народній Республіці. Ці дуже мобільні та освічені 
люди мали доволі часу для «роботи над помилками». Вони ви-
ховали нове покоління, котре показало себе у жовтні 1938 – бе-
резні 1939 рр.

Підкреслимо, що каталізатором державно-правових змін у 
Карпатській Україні протягом майже піврічного періоду була 
місцева молодь. Старші колеги інколи просто не встигали за по-
діями. Тут ідеться не тільки про ентузіазм і радикалізм легаль-

1 Кущинський А. Закарпаття в боротьбі. Київ, 2019. С. 116, 135.
2 Україна у Великій війні 1939 – 1945 [відп. ред. І. Юхновський]. Київ, 

2014. С. 28-31.
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ної громадської організації «Карпатська Січ» (це десятитисячна 
громада, доти край не знав таких потужних об’єднань), а й про 
величезні соціальні очікування рустикального суспільства, яке 
переживало національне пробудження.

Не доводиться говорити ні про «державу-одноденку» чи точ-
ніше «республіку одного дня», ні про «маріонетку». Взагалі-то 
трагічна історія незалежної Карпатської України тривала п’ять 
днів – від 14 до 18 березня 1939 р., коли Угорщина окупувала 
всю її територію. Повноважні карпатоукраїнські представники 
залишили край через півтора місяці, бо до 30 квітня 1939 р. в 
Хусті офіційно діяла Українська евакуаційна комісія на чолі з 
Володимиром Бірчаком.

Голова представництва уряду Карпатської України в 
Празі Вікентій Шандор, згідно з дорученням прем’єр-міністра 
Авґустина Волошина, негайно письмово повідомив про акт 
проголошення незалежності Карпатської України 14 берез-
ня 1939 р. посольствам восьми держав: США, Великобританії, 
Франції, Німеччини, Італії, Югославії, Польщі, Румунії, а також 
президію міністерської ради і міністерство закордонних справ 
Чехословаччини1. 

Хронологічно події 14 березня 1939 р. розгортались у такій 
послідовності: о 12.08 словацький сойм (парламент) ухвалив акт 
про незалежність Словаччини, у проміжку від 13.30 до 14.30 
представництво уряду Карпатської України в Празі заявило уря-
ду Чехословаччини і зарубіжним державам, а приблизно о 18.00 
в Хусті офіційно повідомили про незалежність Карпатської 
України. На той момент німецькі війська окупували Чехію та 
Моравію.

Оскільки Італія та Німеччина були гарантами адміністра-
тивно-територіальних меж Підкарпатської Русі / Карпатської 
України відповідно до положень Віденського арбітражу 2 ли-
стопада 1938 р., то впродовж дня 14 березня 1939 р. А. Волошин 

1 Шандор В. Спомини. Т. I. С. 337-340.
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тричі телеграмами звернувся за підтримкою та допомогою до 
уряду Німеччини через її міністерство закордонних справ: спо-
чатку для зупинки військового наступу Угорщини, далі з при-
воду припинення існування Чехословацької держави і проголо-
шення Словаччиною незалежності, відтак з повідомленням про 
проголошення незалежності Карпатської України під захистом 
Німецького Райху (держави).

Після обіду 15 березня 1939 р. Гамілкар Гофман, німецький 
консул у Хусті, повідомив прем’єру Волошину про заяву мініс-
терства закордонних справ Німеччини такого змісту: «Прошу 
усно поінформувати уряд Карпатської України, що наступаю-
чим військовим частинам Мадярщини на широкому фронті про-
ти Карпатської України радимо не чинити опір. З огляду на си-
туацію, що склалася, уряд Німеччини, на жаль, не в стані взяти 
на себе захист». Однак А. Волошин провів засідання крайово-
го сойму, що схвалив конституційний закон про незалежність 
Карпатської України.

З метою очорнення провідників Карпатської України опо-
ненти (переважно з числа українофобів) часто вживають ма-
рудні інвективи про репресії та концтабір для інакодумців. Ще 
1936 р. міністерство оборони Чехословаччини спорудило на горі 
Думен, за 3 км північніше від околиці Рахова, дві казарми арти-
леристів, де влітку вчили знищувати мости, танки, бронетехніку 
і потяги. За порядок відповідав прапорщик Влтава, чех за по-
ходженням. 20 листопада 1938 р. в цьому військовому містечку 
влаштували не концентраційний табір (у варіантах радянсько-
му, німецькому чи угорському як Ворюлопош), а конфінаційний 
(обмежувальний, ізоляційний) під наглядом чехословацьких 
жандармів1. Сюди на певний час направляли проугорських ак-
тивістів, відверто ворожих до Чехословацької держави й карпа-
тоукраїнської автономії, здебільше русофілів.

1 Шандор В. Спомини. Т. I. С. 133-135.
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Телеграма Августина Волошина німецькому уряду про незалежність 
Карпатської України 14 березня 1939 р., надіслана німецьким 

консулом Гамілкаром Гофманом. Політичний архів 
міністерства закордонних справ Німеччини
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Телеграма Августина Волошина міністру закордонних справ 
Німеччини про незалежність Карпатської України 14 березня 1939 р. 

Політичний архів міністерства закордонних справ Німеччини
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Телеграма Августина Волошина Адольфу Гітлеру про допомогу неза-
лежній Карпатської України в критичній ситуації 15 березня 1939 р. 

Політичний архів міністерства закордонних справ Німеччини
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Телеграма Августина Волошина міністру закордонних справ 
Німеччини про військову допомогу Карпатській Україні 15 березня 

1939 р. Політичний архів міністерства закордонних справ Німеччини
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У Думенському таборі не було загороджень колючим дро-
том, щоденних розводів на роботу, конвоїрів тощо. Поводження 
з тимчасово ізольованими особами було коректним, їх не обме-
жували у вільному пересуванні табором чи у відвідинах знайо-
мих у Рахові. Це відбито в мемуарах. Приміром, тут перебував 
три місяці (15 грудня 1938 – 15 березня 1939) в числі кількох 
десятків русофілів Федір Іванчов (1916 – 2007), невдовзі в’язень 
ГУЛАГу, а пізніше відомий український журналіст і письменник 
Словаччини1. Він об’єктивно порівняв своє тримісячне перебу-
вання в чехословацькому ізоляційному таборі на горі Думен і в 
радянському концтаборі, де людське життя нічого не значило 
і де провів два з половиною роки після нелегального переходу 
угорсько-радянського кордону в жовтні 1939 р. У числі тисяч 
невільників Ф. Іванчов зводив Північно-Печорську магістраль 
між містами Котлас і Воркута.

Наступний аспект – конспіратологічний. Хибно вірити в 
«емігрантську» конспіратологію: коли б не прибулі націоналіс-
ти, то не було б такої сторінки історії, як Карпатська Україна. 
Зауважимо, що часи середньовічних вікінгів, які захоплюва-
ли де-небудь владу і творили свої держави, давно проминули.  
У 1938 – 1939 рр. у Центральній та Східній Європі домінува-
ли багатоходові стратегічні комбінації. Без міцної опори на су-
спільні настрої будівничі Карпатської України, образно кажучи, 
не народилися б узагалі.

Особливої уваги заслуговує історична постать прем’єр-мі-
ністра Підкарпатської Русі / Карпатської України Августина 
Волошина. За президенства В. Януковича (2010 – 2014) дехто 
з кон’юнктурних мотивів закидав А. Волошину співпрацю з на-
цистами, готуючи ґрунт для позбавлення звання Героя України, 
як це трапилося стосовно Степана Бандери і Романа Шухевича, 
активного учасника карпатоукраїнських подій.

1 Іванчов Ф. Правда і вигадки про Думен. Мої спостереження. Закар-
патська правда. 1992. 3 грудня. С. 2.

Частина перша. Реконструкції



140 Роман Офіцинський

Колабораціонізм Августина Волошина притягнуто за ву- 
ха. За співпрацю з нацистами можна засуджувати політичне 
керівництво СРСР і, якщо послуговуватися тодішнім мовним 
етикетом, «особисто товариша Сталіна». Ні до, ні після сум-
нозвісного пакта Молотова–Ріббентропа 23 серпня 1939 р.,  
що став дипломатичним початком Другої світової війни,  
А. Волошин не мав сентиментів до жодної з течій тоталітариз-
му – комунізму і нацизму. За переконаннями він був христи-
янським демократом.

Те, що прем’єр автономної Карпатської України часто 
контактував із представниками Німеччини, пояснюється від-
сутністю вибору. Адже після Віденського арбітражу 2 листо-
пада 1938 р., коли Чехословаччина віддала Угорщині части-
ну Закарпаття з найбільшими містами Ужгород, Мукачево, 
Берегово, Німеччина стала єдиним реальним гарантом цілісно-
сті автономії. Власне, після арбітражу виникла потреба знайти 
нову столицю. Вибираючи між двома кандидатами – Свалявою 
і Хустом, зупинились на останньому. Хуст вигідніший з вій-
ськової точки зору.

Те, що Августин Волошин осів у Празі, окупованій наци-
стами, є історико-географічним збігом обставин. Це столиця 
Чехословацької держави, високопосадовцем якої був А. Воло- 
шин, звідти найближче додому. Він мав твердий намір повер-
нутися, тому не емігрував у Великобританію, США чи Канаду. 
Тут Волошин знайшов найкраще місце праці за фахом, бо був 
уже літнім – його 65-річчя припало на 17 березня 1939 р., ко- 
ли, евакуювавшись із Хуста, перетинав Румунію. Аж до травня 
1945 р. Волошин трудився як учений та педагог в Українському 
вільному університеті в Празі.

Світові лідери не підтримали незалежну Карпатоукраїнську 
державу. Найбільшими противниками самого факту існуван-
ня Карпатської України у будь-якій державно-правовій фор-
мі були три країни – Угорщина, Польща, Радянський Союз. 
Через віддаленість у Москві обмежилися саркастичними заява-
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ми, а Будапешт і Варшава засилали диверсантів й утримували 
«п’яту колону». Від вересня 1938 р. вони планомірно нищили 
Карпатську Україну.

Традиційні чехословацькі союзники Великобританія та 
Франція «умили руки» перед натиском Гітлера, а Румунія та 
Югославія (побратими Чехословаччини по Малій Антанті) не 
мали достатніх ресурсів для впливу і лишень тимчасово прийня-
ли евакуйованих із Карпатської України.

Німеччина у спілці з Угорщиною і Польщею зруйнувала 
Чехословаччину. Німеччина окупувала Чехію і Моравію, під-
тримала тільки незалежність Словаччини. Отож крайовий пар-
ламент проголосив незалежну Карпатську Україну всупереч волі 
Берліна. Цей акт став гідною відповіддю на державно-правовий 
вакуум, що виник після ліквідації Чехословацької Республіки.

Не уряд Карпатської України розвалив Чехословаччину, її 
знищила бездарна верхівка, що займала чільні пости в Празі. 
Уряд Карпатської України прагнув знайти вихід, аби врятува-
ти громадян від безладу. У Хусті не були утаємничені в угор-
сько-німецьких торгах.

Зараз ми розумні «заднім числом», а той час був стиснений 
у пружину. Належало блискавично діяти. Не для світу, а зара- 
ди самих себе. І ми отримали Красне Поле – феномен героїз- 
му і самопожертви. Саме тут з 10-ї до 14-ї години 16 березня  
1939 р. відбулася найбільша битва, пов’язана з агресією Угор- 
 щини. Загиблі оборонці Карпатської України – новітні «300 
спартанців», що воістину не знали слова «капітулювати».

Тоді ж, за «гарячими слідами», суспільний діяч Володимир 
Бірчак афористично й пророче підсумував: «Коли що було геро-
їчне в історії Карпатської України, то це дала «Карпатська Січ», 
і якщо в цій країні будуть співати пісні, потайки перед мадяр-
ським жандармом, то це будуть пісні про «Карпатську Січ»1.

1 Бірчак В. Карпатська Україна. С. 66.
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Найкращим тому свідченням є трагічна доля 23-річного сту-
дента Празького університету Олександра Блестіва, котрий у 
складі підрозділу «Карпатської Січі» обороняв Хуст. Окупанти 
катували його в міській тюрмі. За переказом, перед стратою він 
кров’ю замість олівця написав: «Іду на смерть за те, що любив 
свою рідну Україну»1. Ця крилата фраза стала відомою завдяки 
наступному в’язню тої камери. «Іду на смерть за те, що любив 
свою рідну Україну» – ємкий мотив народного гімну не тільки 
Карпатської України. Це мужній голос незламності українсько-
го духу, котрий гучно відлунює досі.

Із весни 1939 р. ведуть відлік масові репресії у межах ни-
нішньої Закарпатської області, котрі тільки посилилися з прихо-
дом радянської армії восени 1944-го. Найперше від 15 березня 
1939 р. Закарпаття вдруге поспіль після Віденського арбітражу 
перетворилося на переселенський табір. Якщо раніше, в листо-
паді 1938 р., близько 20 тис. осіб покинули Ужгород, Мукачево, 
Берегово з прилеглими на південь місцевостями і перебралися в 
Карпатську Україну, то тепер край безповоротно знелюднів на 
понад 40 тис. мешканців. Вони евакуювалися під прикриттям 
чехословацького війська двома масивними колонами – через 
Румунію та Словаччину.

У ході наступу 40-тисячної угорської армії та терористич-
них дій місцевих угрофілів загинуло понад півтори тисячі сим-
патиків Карпатської України. Відтак на карпатських перевалах 
угорські та польські солдати розстріляли декілька груп полоне-
них «січовиків» (близько шестисот осіб молодого віку). Частину 
з них Румунія передала Угорщині, а та начебто депортувала в 
Польщу.

Виявили ці захоронення археологи комунального підпри-
ємства Львівської обласної ради з питань здійснення пошуку 
поховань учасників національно-визвольних змагань, жертв 
воєн, депортацій, політичних репресій «Доля». Вони у жовт-

1 Карпатська Україна. Т. 2. С. 449-450.
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ні-листопаді 2008 р. та у серпні 2011 р. дослідили околиці сіл 
Жупани Сколівського району Львівської області та Верб’яж 
Воловецького району Закарпатської області1. Знайшли дві брат-
ські могили на землях Верб’язької сільської ради: відповідно 
з останками близько десяти і двадцяти січовиків. Ці знахідки 
спричинили значний суспільний резонанс, оскільки знаходили-
ся поблизу монумента в пам’ять приходу літописних мадярів у 
Паннонську (Тисо-Дунайську) рівнину.

Угорські конвоїри привели полонених січовиків 7-8 колона-
ми по 70-80 осіб на Верецький перевал, де проходив кордон між 
Угорщиною та Польщею, і передали польським прикордонни-
кам. Останні розмістили полонених на один день у казармах, а 
потім групами 10-20 осіб відконвоювали вздовж лінії кордону 
ліворуч і праворуч на півтора-два кілометри і розстріляли над 
закарпатськими селами Верб’яж і Нова Розтока. Зокрема, біля 
Нової Розтоки (у 1966 р. приєднана до Верб’яжа) знаходилося 
три могили січовиків. Загальна кількість розстріляних – від 500 
до 600 осіб.

Подібні розстріли січовиків зафіксовані на Татарському 
перевалі поблизу с. Ясіня, неподалік нинішнього автошляху з 
Рахова до Івано-Франківська.

Протягом кількох місяців через угорські в’язниці та концта-
бори пройшли майже дві тисячі українських патріотів, які зали-
шилися в краї.

Ось такі виміри трагедії, під час якої бачимо численні злочи-
ни проти людяності, здійснені військовими і правоохоронними 
структурами Угорщини під проводом регента М. Горті. На жаль, 

1 Оніщук Я. Як знайшли масові поховання бійців Карпатської України. 
Історична правда. 2011. 28 березня; Козак О. Ще одна братська могила бій-
ців Карпатської України. Історична правда. 2011. 12 серпня; Онищук Я.,  
Шеремета С. Пошуково-ексгумаційні дослідження поховань стрільців Кар-
патської Січі на Верецькому перевалі. Українофобія як явище та політтех-
нологія. Львів, 2014. Вип. 1. С. 60-69.
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вони досі не розслідувані та не мають достатнього розголосу, 
хоча є фото- і кінодокументи, речові докази.

І на останок. Яка з національно-патріотичних версій щодо 
історичного значення Карпатської України є виправданою? Які 
підходи заслуговують на увагу?

Теза перша. Позначена в 1938 – 1939 рр. тільки пунктиром 
закарпатська традиція українського державотворення пустила 
розгалужене коріння через півстоліття – у всеукраїнському річи-
щі. Йдеться про історико-меморіальну і політико-реабілітаційну 
складові Української мирної революції 1989 – 1991 рр., які поро-
дили разом з іншими чинниками незалежну Україну.

Теза друга. Мовиться про локальний варіант Української 
держави, подвижницьку розбудову автономного утворення, ге-
роїчну оборону незалежної республіки, що проголошена в умо-
вах розпаду і хаосу чужої країни.

Теза третя. «Карпатська Січ» стала генетичною матір’ю 
Української Повстанської Армії. Адже УПА народилася не в лі-
сах Волині та Полісся, а у долах і горах Закарпаття. Не лише 
завдяки звитязі загонів січовиків після 15 березня 1939 р., карпа-
тоукраїнському циклу пісенного репертуару УПА чи бойовому 
гарту легендарного командарма Р. Шухевича, але й з огляду на 
сутність історичного детермінізму. Запорізька Січ, Карпатська 
Січ, Поліська Січ – різночасові прояви соборності України.

Теза четверта. Агресія Угорщини проти Чехословаччини, 
внаслідок чого протягом чотирьох місяців, до 17 липня 1939 р. 
(утворено регентський комісаріат), була окупована й анексо-
вана Карпатська Україна, послужила прелюдією доленосних 
змін у світі загалом. Це українська точка відліку Другої світо-
вої війни.

Першопубл.: Oficinszkij R. A második világháború ukrán kiindulópontja: 
Kárpáti Ukrajna történetének jelenkori nemzeti-hazafias interpretációs kísérletei. 
Kárpáti Ukrajna. Pozsony, 2014. O. 285-294.
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Актуальне про угорську агресію 
на Закарпаття (1938 – 1944)

Злободенність регіональної проблематики періоду Другої 
світової війни (з прилеглими часовими відтинками) неждано і 
бурхливо підсилила сучасна зовнішньополітична кон’юнкту-
ра. Передусім – настійливими вимогами історичної правди від 
України з боку західних сусідів – Польщі та Угорщини.

Доморощені націоналісти, праві, праворадикали і просто ра-
дикали від Революції гідності екзальтовано проводять електо-
ральну мобілізацію, почергово очолюють владні органи (надто 
правоохоронні), забуваючи втілити в життя виборчі чи револю-
ційні гасла загалом, а на царині історичної політики (національ-
ної пам’яті), зокрема.

Українську еліту й контреліту в унісон у критичний момент 
заїдає бездіяльна політкоректність, хоча сусіди вважають це 
слабкістю і продажністю. Торгівля минулим – не менш прибут-
кова, хоча маловідома сторінка політичної історії.

Ідеї та аргументи щодо об’єктивної інтерпретації наявного 
історичного матеріалу про Закарпаття 1938 – 1944 рр. оприлюд-
нювались автором цих рядків протягом тривалого часу в науко-
вому, науково-популярному і публіцистичному жанрах кілько-
ма мовами – українською, угорською, російською, словацькою. 
Передусім ідеться про належну історико-правову оцінку проце-
су ліквідації Карпатської України, яку окупувала й анексувала 
Угорщина1.

1 Венгерская власть страдает комплексом неполноценности под назва-
нием «Великая Венгрия»: интервью Р. Официнского. REGNUM. 2011. 29 мар-
та; Офіцинський Р. Окупаційний режим у Карпатській Україні (15 березня 
– 17 липня 1939 р.). Молодь – Україні. 1996. Т. 9. С. 61-68; Офіцинський Р. 
Політичний розвиток Закарпаття у складі Угорщини (1939 – 1944). Київ, 
1997. 244 c.; Офіцинський Р. Окупація. Карпатській Україні – 60. Соціал- 
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Особливо зрезонувало тематичне інтерв’ю для «Історичної 
правди»1, що зачепило й адептів «русскаго міра». Навіть удо-
стоєний чималого викривального нарису ««Вибори» по-карпа- 
тоукраїнськи» у московському контрпропагандистському ви-
данні та почесне тавро фальсифікатора історії України2. Відомо, 
що за всіх обставин Москва – непомильна, а з Кремля видні-
ше, які в кого мусять бути знання про минуле. Якщо відкинути 
іронію, то все ж не можна не побачити історіографічний поступ 
упродовж останніх двох десятиліть, який визнається науковою 
спільнотою, стає парадигмою.

На ключовому напрямку вдалося зрушити камінь із мер-
твої точки. Обґрунтовані твердження про окупацію та анексію 

демократ. 1999. 20 березня. С. 7; Офіцинський Р. Окупація та анексія 
Карпатської України (березень-липень 1939 р.) / Oficynskyj R. Okupácia a 
anexia Kárpátskej Ukrájiny (marec-júl 1939). Карпатська Україна (1938 – 
1939); Кárpátská Ukrajiná (1938 – 1939). Prešov – Užhorod, 2010. С. 154-163;  
S. 328-337; Oficinszkij R. Kárpátalja (Kárpátaljai kormányzóság) Magyarország 
fennhatósága alatt 1939 – 1944. Kárpátalja 1919 – 2009. Budapest, 2010. О. 164-
184; Офіцинський Р. Окупація та анексія Карпатської України. Закарпаття 
1919 – 2009 років. Ужгород, 2010. С. 191-198; Офіцинський Р. Окупація та 
анексія Карпатської України. Трибуна. 2011. 12 березня. С. 1, 6; Oficinszkij R.  
A második világháború ukrán kiindulópontja: Kárpáti Ukrajna történetének 
jelenkori nemzeti-hazafias interpretációs kísérletei. Kárpáti Ukrajna: Vereckétől 
Husztig. Egy konfliktustörténet nemzeti olvasatai. Pozsony, 2014. O. 285-294; 
Офіцинський Р. Карпатська Україна: сучасний погляд на події 1938 – 1939 
років. Новини Закарпаття. 2017. 12 березня. С. 13; Офіцинський Р. «Іду 
на смерть, бо любив свою рідну Україну». Яку роль зіграло проголошення 
Карпатської України в березні 1939 року для нас сьогоднішніх? Новини За-
карпаття. 2012. 17 березня. С. 18.

1 Офіцинський Р. З Карпатської України для нас почалася Друга світова. 
Історична правда. 2013. 15 березня; За вільну Україну плюс. 2013. 21 берез-
ня. С. 2; 28 березня. С. 2.

2 Каревин А. Сумерки невежества. Технология лжи, или 75 очерков о 
современной фальсификации истории на Украине. Москва, 2016. 510 с. 
Див. нарис «Выборы» по-карпатоукраински».
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Карпатської України як українську точку відліку Другої світової 
війни здобули підтримку в науковому середовищі. Про це свід-
чить узагальнювальна книжка «Україна у Великій війні 1939 – 
1945» 2014 р., де присутній промовистий підрозділ «Карпатська 
Україна. Початок Другої світової війни для України»1. Це для 
вітчизняної соціогуманітаристики стає нормою. «Друга світова 
війна для українців розпочалася раніше, ніж для інших наро-
дів Європи, а саме із збройного знищення Карпатської України 
(1938 – 1939 рр.)», – так починається наукова стаття фолькло-
ристки Оксани Кузьменко2.

Нагадаю про що мовиться концептуально. Для позначення 
трагічного фіналу Карпатської України та його наслідків під-
ходять не всі історико-правові терміни, якими оперують учені: 
агресія, анексія, інтервенція, окупація.

Протягом чотирьох місяців (15 березня – 7 липня 1939) 
Карпатська Україна перебувала в режимі військової окупа-
ції Королівством Угорщина. Окупованою територією управ-
ляла Військова адміністрація Підкарпаття (Kárpátaljai katonai 
közigazgatás).

Угорщина провела анексію Карпатської України у два етапи 
(частину території в листопаді 1938-го за Віденським арбітра-
жем, а решту – в березні-липні 1939 р. внаслідок військового 
вторгнення), яку не визнали країни антигітлерівської коаліції – 
творці післявоєнної карти світу. Правовою основою для перехо-
ду від військового до цивiльного управлiння стали закон «Про 
з’єднання Пiдкарпаторуської територiї з Угорською державою» 
і розпорядження прем’єр-мiнiстра «Про теперiшнє управлiн-
ня суспiльною справою на повернених землях Пiдкарпатської 
Русi» від 22 червня 1939 р.

1 Україна у Великій війні 1939 – 1945 [відп. ред. І. Юхновський]. Київ, 
2014. 264 с. Підрозділ «Карпатська Україна. Початок Другої світової війни 
для України», с. 28-31.

2 Кузьменко О. Фольклорний портрет героя-січовика Карпатської Ук- 
раїни. Народознавчі зошити. 2016. № 2. С. 241-351.
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Термін «агресія» включає тимчасове зайняття чужої те-
риторії (окупацію) і насильну зміну її статусу (анексію). 
Підкарпатська Русь (Карпатська Україна) у складі федеративної 
Чехословацької Республіки (жовтень 1938 – березень 1939) зітк-
нулася з обома формами агресії. Спочатку з боку Угорщини і 
Польщі засилалися озброєні банди і диверсійні групи, що чини-
ли терор у прикордонні. Чисельність диверсантів вимірювалася 
кількома сотнями осіб, а терористичних актів, у т. ч. вбивств – 
десятками. Йдеться про опосередковану агресію.

Далі чехословацька влада, представлена урядом Карпатської 
України, опинилася віч-на-віч із масованим вторгненням зброй-
них сил Угорщини 14-15 березня 1939 р. Угорщина окупувала 
новопроголошену державу до 18 березня 1939 р., а до 7 липня 
1939 р. анексувала.

Дотичний термін «інтервенція» не підходить для цього кон-
тексту, хоча використовується стосовно Карпатської України. 
Класично в новітній час поблизу кордонів сучасної України по-
дібне мало місце під час придушення Радянським Союзом рево-
люцій в Угорщині 1956 р. і Чехословаччині 1968-го. Під квалі-
фікацію інтервенції (з ознаками мирної неворожої окупації) під-
лягають дії нацистської Німеччини щодо союзника Угорщини, 
починаючи з 19 березня 1944 р., за згодою глави держави  
М. Горті. Вся повнота влади на Підкарпатській території знову, 
як і в березні-липні 1939 р., перейшла до військової адміністра-
ції на чолі з урядовим комісаром.

Угорщина не обмежилася окупацією Карпатської України. 
23 березня 1939 р. угорські війська вторглись у Словаччину трьо-
ма напрямками: Великий Березний – Старина; Малий Березний 
– Стакчин; Ужгород – Собранці. Це український етнографіч-
ний регіон. Обґрунтували проведену анексію тим, що зайняли 
стратегічні пункти для захисту залізниці в долині р. Уж. 4 квіт-
ня 1939 р. в Будапешті підписано протокол, згідно з яким сло-
вацька територія зменшилася на округ Собранці (24 тис. осіб) і 
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частину округу Сніна, де проживало 45 тис. осіб. Землі площею  
1 065 кв. км включили до Підкарпатської території.

У першій половині XX ст. режим військової окупації регу-
лювався Гаазькою конвенцією 1907 р. Угорщина у Карпатській 
Україні «закони і звичаї сухопутної війни» ігнорувала, а вико-
нала частину з них під тиском сусідньої Німеччини. Зокрема, 
ст. 23 конвенції категорично забороняла «вбивати чи ранити 
противника, котрий склав зброю або, не маючи більше засобів 
захищатися, безумовно здався».

Особливою жорстокістю відзначився угорський жандарм-
ський загін капітана Зелді, що в окрузі Тячів протягом трьох днів 
(до 18 березня 1939 р.) стратив понад 200 осіб. У Хусті окруж-
ний військовий начальник полковник Голлоді дозволив викона-
ти 170 смертних вироків. 16 березня 1939 р. біля с. Кам’яниця 
Ужгородського району перед телекамерами угорські солдати 
розстріляли полонених – 10 членів «Карпатської Січі». Ще біль-
ші злочини скоєні на Верецькому та інших перевалах. Це злочи-
ни проти людяності, яким нема терміну давності.

Із весни 1939 р. ведуть відлік масові репресії у межах ни-
нішньої Закарпатської області, що продовжилися з приходом 
Радянської армії восени 1944-го. Від 15 березня 1939 р. край 
вдруге поспіль після Віденського арбітражу перетворився на пе-
реселенський табір. Якщо у листопаді 1938 р. близько 20 тис. 
осіб покинули Ужгород, Мукачево, Берегово з прилеглими на 
південь місцевостями і перебралися в Карпатську Україну, то 
тепер понад 40 тис. мешканців евакуювалися під прикриттям 
чехословацького війська двома масивними колонами – через 
Румунію та Словаччину.

У ході наступу 40-тисячної угорської армії та терористич-
них дій місцевих угрофілів 15-18 березня 1939 р. загинуло понад 
півтори тисячі симпатиків Карпатської України. Відтак на кар-
патських перевалах угорські та польські солдати розстріляли де-
кілька груп полонених «січовиків» (близько 600 осіб). Частину 
з них Румунія передала Угорщині, що депортувала їх у Польщу.

Частина перша. Реконструкції
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Виявили захоронення археологи комунального підприємства 
Львівської обласної ради з питань здійснення пошуку поховань 
учасників національно-визвольних змагань, жертв воєн, депорта-
цій, політичних репресій «Доля». У жовтні-листопаді 2008 р. й у 
серпні 2011-го на землях Верб’язької сільської ради Воловецького 
району Закарпатської області досліджено дві братські могили з 
останками майже десяти і двадцяти січовиків. Знахідки спричи-
нили суспільний відгомін, бо знаходилися поблизу пам’ятника 
приходу літописних мадярів у Паннонську рівнину.

Угорські конвоїри привели січовиків 7-8 колонами по 70-
80 осіб на Верецький перевал, де проходив тоді кордон між 
Угорщиною та Польщею, і передали польським прикордонникам. 
Останні розмістили полонених на день у казармах, а потім гру-
пами 10-20 осіб конвоювали вздовж лінії кордону на півтора-два 
кілометри і розстріляли над закарпатськими селами Верб’яж і 
Нова Розтока. Зокрема, біля Нової Розтоки (1966 р. приєдна- 
на до Верб’яжа) знаходилися три могили січовиків. Загальне 
число розстріляних – від 500 до 600.

Подібні розстріли полонених січовиків зафіксовані на 
Татарському перевалі поблизу с. Ясіня, неподалік нинішнього 
автошляху з Рахова до Івано-Франківська.

Також протягом кількох місяців через угорські в’язниці та 
концтабори пройшли 1,2 тис. українських патріотів, які залиши-
лися в краї в березні 1939-го, а близько 2 тис. звільнили з посад 
або перемістили углиб Угорщини.

Отже, бачимо численні злочини проти людяності, здійсне-
ні військовими Угорщини. Вони досі не розслідувані, хоч уже 
вісім десятиліть є фото- і кінодокументи, речові докази тощо. 
Певна частина їх зафіксована навіть радянською «Обласною 
надзвичайною комісією по встановленню і розслідуванню зло-
чинів німецько-мадярських загарбників і обліку втрат, завданих 
ними громадянам, громадським організаціям, державним під-
приємствам і установам Закарпатської області» в числі 65 тис. 
актів і сотень свідчень. Звіт опубліковано газетою «Закарпатська 
правда» 7 травня 1946 р.
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У наш час під таким кутом зору зауважена проблемати-
ка розглядається не вперше. Примітною є резолюція семінару 
«Українофобія як явище та політтехнологія» (Львів, 17 травня 
2013 р.) під назвою «Розстріли на карпатських перевалах у бе-
резні 1939 року: невідомий злочин». Ішлося про від 600 до 800 
убитих. Археологічно-ексгумаційні роботи підтвердили факт 
злочину з участю угорських і польських державних інституцій.

Перед науковцями і владою України поставлено завдання: 
1) всебічно вивчити обставини подій із залученням усіх мож-
ливих документів, які зберігаються в Угорщині, Чехії, Польщі, 
Росії, Німеччині; 2) дати політичну оцінку злочинним діям;  
3) встановити імена жертв злочинів 1939 р. на карпатських пере-
валах, укласти Книгу Пам’яті Карпатської України; 4) продов-
жити археологічно-пошукові роботи і належно перепоховати 
знайдені рештки; 5) увічнити пам’ять загиблих меморіалами на 
Верецькому та Яблуницькому (Татарському) перевалах1.

Це консолідована позиція академічних й університетських 
учених, адже провели вказаний семінар Львівське відділення 
Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. Гру- 
шевського Національної академії наук України, філологічний 
факультет Львівського національного університету ім. І. Франка.

Відтоді зроблено небагато, але принаймні відкрито євро-
пейського взірця меморіал на Верецькому перевалі в 2017 р. 
Утім, усеукраїнська і регіональна верхівка владних, освітніх, 
наукових, а надто партійних структур мислить про Карпатську 
Україну здебільше у координатах ідейно-виховного просвітни-
цтва й агітаційно-пропагандистських штампів. Звісно, постійні 
просвітницькі зусилля важливі, проте конче потрібно досягти 
вищого рівня в науково-правовій та меморіальній площинах.

Найперше вимагається ретельна юридична кваліфікація. 
Належить залучити криміналістів, які спеціалізуються на вій-
ськових злочинах і злочинах проти людства. Їхню працю щодо 

1 Українофобія як явище та політтехнологія. Львів, 2014. Вип. 1. 140 с.
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152 Роман Офіцинський

угорської агресії проти Карпатської України має підсумувати 
судове рішення. Адже є прецедент – кропітке розслідування 
Служби безпеки України і встановлення вини організаторів ге-
ноциду в Україні 1932 – 1933 рр. постановою Апеляційного суду 
м. Київ у січні 2010 р.

Кримінальний кодекс України дозволяє притягнути до від-
повідальності за планування, підготовку, розв’язування, ве-
дення агресивної війни, воєнних дій, воєнного конфлікту (ст. 
437), а також за порушення законів і звичаїв війни: жорстоке 
поводження з військовополоненими і цивільним населенням, 
вигнання населення для примусових робіт, розграбування на-
ціональних цінностей на окупованій території, застосування 
засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом (ст. 
438). Окремо карається вербування, фінансування, матеріальне 
забезпечення, навчання, використання найманців у збройних 
конфліктах, воєнних і насильницьких діях, зокрема щодо тери-
торіальної цілісності (ст. 447).

Це важливо в умовах непрямої (гібридної) реабілітації в 
сусідній країні ймовірних учасників злочинів на Закарпатті на-
передодні та під час Другої світової війни. 2017 р. в Угорщині 
змінено закон XLV 1994 р. про підтримку вдів і сиріт військово- 
службовців. Надано право на компенсацію або пенсію найближ-
чим родичам угорських військових і жандармів, які загинули у 
листопаді 1938 – травні 1945 рр., а також інтернованих для при-
мусової праці в повоєнному СРСР. На кону щомісячна пенсія  
8,5 тис. форинтів або одноразова компенсація від 50 тис. до  
250 тис. форинтів. Дію закону поширено на закордонних угор-
ців, у т. ч. мешканців Закарпаття.

Водночас у грудні 2017 р. в Ужгороді за фінансової допомо-
ги угорського уряду відкрили громадський музей жертв сталін-
ських репресій. Головний акцент зроблений на примусових ро-
бітниках із Закарпаття (23 тис. угорців і німців). Цілком резон-
но постало зустрічне питання про музей жертв угорської агре-
сії (1938 – 1944), що за масштабами на Закарпатті перевершує 
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сталінщину: 100 тис. загиблих, 71 тис. примусових робітників  
і т. д.1 Цей меморіальний аспект є вельми актуальним.

У сучасній угорській історіографії свідомо оминають нез-
ручні факти з минулого Угорщини, куди в роки Другої світо-
вої війни входило Закарпаття. Якщо про сталінські репресії 
проти закарпатських угорців і німців (інтернування і депорта-
ції) за державні кошти України 2012 р. з’явилося солідне доку-
ментальне видання, то угорська влада не квапиться висвітлити 
аналогічні злочини. В угорські трудові табори, наприклад, за-
брали втричі більше закарпатців, ніж у сталінські. Угорщина 
відкрила скриньку Пандори, застосувавши етнічний критерій. 
Примусовими робітниками стали не представники привілейова-
них «дружніх націй» (угорців і німців), а люди «другого сорту» 
– українці, євреї, румуни, словаки, роми.

На часі наступні капітальні видання. Так, у Державному 
архіві Закарпатської області є фонд Р-1 «Письмові роботи уч-
нів неповних і середніх шкіл, педагогічних училищ і техніку-
мів Закарпатської області на тему: «Що я бачив і пережив під 
час німецько-угорської окупації» (Колекція 1946 – 1947 рр., 56 
справ). Він офіційно існує, але загубився, затерся між стосами 
документів. Ця детективна пригода мусить-таки завершитися 
публікацією важливих свідчень окремою книжкою.

Коли зазначені правові та меморіальні кроки будуть зро-
блені, то матимемо новий вагомий поступ на шляху історичної 
правди.

Першопубл.: Офіцинський Р. Актуальне про угорську агресію на 
Закарпаття (1938 – 1944). Екзиль. 2018. № 1. С. 4-7.

1 Офіцинський Р. Примусова праця на Закарпатті 1939 – 1944 років 
очима «живої історії». У рабстві: усні історії примусових робітників За-
карпаття 1939 – 1944 років. Ужгород, 2013. С. 8-34; Офіцинський Р. Роми 
і примусова праця на Закарпатті 1939 ‒ 1944 років. Ромологія: історія і 
сучасність. Ужгород, 2013. С. 76-82; Офіцинський Р. Демографічні втрати 
Закарпаття в Другій світовій війні. Книга скорботи України. Закарпатська 
область. Ужгород, 2016. С. 11-24.
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Закарпаття в новітній час:
демографічні втрати від репресій та воєн

Масові репресії та збройні конфлікти – явище всесвітньої іс-
торії, починаючи з найдавніших часів. Багато народів постраж-
дали у XX ст. від легітимної влади й окупаційних режимів різ-
них держав, зокрема під час Першої та Другої світової воєн, а 
найбільше – від тоталітарних ідеологій. Саме тому 2009 р. запо-
чатковано Європейський день пам’яті жертв сталінізму і нациз-
му, котрий відзначається щорічно 23 серпня. Того дня в 1939 р. 
між СРСР і Німеччиною підписано договір, що розділив Європу 
на зони впливу і відкрив шлях для найкривавішої в історії люд-
ства війни, яка розпочалася за тиждень – 1 вересня.

Масштаби репресій в радянській Україні

Державний терор і репресивні заходи за політичною озна-
кою тривали в радянській Україні протягом семи десятиліть 
(1918 – 1988). Терор уразив усі верстви української нації, а най-
більше селянство. На підставі антигуманних законів й у поза-
законному порядку страчували, позбавляли волі, депортували, 
обмежували свободи і звужували права громадян.

Починаючи з 1927 р., в радянській Україні заарештували по-
над 1 млн осіб. Засудили 545 тис. осіб, у т. ч. 140 тис. розстріля-
ли. Крім того, від кінця 1920-х і до початку 1950-х рр. радянська 
влада виселила з України 2 млн 880 тис. розкуркулених селян і 
членів їхніх сімей1.

Найжорстокіші репресії спостерігаються в 1930 ‒ 1953 рр., 
коли ними керував безпосередньо Й. Сталін. Доба сталінізму – 
це винищення політичної опозиції, примусова колективізація, 

1 Вєдєнєєв Д. Політичні репресії 1920 – 1980-х та проблеми формування 
національної пам’яті. Історична правда. 2012. 26 грудня.
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Великий терор 1936 – 1938 рр. (у СРСР стратили 682 тис. грома-
дян, а 3,8 млн позбавили волі), упокорення західноукраїнських 
земель 1939 ‒ 1941, 1944 ‒ 1953 рр.

Як свідчать статистичні зведення, підписані 1964 р. головою 
КДБ УРСР Віталієм Нікітченком, у 1937 – 1938 рр. в Україні 
засуджено 197 617 осіб, левову частку з них стратили – 122 237 
громадян. Їм фабрикували фальшиві звинувачення – членство в 
неіснуючих контрреволюційних, націоналістичних, антирадян-
ських, повстанських організаціях тощо. Так, у «шпигунстві» в 
інтересах Польщі звинуватили понад 54 тис. осіб, Німеччини – 
понад 23 тис.

З України масово депортували українців, поляків, німців, 
кримських татар, представників інших народів. Після Другої сві-
тової війни у результаті організованих переселень з України виї-
хали закордон близько 1,3 млн осіб, у т. ч. 810,4 тис. до Польщі, 
32,8 тис. до Чехословаччини. Водночас в Україну з Польщі при-
було 483 тис. осіб, з Чехословаччини – 12 тис.

Після 1953 р. масові репресії припинили, до 1960 р. ліквіду-
вали ГУЛАГ ‒ Головне управління таборів НКВС СРСР. Відтоді 
переслідували окремих інакодумців. У Радянському Союзі про-
тягом 1965 – 1985 рр. ув’язнили за «антирадянську діяльність» 
близько 1 тис. осіб. В УРСР упродовж 1967 – 1971 рр. за по-
літичними звинуваченнями засудили 87 осіб, профілактували  
6 тис.

Процес десталінізації призвів до відновлення прав жертв не- 
законних репресій. В Українській РСР протягом 1956 – 1959 рр. 
реабілітували близько 250 тис. громадян, за наступні три деся-
тиліття ‒ 60 тис. Станом на 2001 р. реабілітовано ще 249 тис. 
осіб. В Україні виявлено 18 місць масових поховань жертв ра-
дянського терору. Серед них Дарницьке лісництво (Биківня) під 
Києвом (16 тис. встановлених жертв), сад на вул. Підлісній у  
м. Вінниця (у 1943 р. виявлено до 9,5 тис. розстріляних).

Частина перша. Реконструкції
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Увічнення пам’яті безпідставно звинувачених

Починаючи від 2007 р., у третю неділю травня Україна що- 
річно відзначає День пам’яті жертв політичних репресій. 
Окресленою проблематикою опікуються Головна редакційна ко-
легія науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією» 
(створена 1992 р.), Державна міжвідомча комісія у справах увіч-
нення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв вій- 
ни і політичних репресій при Кабінеті Міністрів України (діє від 
1996 р.), Український інститут національної пам’яті (від 2006 р.).

Науково-документальна серія «Реабілітовані історією» (ви-
дано 99 книг, веб-сайт – reabit.org.ua) ввела у науковий обіг рані- 
ше недоступні документи вищого керівництва і спеціальних 
служб СРСР та УРСР. Працівники обласних науково-редак-
ційних груп склали картки на понад 700 тис. репресованих. 
Створюється електронна Національна база жертв політичних  
репресій за 17 параметрами. Діє інформаційна система «На- 
ціональний банк репресованих» (понад 208 тис. записів). По- 
чинаючи з 1994 р., вийшло 42 числа науково-документального 
журналу «З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ».

Із проблем політичних репресій в Україні радянської доби і 
реабілітації їхніх жертв захищено чимало дисертацій та опублі-
ковано тисячі наукових праць, де чільну увагу приділено регіо-
нальній специфіці явища.

Як відомо, у 1939 – 1941 рр. у Західній Україні, що раніше 
належала Польщі, радянські репресії охопили близько 1,2 млн 
осіб, або до 10 % населення. У контрольованій радянською вла-
дою Західній Україні загинуло людей майже вчетверо більше, 
ніж на вдвічі більшій за розмірами німецькій частині окупованої 
Польщі1. У 1944 ‒ 1952 рр. в західних областях України від по-
літичних репресій постраждало ще близько 0,5 млн осіб: понад 

1 Лисенко О., Перехрест О. Демографічні втрати України у роки Другої 
світової війни. Архіви України. 2015. № 3. С. 8-34.
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134 тис. арештованих, 153 тис. убитих, 203 тис. висланих за межі 
УРСР.

Етапи і напрями радянських репресій 
на Закарпатті

Матеріали двотомника «Реабілітовані історією. Закарпатська 
область»1 і подібних видань дозволяють припустити, що жертва-
ми всіх форм політичних репресій на післявоєнному Закарпатті 
стали понад 50 тис. осіб, або близько 7 % від усього населення 
краю станом на 1946 р. Порівняно з аналогічними втратами в 
сусідніх областях це відносно невелика частка. Адже, приміром, 
через радянську репресивну машину пройшов кожен четвертий 
мешканець Львівської області в сучасних межах.

Водночас під радянські репресії потрапило майже втри-
чі більше закарпатців (загалом – понад 60 тис., якщо долучити 
ще близько 10 тис. учасників нелегальних переходів у СРСР), 
ніж буковинців. Адже у 1940 – 1941 і 1944 – 1953 рр. у межах 
Чернівецької області радянська влада засудила і виселила з  
політичних мотивів 22 тис. осіб. Зокрема, тут упродовж 1940 – 
1941 рр. репресували близько 11 тис. осіб, з яких понад 1,4 тис. 
загинули2.

Виділяються три етапи радянських репресій на Закарпатті, 
що були спрямовані проти прихильників попередніх державних 
режимів і «ворожих» етнічних спільнот (1944 ‒ 1945), опонентів 
нововведень радянської влади (1946 ‒ 1953), учасників мирного 
спротиву тоталітаризму (1954 ‒ 1988).

1 Реабілітовані історією. Закарпатська область: У 2-х кн. [упоряд.  
О. Довганич, О. Корсун, О. Хланта]. Ужгород, 2003, 2004. Кн. перша.  
788 с.; Кн. друга. 798 с.

2 Мусієнко І. Політичні репресії на Північній Буковині та Хотинщині. 
З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. 2000. № 2-4. С. 472-484; Її ж. Етнічний 
склад репресованих на Північній Буковині в 40–50-х рр. XX ст. Матеріали 
до української етнології. 2007. № 6. С. 103-109.
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У лютому 1945 – грудні 1952 рр. на Закарпатті з політич-
них мотивів до розстрілу засудили 50 осіб, вироки виконали  
в Ужгороді. Радянська влада упокорювала населення Закарпат- 
тя, вишукуючи в другій половині 1940-х – першій половині 
1950-х рр. міфічних «ворогів народу», неіснуючих підпільників. 
Було «викрито» понад 30 фіктивних молодіжних організацій та 
майже 200 їх учасників.

Найбільшою серед репресованих на радянському Закарпатті 
стала категорія примусових робітників – понад 30 тис. осіб, як 
вказано у звіті політичного управління 4-го Українського фрон-
ту від 10 липня 1945 р. Це ‒ закарпатські чоловіки-угорці та 
німці обох статей1, що, починаючи від листопада 1944 р., були 
віднесені до «ворожих націй» з метою мобілізації безкоштовної 
робочої сили для відбудови індустрії та транспортних комуніка-
цій СРСР. У березні 1946-го та у 1949 р. на «вічне поселення» 
у Сибір (Тюменська область) депортували ще 2,7 тис. закарпат-
ських німців.

Суцільну колективізацію Закарпаття провели з допомогою 
позасудових розкуркулень і переселень2. У 1949 – 1951 рр. із 
Закарпатської області планували переселити понад 20 тис. се-
лян, зокрема на Південь України, Північний Кавказ і Сибір. 
План виконали наполовину, одночасно засудили щонайменше 
0,5 тис. «куркулів».

Із Закарпаття протягом першого післявоєнного десятиліття 
відправили на примусове навчання в школи фабрично-завод-
ського навчання до східних областей УРСР значну частину міс-
цевої молоді – близько 16 тис. осіб.

У жорна репресій потрапили вірники усіх конфесій. Одну з 
них ‒ греко-католицьку ‒ в 1949 р. ліквідували. У 1947 р. радян-

1 Закарпатські угорці і німці. 1944 – 1945 рр. [упоряд. О. Корсун]. Ужго-
род, 2012. 778 с.

2 Колективізація в Закарпатті. 1944 – 1955 [упоряд. О. Корсун]. Ужго-
род, 2014. 798 с.



159

ська спецслужба вбила єпископа Мукачівської греко-католиць-
кої єпархії Теодора Ромжу. 130 греко-католицьких священників 
були репресовані, а 128 під тиском перейшли в православ’я. 
Також позбавлено життя і волі «за антирадянську пропаганду й 
агітацію» 15 православних, 8 реформатських, 7 римо-католиць-
ких священників і монахів, 7 вірників церкви єговістів і 5 субот-
ників-п’ятидесятників.

За морально-політичну підтримку революційних виступів в 
Угорщині 1956 р. і Чехословаччині 1968 р. на Закарпатті засу-
дили майже два десятки осіб. У зв’язку з Угорською револю-
цією профілактовано 35 тис. осіб, увʼязнено 16 осіб, а за під-
тримку «Празької весни» засуджено одну особу. Події 1956 р. 
спонукали ряд вояків-угорців до дезертирства з радянської ар-
мії. Дисидентський рух 1960-х – 1980-х рр. представлений на 
Закарпатті поодинокими правозахисниками, суспільно активни-
ми інтелектуалами, які відстоювали права і свободи людини і 
громадянина.

Втрати Закарпаття від військових і каральних акцій

Від 1992 р. діяло державне пошуково-видавниче агентство 
«Книга пам’яті України», що випустило близько 400 томів, де 
згадано понад 10 млн загиблих, зниклих безвісти, похованих на 
українській території. Публікації цього агентства узагальнені 
у громадському інтернет-проекті «Электронная Книга Памяти 
Украины 1941 – 1945» (memory-book.com.ua), що започаткова-
ний 2008 р. У проекті охоплено й радянсько-фінську війну 1939 
– 1940 рр. Станом на середину 2012 р. до вказаної бази даних 
внесли понад 756 тис. прізвищ.

У 1995 і 1998 рр. світ побачила двотомна «Книга пам’яті. 
Закарпатська область»1. У ній подаються прізвища понад 7 144 

1 Книга пам’яті України. Закарпатська область [упоряд. М. Владимир, 
Н. Цомпель]. Ужгород, 1995, 1998. Т. 1. 664 с.; Т. 2. 428 с.
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загиблих закарпатців, які брали участь у збройних конфлік- 
тах 1937 – 1945 рр., тобто від громадянської війни в Іспанії 
до капітуляції нацистської Німеччини. Вони загинули у ме-
жах сучасних 15 країн Європи, Близького Сходу, Північної 
Африки.

Зафісовано прізвища 135 оборонців Карпатської України, які 
загинули в боях проти угорських агресорів у 1938 – 1939 рр. або 
були страчені угорською окупаційною владою. У Закарпатській 
області обліковано 42 військові поховання, де восени 1944 р. 
знайшли спочинок 3 147 радянських воїнів, у т. ч. 417 невідо-
мих. Відомо, що сукупні втрати мобілізованих в Україні до ра-
дянської армії склали близько 4,1 млн осіб – убиті, загиблі у по-
лоні, зниклі безвісти, померлі у шпиталях.

У другому томі меморіального видання «Книга пам’яті. 
Закарпатська область», яку потрібно розглядати з додатками1, 
узагальнено участь закарпатців у військових діях 1939 – 1945 рр.  
Сукупно йдеться про 50,3 тис. осіб, з яких 12,5 тис. членів ле-
гальної парамілітарної організації «Карпатська Січ» станом на  
1 березня 1939 р. (135 загиблих, або 1 %), 20,2 тис. добровольців 
радянської армії в жовтні 1944 – березні 1945 рр. (4 782 заги-
блих, або 24 %), 14,8 тис. добровольців чехословацької армії в 
СРСР і закордоном (1 980 загиблих, або 13 %), 2,8 тис. партизан 
і підпільників (300 загиблих, або 11 %), а також 8 полеглих в 
Іспанії 1936–1939 рр. Разом – 7 205 осіб. Крім того, 95 583 мир-
них жителів Закарпаття загинули внаслідок військових дій та ка-
ральних акцій угорських і німецьких окупантів. Отже, сумарні 
втрати за цим виданням – 102 788 загиблих.

Окремо зазначено, що на примусові роботи в Угорщину і 
Німеччину вивезли 70 895 закарпатців, 127,5 тис. були інтерно-

1 Книга Скорботи України. Закарпатська область [ред.-упоряд. Б. Гвар-
діонов, Н. Цомпель]. Ужгород, 2002. Т. 1. С. 457-460; Книга Скорботи Укра-
їни. Закарпатська область. Ужгород, 2011. Т. 9. С. 525.
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вані. Вказані 70 895 осіб входять до загального числа 2 402 234 
примусових робітників з України, котрих у 1941 – 1944 рр. заді-
яли у німецькій економіці1.

Від 1999 р. своєрідним продовженням «Книги пам’яті» стає 
«Книга Скорботи України». В Ужгороді вийшло 10 томів2, що 
увічнила прізвища закарпатських жертв Другої світової війни, 
переважно Голокосту. У післямові до дев’ятого тому наведе-
но узагальнені цифри безповоротних втрат мирного населення 
Закарпаття внаслідок війни і терору в розрізі кожного міста об-
ласного значення і району. Всього у 1939 – 1945 рр. загинув і 
пропав безвісти 93 091 закарпатець. Серед них 87 305 загиблих 
у концтаборах Угорщини і Німеччини, зокрема близько 85 тис. 
євреїв – жертв Голокосту.

У лавах угорської армії загинули 3 104 закарпатців. 2 609 за- 
карпатців померло у радянських таборах військовополонених. 
Чимало з них утримували у м. Свалява, згідно з постановою вій-
ськової ради 4-го Українського фронту від 13 листопада 1944 р.  
«Про реєстрацію колишніх солдатів і офіцерів німецької й 
угорської армій, військовозобов’язаних, чиновників і службов-

1 Лисенко О., Перехрест О. Демографічні втрати України у роки Другої 
світової війни. С. 8-34.

2 Книга Скорботи України. Закарпатська область [ред.-упоряд. Б. Гвар-
діонов, Н. Цомпель]. Ужгород, 2002 – 2013. Т. 1: міста Ужгород, Берегово, 
Мукачево, Хуст. 478 с.; Т. 2: міста Ужгород, Берегово, Мукачево, Хуст, Чоп. 
686 с.; Т. 3: Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воло-
вецький райони. 502 с.; Т. 4: Іршавський, Міжгірський, Мукачівський ра-
йони. 534 с.; Т. 5: Перечинський, Рахівський, Свалявський райони. 598 с.;  
Т. 6: Тячівський район. 630 с.; Т. 7: Ужгородський, Хустський райони.  
550 с.; Т. 8: Додатковий: міста Ужгород, Берегово, Мукачево, Хуст, Чоп, Бе-
регівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький райони. 
574 с.; Т. 9: Додатковий: Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Пере-
чинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський, Хустський 
райони. 534 с.; Т. 10: Іменний покажчик до 1-9 томів. 894 с.
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ців угорської поліції і жандармерії на території Закарпатської 
України».

Зафіксовано 386 цивільних жертв радянської армії, що ово-
лоділа Закарпаттям восени 1944 р. Найбільше їх було на заліз-
ничному вузлі – тоді селі Чоп, яке інтенсивно бомбардували 
16 вересня і 7 жовтня 1944 р. Радянські війська цей населений 
пункт здобували двічі – у жовтні та листопаді 1944-го, зокрема 
ціною життя і 88 мирних жителів.

Відомо ще 227 закарпатців, які стали жертвами сваволі угор-
ських і німецьких окупантів: за непокору, порушення комен-
дантської години тощо.

Наслідки репресій та воєн для 
Закарпаття XX – XXI ст.

Соціальні катаклізми XX ст. істотно підірвали демогра-
фічний потенціал України. Причини ‒ надсмертність і мігра-
ція. Не випадково з метою приховування втрат під час Другої 
світової війни в СРСР проведено перепис населення 1959 р. 
Європейські держави провели його у перші роки після закін-
чення війни.

Чисельність населення формується під впливом природного 
перебігу процесів народжуваності та смертності, міграційних 
процесів, природних катаклізмів, техногенних і соціальних ка-
тастроф. Дослідити демографічні втрати внаслідок соціальних 
катастроф, до яких відносять епідемії, війни, голод і терор, 
складніше через брак надійної та повної інформаційної бази1. 
Потрібна кропітка робота з архівними матеріалами і даними 
у базових (опорних) роках, коли проводилися переписи насе-
лення.

1 Гладун О. Оцінка гіпотетичних втрат населення України за період 
1897 – 2012 рр. Демографія та соціальна економіка. 2013. № 2. C. 147-155.
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Важливою досі є історико-демографічна монографія Вален- 
тини Копчак і Степана Копчака «Населення Закарпаття за 
100 років» 1977 р. У ній зауважено про коректність підрахун-
ків. Адже за адміністративним поділом площа домюнхен-
ської Підкарпатської Русі (12,6 тис. кв. км) майже відповідає 
площі післявоєнної Закарпатської області (12,8 тис. кв. км). 
Аналізуючи динаміку населення, вчені-демографи використа-
ли дані чехословацької статистики, у т. ч. станом на 31 грудня  
1938 р., наближену до сучасних адміністративних меж Закар- 
патської області. Вони оперували радянськими даними станом 
на 1 січня 1948 р.

Формально за десятиліття, в якому пройшла Друга світова 
війна, закарпатське населення зменшилося на 41,1 тис. осіб (з 
840,0 тис. до 798,9 тис.), або на 5 %. Натомість за десятиліття, 
в якому відгриміла Перша світова, тобто у 1910 ‒ 1920 рр. на 
Закарпатті спостерігається приріст населення на 9 тис. осіб (з 
595,6 тис. до 604,6 тис.), або на 1,5 %.

Реальні демографічні втрати на Закарпатті за наслідками 
обох воєн були значно більшими. Змінилася структура насе-
лення ‒ вікова, статева, етнічна, конфесійна, соціальна, сімей-
но-шлюбна, поселенська, а також динаміка народжуваності1. 
За рахунок природного приросту населення Закарпаття за  
1940 ‒ 1946 рр. повинно збільшитися на 30 тис. осіб, а насправ-
ді зменшилося на 48 тис. Недобір склав 78 тис. осіб. Якщо у 
1931 ‒ 1935 рр. на Закарпатті показник народжуваності на  
1 тис. осіб склав 36,8, після війни, у 1947 ‒ 1950 рр., був знач-
но нижчим ‒ 30,6.

Пропонована таблиця 2 приблизно відобразить демографіч- 
ні тенденції, що характерні для краю внаслідок Другої світової 
війни.

1 Копчак В., Копчак С. Население Закарпатья за 100 лет. Львов, 1977.  
C. 36-39, 127-128.
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Таблиця 2. Демографічна динаміка Закарпаття 1938 – 1946 рр.

Етнічні спільноти Станом на 2.11.1938 Станом на 1.11.1946
осіб % осіб %

українці/русини 450 925 62,2 527 032 73,6
росіяни 12 176 1,7
угорці 115 805 16,0 134 588 18,8
євреї 95 008 13,0 6 998 1,0
чехи 34 511 4,8 2 774 0,4

словаки 13 404 1,9
німці 13 804 1,9 2 338 0,3

румуни 12 777 1,76 12 412 1,7
інші 2 527 0,34 4 192 0,6

Всього 725 357 100 715 914 100

Джерело: Офіцинський Р. Політичний розвиток Закарпаття у складі 
Угорщини (1939 – 1944). К., 1997. С. 59.

У роки Другої світової війни населення Закарпаття зазнало 
величезних прямих втрат, зокрема спостерігалися значні мігра-
ційні потоки в різних напрямках.

Разом із чехословацьким військом в еміграцію з Карпатської 
України відправилося не менше 40 тис. людей, зокрема чеська й 
українська інтелігенція та молодь. Справжні, документально за-
свідчені масштаби цієї міграційної хвилі поки що залишаються 
не з’ясованими.

Нез’ясованим досі залишається питання не тільки про демо-
графічні втрати у цілому, а й про людські жертви в Карпатській 
Україні під час угорської окупації. Часто цитуються цифри, на-
ведені в мемуарах ученого і письменника Володимира Бірчака1, 
котрий зафіксував повідомлення угорського радіо про 74 вбитих 
і 140 поранених гонведів (угорських солдатів), а також висловив 
орієнтовні оцінки смертей з українського боку в 3-4 тис. осіб.  

1 Бірчак В. Карпатська Україна [підгот. текстів і післям. Р. Офіцинсько-
го]. Ужгород, 2007. 198 с.
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В. Бірчак очолював Українську евакуаційну комісію при німець-
кому консульстві в Хусті. Комісія працювала впродовж шести 
тижнів до 30 квітня 1939 р.

Під час окупації особливою жорстокістю відзначився угор-
ський жандармський загін капітана Мартона Зелді. У Тячеві він 
доповів 18 березня 1939 р., що протягом трьох днів його підлеглі 
стратили 200 осіб. У Хусті окружний військовий начальник пол-
ковник Голлоді затвердив 170 смертних вироків. У ряді місць, 
наприклад, 16 березня 1939 р. біля с. Кам’яниця Ужгородського 
району, перед камерами телевізійників угорські солдати розстрі-
ляли полонених українців – 10 членів «Карпатської Січі». Нині 
це розглядається не тільки через призму нехтування положення-
ми Гаазької конвенції 1907 р., але як злочини проти людяності. 
Такий же злочин скоєний на Верецькому перевалі. Йдеться про 
близько 600 жертв1.

«Небезпечних» чи підозрілих українців утримували в кон-
цтаборах – у Кривій біля Хуста (упродовж березня-квітня  
1939 р. близько 1 тис. осіб) та у Ворюлопоші неподалік Ніредь- 
гази (у травні – червні 1939 р. близько 1,2 тис. осіб), де вони 
зазнали тортур.

Великого розмаху набрали чистки «небажаних елементів». 
Розгорнули роботу «комісії з благонадійності» для державних 
службовців чехословацького періоду (урядовців, учителів, ліка-
рів, інженерів), які звільнили близько 2 тис. фахівців. Звичним 
явищем стали систематичні переміщення місцевих службовців 
углиб Угорщини.

Нелегальний перехід угорсько-радянського кордону 1939 ‒ 
1941 рр. отримав помітний резонанс у суспільстві та у чисельних 

1 Офіцинський Р. Окупація та анексія Карпатської України (березень-ли-
пень 1939 р.). Карпатська Україна (1938 – 1939). Пряшів – Ужгород, 2010. 
С. 154-163; Oficinszkij R. A második világháború ukrán kiindulópontja: Kárpáti 
Ukrajna történetének jelenkori nemzeti-hazafias interpretációs kísérletei. Kárpáti 
Ukrajna. Pozsony, 2014. O. 285-294.
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наукових дослідженнях1. Масову втечу жителів Закарпаття, котре 
угорська влада офіційно називала Підкарпатською територією, 
вчені розглядають як вияв протесту проти соціальної, економіч-
ної, національної політики авторитарної Угорщини за правління 
регента Міклоша Горті. Загалом ідеться нині про близько 10 тис. 
утікачів. Зіграли свою роль людські ілюзії та зовнішньополітичні 
чинники, передусім ‒ навʼязлива радянська пропаганда загально-
го добробуту під батьківською опікою Йосифа Сталіна.

Водночас на Північній Буковині спостерігалася інша кар-
тина, з цього регіону втікали у Румунію. У 1940 – 1941 рр. за 
нелегальний перехід радянсько-румунського кордону в межах 
Чернівецької області засудили 534 румун і виселили 3 015 чле-
нів їхніх родин. Все ж у Румунію змогли втекли 3 302 особи2. 
Сукупні втрати – майже 7 тис. осіб.

Багатьох закарпатців урятувала німецько-радянська війна, 
а саме становлення антигітлерівської коаліції та укладення в 
липні 1941 р. чехословацько-радянської угоди. Проте ще майже 
півтора року представники чехословацького еміграційного уря-
ду в Лондоні витратили на те, щоби добитися амністії, знайти і 
звільнити з радянських таборів своїх довоєнних громадян. Це 
відбито в низці досліджень ґрунтовного знавця цієї проблемати-
ки Омеляна Довганича (1930 ‒ 2009), зокрема в його лебединій 
пісні ‒ підсумковій книзі «До Бузулука через табори ГУЛАГу»3. 
Звільнені закарпатці покидали місця ув’язнення у двох на-
прямках. Придатні до військової служби їхали у м. Бузулук 

1 Закарпатські втікачі в СРСР. 1939 ‒ 1941 [упоряд. О. Довганич,  
О. Корсун]. Ужгород, 2008. 414 с.; Закарпатські втікачі в СРСР: через та-
бори ГУЛАГу і Бузулук до рідних Карпат. 1939 ‒ 1949 [упоряд. О. Корсун,  
О. Пагіря]. Ужгород, 2011. 766 с.

2 Мусієнко І. Етнічний склад репресованих на Північній Буковині в 40–
50-х рр. XX ст. Матеріали до української етнології. 2007. № 6. С. 103-109.

3 Довганич О. До Бузулука через табори ГУЛАГу. З історії засудження, 
покарання та бойового шляху закарпатських втікачів у СРСР в 1939 ‒ 1941 
роках. Ужгород, 2009. 268 с.
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Оренбурзької області (нині Росія), а непридатні ‒ на працю у 
радгоспи Джамбульської області (Казахстан). У Бузулуку фор-
мувався 1-й чехословацький окремий батальйон, що швидко 
переріс у полк, відтак ‒ у бригаду. Станом на 1 жовтня 1944 р. 
в 1-й чехословацькій бригаді налічили вже 3 348 осіб, а з них ‒  
2 210 закарпатських українців, або дві третини особового складу.

На виконання антисемітського закону 4 травня 1939 р. про 
суспільні та економічні обмеження прав євреїв, угорський уряд 
піддав потужному пресингу єврейську спільноту. У цілому з 
Підкарпаття станом на 12 січня 1942 р. вислали 7,7 тис. євреїв1. 
Значна частина політичної еліти і середнього класу Угорщини 
вважала євреїв чужорідним тілом, про що свідчать чотири «єв-
рейські закони» 1938 – 1942 рр.

У результаті вивезення і знищення євреїв населення краю 
зазнало найбільшої в своїй історії втрати – демографічної ката-
строфи. У закарпатську «Книгу Скорботи» внесено дані про по-
над 87 тис. загиблих у гетто і таборах, головним чином, євреїв. На 
жаль, щодо них окремих підрахунків не зроблено. Упорядники 
згаданого видання співпрацювали з Національним меморіалом 
«Яд ва-Шем» в Єрусалимі, де Закарпаття теж не стало об’єктом 
осібних кліометричних студій.

Наразі фігурує цифра про 85 тис. закарпатських жертв 
Голокосту, що зазначена і на меморіальній дошці збоку входу до 
обласної філармонії – колишньої головної синагоги Ужгорода. 
Сама ж акція – зосередження в гетто і депортація 115 тис. євреїв 
через Закарпаття до «Освенціма» – тривала 52 дні, із 16 квітня 
до 6 червня 1944 р.2 За різними припущеннями, із них вижило 
від 12 до 25 тис.3

1 Офіцинський Р. Політичний розвиток Закарпаття у складі Угорщини 
(1939 – 1944). С. 83-84.

2 Шторк Т. Голокост на Підкарпатті. Закарпаття 1919 – 2009 років. 
Ужгород, 2010. С. 221.

3 Елинек Й. Карпатская диаспора: Евреи Подкарпатской Руси и Мукаче-
ва (1848 – 1948). Ужгород, 2010. С. 402-403.
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До травня 1946 р. на підставі 65 тис. первинних актів 
«Обласна надзвичайна комісія по встановленню і розслідуван-
ню злочинів німецько-мадярських загарбників і обліку втрат, 
завданих ними громадянам, громадським організаціям, держав-
ним підприємствам і установам Закарпатської області» встано-
вила, що тут у гетто зігнали 94 736 євреїв, з яких знищили 85 507 
осіб, включно із розстріляними поблизу Кам’янець-Подільська в 
липні-серпні 1941 р.1 Тоді з близько 15 тис. закарпатських євреїв 
врятувалися не більше 2-3 тис.

Із загального числа робітників-іноземців у нацистській 
Німеччині на червень 1945 р. залишилося в живих близько 94 %,  
або в абсолютних цифрах із 8 млн 435 тис. осіб – 7 млн 945 тис.  
При цьому в категорії «іноземні цивільні робітники» фігуру-
ють представники Угорщини – німецького союзника у війні –  
45 тис. осіб. Майже всі вони пережили етап добровільної чи при-
мусової праці на Німеччину. Закарпаття тоді входило до складу 
Угорщини і серед тих 45 тис. є закарпатська лепта, що, на жаль, 
донині не облікована точніше. Йдеться, можливо, про не менше 
10 тис. закарпатців2.

Щоправда, голова Народної Ради Закарпатської України Іван 
Туряниця у листі до голови уряду Радянської України Микити 
Хрущова 9 травня 1945 р. зазначив, що «за приблизними підра-
хунками цифра насильно мобілізованих і угнаних фашистами в 
табори громадян Закарпатської України складає більше 60 тисяч 
фізично здорового чоловічого населення»3. Досі ніхто не спро-
стовував, але і не підтвердив цих даних.

1 В Обласній надзвичайній комісії. Закарпатська правда. 1946. 7 трав-
ня. С. 3.

2 У рабстві: усні історії примусових робітників Закарпаття 1939 – 1944 
років [упоряд. О. Грицак, Р. Офіцинський]. Ужгород, 2013. 166 с.

3 Тернистий шлях до України: Зб. арх. док. і матер. «Закарпаття в єв-
ропейській політиці 1918 – 1919, 1938 – 1939, 1944 – 1946 рр.» [упоряд.  
О. Довганич, О. Корсун]. Ужгород, 2007. С. 618-619.
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За післявоєнними підрахунками спеціальної комісії Закар- 
патської України (грудень 1945 р.), окупаційна влада забрала  
у трудові табори Угорщини і Німеччини близько 71 тис. закар- 
патців1, застосувавши етнічний критерій. Тобто під масові ре-
пресії потрапили не представники привілейованих «дружніх на-
цій» (угорців і німців), а люди «другого сорту» – з числа українсько- 
го, єврейського, румунського, словацького, ромського населен-
ня. Окремо підраховані збитки, завдані закарпатським україн- 
цям. Як повідомила «Обласна надзвичайна комісія по встанов-
ленню і розслідуванню злочинів німецько-мадярських загарбни-
ків і обліку втрат, завданих ними громадянам, громадським ор-
ганізаціям, державним підприємствам і установам Закарпатської 
області» 7 травня 1946 р., «мадярсько-німецькі загарбники 
ув’язнили в «трудові» табори 51 073 чоловіка українського на-
селення, яких насильно вигнали в Німеччину та Угорщину в 
концтабори»2.

Узагальнені радянські підрахунки вивезеного населення з 
України базувалися саме на матеріалах «Надзвичайної держав-
ної комісії зі встановлення і розслідування злодіянь німецько-фа-
шистських загарбників та їхніх спільників», зібраних у 1944 – 
1947 рр. Такі спеціальні комісії діяли в усіх адміністративних 
одиницях. Кожна сільська і міська рада збирала точні дані про 
розстріляних, повішених, арештованих, вивезених «на каторжні 
роботи до Німеччини».

Такими ж даними оперували й у відділі з питань репатріа-
ції Закарпатського обласного виконавчого комітету. Станом на  
1 червня 1947 р. в Закарпатській області облікували 119 318 осіб, 

1 Шляхом Жовтня. Визволення Радянською Армією Закарпатської Укра-
їни і возз’єднання її з Радянською Україною: Зб. док. – Т. VI. Серпень 1944 
– січень 1946 р. [упоряд. Г. Сіяртова]. Ужгород, 1965. С. 383-389.

2 В Обласній надзвичайній комісії. Закарпатська правда. 1946. 7 трав-
ня. С. 3.

Частина перша. Реконструкції



170 Роман Офіцинський

яких окупанти насильно вивезли з краю1. З них повернулось 
тільки 18 223 особи. Вказані цифри відображають насамперед 
жертв Голокосту і примусових робітників, які трудилися поза 
межами Закарпаття та тодішньої Угорщини. Розподілу за кате-
горіями вивезених не зроблено, але відомо про наступне.

Вважається, що пережило Голокост менше 20 % закарпат-
ських євреїв2. Залишилось їх у радянізованому Закарпатті близь-
ко 5 тис., а у Чехословаччині в 1945 – 1947 рр. осіло близько  
15 тис. Серед них домінували не в’язні концентраційних табо-
рів, а мобілізовані до «трудових батальйонів». Можна припусти-
ти, що серед тих 18 тис. насильно вивезених, які повернулись, 
неєвреї склали близько 13 тис. осіб, в абсолютній більшості – 
закарпатські українці.

Починаючи з літа 1941 р., тисячі закарпатців силоміць 
мобілізували до війська Угорщини – cоюзниці нацистської 
Німеччини. Не менше їх воювало на боці СРСР: як чехословаць-
кі або як безпосередньо радянські солдати. Причому дуже часто 
односельці воювали у ворогуючих арміях, відстоюючи чужі на-
ціональні інтереси.

Візьмемо до прикладу найбільше закарпатське село 
Колочава (Міжгірський район). Воно показове з усіх точок зору. 
У 1941 – 1945 рр. 39 колочавців загинули угорськими вояками, а 
52 – радянськими. У с. Буштино Тячівського району в угорську 
армію забрали майже 90 осіб, з них загинуло майже половина. 
Серед мобілізованих до радянської (54 особи) та чехословаць-
кої (84 особи) армій додому в 1946 ‒ 1948 рр. повернулося 86, 

1 Зведені дані про кількість громадян СРСР, насильно вивезених фа- 
шистськими загарбниками в період тимчасової окупації Закарпатської об-
ласті та які повернулися на Батьківщину станом на 1 червня 1947 р. ДАЗО. 
Ф. Р-236. Оп. 1. Спр. 18. Арк. 1. Вільний доступ: Документальні виставки 
онлайн. Примусова праця. Німці, підневільні робітники та війна. Держав-
ний архів Закарпатської області. URL: dazo.gov.ua/index.php?id=exhibitions.

2 Лустиг К. Время и люди [О еврейской общине Закарпатья]. Ужгород, 
2007. С. 39-40, 48.
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зокрема полягло 38 односельців, решта 16, мабуть, залишилися 
в Чехословаччині1.

Серед мобілізованих до угорської армії більшість загину-
ла в 1942 – 1944 рр. на Східному фронті, зокрема, поблизу міст 
Пінськ (Білорусь) і Тернопіль (Україна). Нині відомо, що у лавах 
угорської армії полягло понад 3,1 тис. закарпатців.

В останній декаді жовтня 1944 р. на Закарпаття ввійшли 
радянські війська – стрілецькі підрозділи, що входили до 4-го 
Українського фронту. Східну частину краю віднесли до зони 
компетенції уповноваженого уряду Чехословаччини на визволе-
ній території.

У селах і містах активно набирали до війська обох країн, але 
у нерівних частках: менше у чехословацький армійський кор-
пус (6,7 тис. осіб), а більше у Радянську армію (15,3 тис. осіб). 
Перед тим 2,5 тис. амністованих учасників нелегальних пере- 
ходів у СРСР (1939 – 1941) вступили в чехословацьку військо- 
ву частину на старті її формування – у 1942 – 1943 рр. у  
м. Бузулук, що на південному Уралі. Загалом із Закарпаття по- 
ходили 20,2 тис. добровольців радянської і 14,8 тис. чехо- 
словацької армій.

Восени 1944 р. 2,4 тис. закарпатських німців виїхали у 
Німеччину. Репресії проти угорців і німців, яких віднесли до во-
рожих націй, почались одразу, як тільки у Закарпаття увійшли 
радянські війська. Всього інтернували у Закарпатті понад 30 тис. 
угорців і німців. До початку 1945 р. в трудові табори відправили 
майже 25 тис. закарпатських угорців, а у 1946 – 1950 рр. – ще  
10 тис.

У перший рік нової влади значна частина жителів покинула 
Закарпаття і виїхала в Чехословаччину і Угорщину. Протоколом 
до договору від 29 червня 1945 р. передбачався вільний ви-
бір (оптація) громадянства особами української та російської 
(Словаччина), словацької та чеської (Закарпатська Україна) 

1 Копинець Д. Селище Буштино вчора і сьогодні. Ужгород, 2007. С. 37, 
152-156, 160-161.
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національностей. У результаті цього близько 12 тис. мешкан-
ців Пряшівщини стали громадянами СРСР (переселилися у 
Волинську і Рівненську області УРСР), а близько 10 тис. закар-
патців узяли чехословацьке громадянство.

До 5 лютого 1946 р. в Україні подано понад 20 тис. оптацій-
них заяв: 4 483 – від вояків чехословацької армії та членів їхніх 
родин, 13 512 – від цивільних, які назвалися чехами і словаками, 
2 902 – від осіб інших національностей. 1 900 заяв прийнято без-
посередньо на Закарпатті, з них розглянуто тільки 1 285 заяв: 
575 – від армійців, 710 – від інших. До 1 березня 1946 р. налічи-
ли вже 23 168 заявників, зокрема 4 813 військових, 18 355 ци-
вільних, з яких чеську і словацьку національності декларували 
15 1321. Бажаючих покинути Радянський Союз при першій же 
нагоді ніколи не бракувало.

Сучасний мартиролог. 
Загиблі від російської агресії

«Книга пам’яті полеглих за Україну» (memorybook.org.ua) 
є мартирологом російсько-української війни, що розпочала-
ся агресією Росії в Крим 20 лютого 2014 р. і продовжується в 
окремих районах Донбасу – Донецької та Луганської областей. 
Від червня 2014 р. до жовтня 2015 р. на Донбасі загинуло 59 
закарпатців, які зі зброєю в руках захищали рідну землю від во-
рога. Для порівняння: 62 закарпатці-військовослужбовці СРСР 
загинули у військових конфліктах закордоном, зокрема 57 по-
лягли в Афганістані 1980 – 1988 рр., 2 – в Угорщині 1956 р., 2 –  
у Чехословаччині 1968 р., 1 – в Єгипті 1972 р.

1 Худіш П. Перший етап оптаційних процесів між Закарпатською Укра-
їною та Чехословацькою республікою: червень 1945 – квітень 1946 рр. На-
уковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. 2014. Вип. 2.  
С. 61-72.
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* * *
Як бачимо, протягом останнього століття найбільших втрат 

населення Закарпаття зазнало в 1939 – 1945 рр. – орієнтовно по-
над 213 тис. осіб: понад 113 тис. загиблих і майже 100 тис. виму-
шених мігрантів (біженців, виселених тощо). Окрему категорію 
складають примусові робітники – майже 111 тис. осіб, яких за-
бирали з краю для потреб угорської, німецької, радянської еко-
номік.

У боях і таборах військовополонених полягло не менше 
13 тис. осіб: карпатські січовики, угорські, радянські, чехосло-
вацькі солдати, партизани, підпільники. Понад 100 тис. мирних 
жителів загинули внаслідок військових дій та каральних ак-
цій угорської, німецької, радянської армій. Угорська агресія в 
Карпатську Україну принесла близько 4 тис. смертей. В угор-
ських і німецьких концтаборах загинуло понад 87 тис. закарпат-
ців, зокрема близько 85 тис. євреїв.

У березні 1939 р. із чехословацьким військом емігрувало не 
менше 40 тис. мешканців Закарпаття. У 1939 – 1941 рр. майже  
10 тис. закарпатців нелегально емігрували в СРСР. Понад  
1,2 тис. українців утримували в угорських концтаборах, а близь-
ко 2 тис. звільнили з посад або перемістили углиб Угорщини. 
У трудові табори Угорщини і Німеччини потрапило близько  
71 тис. українців, євреїв, румун, словаків, ромів Закарпаття. Із 
краю до січня 1942 р. вислали 7,7 тис. євреїв.

Наприкінці та після Другої світової війни щонайменше 
2,4 тис. закарпатців виїхали у Німеччину, а близько 10 тис. – у 
Чехословаччину. Жертвами політичних репресій в радянсько-
му Закарпатті стало не менще ніж 50 тис. осіб, зокрема понад  
40 тис. угорців і німців стали примусовими робітниками. Також 
в інші регіони СРСР виселили або засудили понад 10,5 тис. се-
лян, примусово відправили до східних областей УРСР близько 
16 тис. юнаків.

Ось такі далеко ще не вичерпні історико-демографічні під-
сумки розвитку новітнього Закарпаття в умовах воєн і репре-
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сій. Завдяки науково-пошуковому проекту «Книга Скорботи 
України. Закарпатська область», 11-й том якого перед нами, 
вдалося заповнити важливі прогалини. Сподіваємося, що цей 
значний джерельний масив стане предметом ґрунтовних заці-
кавлень наукової спільноти для відтворення правдивої картини 
минулого.

Першопубл.: Офіцинський Р. Демографічні втрати Закарпаття в Другій 
світовій війні. Книга скорботи України. Закарпатська область. Ужгород, 
2016. С. 11-24.
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Частина друга. 

Відлуння
Уроки Карпатської України: 

концепція Володимира Бірчака
Маймо мужність правді глянути в очі,
і правда поставить нас знову на ноги.

...Одна з рис закарпатських українців:
не глянути правді мужньо в очі,

а витворити собі якусь фікцію
й повірити в неї.

Володимир Бірчак, 
«Карпатська Україна», 1940 р.

Нерідко потребуємо історичної правди. Коли задушно. 
Мусимо тоді витримати надскладний психологічний тест – не 
закліпати, не відвернутися від проникливих очей непроминущої 
істини. Далі належить зосереджено зачерпнути й обережно ви-
тягти на поверхню якомога більше безпристрастних свідчень із 
колодязних глибин людської пам’яті.

Нескладне випробування нічим не загрожує: ні амнезією, ні 
катарактою, ні епілептичним усвідомленням своєї скороминучої 
присутності в універсумі. Йдеться не про знайомий зі школи ру-
тинний іспит на вистраждану зрілість – статеву, загальноосвіт-
ню, громадянську чи державну. Просто у паркому повітрі зави-
сло дамокловим мечем віднайдення духовної зав’язі...
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Засівач діє-слів із минулого часу

Володимир Бірчак (1881 – 1952) – учений та педагог, пись-
менник і журналіст, громадський діяч і державний службовець. 
Як громадянина, його життєвий шлях проліг через декіль-
ка державних утворень: Австро-Угорська монархія; Західно-
Українська Народна Республіка в злуці з Українською Народною 
Республікою; Чехословацька Республіка в унітарній, федератив-
ній (Карпатська Україна), інкорпорованій (Протекторат Чехії та 
Моравії) та відновленій (комуністичній) фазі; Союз Радянських 
Соціалістичних Республік.

Власне, правоохоронні та судові органи СРСР прямо причет-
ні до смерті В. Бірчака та його посмертної реабілітації. 9 вересня 
1945 р. арештований у відвойованій в нацистів Празі. Людиною 
вже похилого віку витримав ще сім літ тюремних поневірянь че-
рез політичні мотиви, зокрема майже півроку в Ужгороді, потім 
чотири місяці у Харкові (6 березня – 4 липня 1946 р.), далі ета-
пами у горезвісний Сибір – Красноярський край, Кемеровську та 
Іркутську області.

На 72-му році життя помер від серцевої недостатності –  
21 вересня 1952 р., похований на кладовищі ГУЛАГу в с. Ново- 
чунка Чунського району Іркутської області1. Типова жертва  
комуністичних репресій. Засуджений спеціальним судом Закар- 
патської України 11 січня 1946 р. (20 років позбавлення волі) і 
реабілітований Закарпатським обласним судом 25 січня 1990 р.

Народився Володимир Бірчак 12 березня 1881 р. в сім’ї гре-
ко-католицького священника с. Любинці (тепер Стрийський ра-
йон Львівської області), котре нині перетинає шосе Чоп – Київ. 
Філолог за спеціальністю, закінчив історико-філологічні студії 
на філософських факультетах Краківського і Львівського уні-

1 Іваньо В. Де і коли помер Володимир Бірчак. Карпатський край. 1992. 
14 січня. С. 16; Довганич О. Вiн загинув у Тайшетi. Бiрчак Володимир Iва-
нович. Реабiлiтованi iсторiєю. Закарпатська область. Книга друга. Ужго-
род: Закарпаття, 2004. С. 325-329.
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верситетів, захистив докторську дисертацію і вчителював у гім-
назіях Львова, Самбора і Дрогобича. У листопаді 1918 р. за дору-
ченням уряду ЗУНР очолив міську владу Дрогобича. Після заги-
белі УНР, за якої працював доцентом Кам’янець-Подільського 
університету, восени 1919 р. через Бухарест і Відень емігрував 
у Чехословаччину. У лютому 1920 р. поселився в Ужгороді. На 
Закарпатті прожив майже двадцятиліття – до квітня 1939 р.

У Підкарпатській Русі (Карпатській Україні) пройшли най-
більш продуктивні роки життя Володимира Бірчака: приїхав 
молодим і сповненим енергії (39-річним імігрантом) і покинув 
край вже доволі зрілим (58-літнім вигнанцем). За досягнутим 
цей життєвий проміжок є вершинним у будь-якої людини. Отож 
у В. Бірчака пора найвищого творчого злету дістала закарпат-
ську прописку. У його активі загалом 18 книг і сотні публікацій. 
У них відбито сплав різнобічних обдарувань: з одного боку, та-
лановитого прозаїка, публіциста, літературознавця, а з другого 
– кваліфікованого вчителя, чиновника і редактора.

В Ужгороді Володимир Бірчак спочатку отримав працю в ос-
вітньому підрозділі крайової виконавчої влади (шкільному від-
ділі земського уряду), потім – гімназійного учителя української 
мови, філософії та античної літератури. Крім того, долучився 
до розвитку регіональних громадських організацій «Просвіта» і 
«Пласт», міського театру. Попри суспільну заангажованість був 
зразковим сім’янином: із дружиною виховав двох дітей (доньку 
і сина), в Ужгороді проживав у власному будинку.

Свій дім після евакуації у листопаді 1938 р. залишив редакто-
рові Аріові зі Стокгольму. В ужгородський та хустський період 
його дружина приятелювала із сестрами Августина Волошина. 
За карпатоукраїнської автономії син [Богдан?] учився в торго-
вельній академії у Сваляві. У перші дні окупації Карпатської 
України доньку Ростиславу (в заміжжі Алиськевич) угорська 
влада на певний час ув’язнила в Хусті.

Як прозаїк, на початку XX ст. Володимир Бірчак був лідером 
літературного об’єднання модерністів «Молода муза», редакто-
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ром його друкованого органу – журналу «Світ». Є автором семи 
збірок оповідань і новел, що побачили світ у Львові: «Матура» 
(1902), «Урвана пісня» (1904), «Під небом півдня» (1907), 
«Мільйон» (1911), «Латачки» (1912), «Причта» (1931) і «Золота 
скрипка» (1937). Теж окремими виданнями з’явилися п’ять 
повістей: три історичні (на матеріалі XI і XII ст.) – «Василько 
Ростиславович» (Берлін, 1923), «Володар Ростиславович» 
(«Велика перемога») (Львів, 1930; Краків, 1941), «Проти зако-
ну» (Львів, 1936) і дві соціально-політичні – «На нових землях» 
(Львів, 1938), «Кар’єра» (Краків–Львів, 1943). У рукописах за-
лишилися ще дві повісті «Осіннє листя» і «Безжурні дні», збірка 
оповідань «З дідової бороди».

Примітно, у повісті «На нових землях» відображене закар-
патське учительство, яке письменник знав досконало, сходивши 
фаховими (педагогічними) стежками все Закарпаття. Дотепна 
«Золота скрипка» теж непретензійно і без фальцету відтворила 
мелодійний закарпатський колорит.

Як повістяр, Володимир Бірчак проявив глибокий науко-
вий інтерес до вподобаного жанру. За відомостями на середину 
1990-х рр., у його зятя Богдана Алиськевича в Брно (Чехія) збері-
гався рукопис монографії «Ідея і форма української повісті XIX 
віку (Г. Квітка, П. Куліш, О. Стороженко, І. Нечуй-Левицький, 
П. Мирний, І. Франко). Проба естетичної аналізи і синтези»1.  
В. Бірчаку належить афоризм: «Історична повість – нинішня 
ідея, одягнута в старий світ». Як аргумент, наводилися вели-
кі прозові твори Пантелеймона Куліша («Чорна Рада»), Івана 
Франка («Захар Беркут»), Богдана Лепкого («Мазепа»).

На жаль, у незалежній Україні Бірчакова белетристика не от-
римала масового читача. Щоправда, літературознавець Михайло 
Шалата з Дрогобича дещо готував до друку, але перевидання 
не вийшло. У перші роки незалежності видавництво «Дніпро» в 
Києві анонсувало вихід у світ книги В. Бірчака, складеної з двох 

1 Бірчак В. Золота корона честі. Тиса. 1994. № 1-2. С. 56-61.
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історичних повістей «Василько Ростиславович» і «Велика пере-
мога». Теж не судилося. Одначе дрогобичанка Сніжана Новак 
успішно захистила літературознавчу дисертацію, де висвітлено 
ідейно-естетичну парадигму Володимира Бірчака, роль у вихо-
ванні нового покоління національно свідомої інтелігенції1.

Його літературознавчі інтереси співпали з навчально-мето-
дичними і ширше – з нагальними середньоосвітніми потребами 
навчання дітей рідною мовою. Працюючи службовцем в управ-
лінні крайовою освітою, Володимир Бірчак підготував чотири 
підручники – «Руські читанки» для 1, 2, 3 і 4 класу гімназійної та 
горожанської шкіл, видрукованих у Празі державним видавни-
цтвом у 1922 – 1924 рр. Окремої згадки заслуговує його краєзна-
вча монографія і водночас навчальна хрестоматія «Літературні 
стремління Підкарпатської Русі», що витримала в Ужгороді три 
видання: прижиттєві (1921, 1937) та факсимільне (1993, поваж-
ним накладом 5 тис. прим.)2.

По суті, галицький українець Володимир Бірчак став ключо-
вим гравцем у некоронованому тріумвіраті, котрий неподільно 
панував у галузі літературної критики міжвоєнного Закарпаття. 
Поряд із ним сяяли зірки чеха Антоніна Гартла і росіянина (за 
самоусвідомленням) Євгена Недзельського. Оригінальні комен-
тарі, якісно нова схема інтерпретації матеріалу дають неспро-
стовні підстави назвати синтетичні «Літературні стремління 
Підкарпатської Русі» новаторськими.

На Закарпатті Володимир Бірчак доволі швидко здобув 
реноме маститого журналіста й успішного редактора. За його 
безпосередньої участі виходили газети «Народ» (1920 – 1921) 

1 Новак С. Творчість Володимира Бірчака 20 – 40-х років XX століття 
в українському літературному процесі: автореф. дис. ... канд. філол. наук. 
Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. Івано-Франківськ, 2008. 18 с.

2 Офіцинський Р. Час – міра всіх устремлінь. Рец.: Бірчак В. Літературні 
стремління Підкарпатської Руси. Ужгород, 1937; Факс. вид. Ужгород, 1993. 
192 с. Новини Закарпаття. 1993. 9 грудня. С. 5.
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й «Українське слово» (1932 – 1938), журнали «Пластун» (1923 
– 1935) і «Підкарпатська Русь» (1923 – 1934), Науковий збір-
ник Товариства «Просвіта» в Ужгороді (1922 – 1938). У них він 
розмістив і низку своїх ґрунтовних літературознавчих праць, 
науково-популярних і публіцистичних творів. Приміром, в 
«Українському слові» під псевдонімом Н.А. Коліні вів фейле-
тонну колонку «На коліні», що встановила у краї рейтинговий 
рекорд читацької популярності. Посередництвом дотепного гу-
мору і в’їдливої сатири йшлося про різні аспекти тодішнього 
життя Підкарпатської Русі.

Бачив, пережив, передумав

Уперше Бірчакова «Карпатська Україна» до автора цих ряд-
ків потрапила з ласки професора Василя Худанича (1922 – 2006) 
у середині 1990-х рр. і стала важливим об’єктивним джерелом 
(як задокументовані свідчення компетентного очевидця) у від-
повідному фрагменті кандидатської дисертації1. Якраз у спе-
ціалізованій вченій раді світлої пам’яті професор Худанич ви-
ступив її науковим опонентом. Проте я не був ані першим, ані 
останнім, хто залучав цей унікальний історичний документ в 
активний науковий обіг.

Книга мемуарів Володимира Бірчака «Карпатська Україна. 
Спомини й переживання» (1939 – 1940) – щира сповідь і безпри-
страсний заповіт активного учасника українського державотво-
рення2. Сам же автор свій державницький тест витримав зразу на 
двох переломних етапах – у 1918 – 1919-му (Західно-Українська 

1 Офіцинський Р. Політичний розвиток Закарпаття у складі Угорщини 
(1939 – 1944): автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01. Ужгород. держ. ун-
т. Ужгород, 1996. 24 с.; Його ж. Політичний розвиток Закарпаття у складі 
Угорщини (1939 – 1944). Київ: Ін-т історії України НАНУ, 1997. 244 c.

2 Бірчак В. Карпатська Україна. Спомини й переживання. Прага: Нація 
в поході, 1940 [на авантитулі 1939]. 91 с.



181

Народна Республіка й Українська Народна Республіка) і 1938 – 
1939-му. У міністерстві шкільництва Карпатської України (ав-
тономії в складі Чехословацької Республіки) він готував україн-
ські читанки для гімназій, а в міністерстві судівництва виробляв 
українську судову термінологію.

Уся його біографія служить присвятою «безперервній бо-
ротьбі за право українського народу на самостійне державне 
життя». Навіть тоді, коли в небожителів спрацьовував інстинкт 
самозбереження і синдром утікача, В. Бірчак залишав поле бою 
останнім і з честю. Як голова Української евакуаційної комісії 
він покинув Хуст аж 30 квітня 1939 р. Хто, як і куди, не гаючи 
жодної хвилини, рятувався втечею з проводирів і простих діячів 
нині добре відомо. Власне, вся сіль історичної правди в тому: 
завзято починали Карпатську Україну місцеві титани і герої, а 
скромні трудівники-імігранти мусили завершити її якомога при-
стойніше і з найменшими втратами.

Невдовзі, уповні наділений моральним правом, Володимир 
Бірчак узяв участь в карпатоукраїнській історіографічній війні 
різних ідеологічних напрямів національно-визвольного руху – 
півроку «пересидів при столі», збираючи і перевіряючи факти. 
Зокрема, звірства угорського війська над січовиками деталь-
но описав доктор філософії Микола Галій. Із дозволу автора  
В. Бірчак вибрав з його рукопису «Кривава книжка Карпатської 
України» найбільш промовисті свідчення. На жаль, подальша 
доля цього рукопису невідома.

Тоді ж (1939) у Відні з ініціативи Організації українських 
націоналістів під проводом Андрія Мельника вийшов друком 
збірник «Карпатська Україна в боротьбі» (22 автори-учасники 
подій)1. Це видання мало подвійне дно: з одного боку, здебіль-

1 Карпатська Україна в боротьбі. Збірник. Відень: Видання Української 
пресової служби, 1939. 233 с.; Передрук (без належної атрибутації): Заповіт 
Срібної Землі. Карпатська Україна в боротьбі за незалежність. Львів: Світ, 
2001. 191 с.
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ша правдиво фіксувало ключові події, а з другого – грало апо-
логетичну й виправдовувальну роль для місцевих і приїзджих 
націоналістів. Насправді вони не стільки розбудовували, скільки 
своїм античеським радикалізмом підривали автономно-держав-
ні основи Карпатської України.

Значно пізніше свідчення В. Бірчака поглибили такі ж 
мемуаристи-правдошукачі, як Василь Ґренджа-Донський та 
Вікентій Шандор1. Перший теж знаходився в гущі хустських 
подій, а другий – празьких. Спогади обидвох побачили світ-
ло не «за гарячими слідами» – щойно від 1987 р. Проте вони 
в значній мірі перевірили на випробування часом Бірчакових 
рефлексій.

Колишній унеерівець Володимир Бірчак вступив у предмет-
ну й конструктивну дискусію з мельниківцями. Видавництво 
«Нація в поході», що належало прихильникам ексгетьмана 
Павла Скоропадського (жив тоді в Берліні), видрукувало ці 
спомини в Празі, хоч їхній автор і не був членом гетьманської 
організації. За власним зізнанням, В. Бірчак написав не історію 
Карпатської України чи «Карпатської Січі» в класичному ро-
зумунні, а «свої спомини – те, що бачив, пережив, передумав».

Якщо вже оунівська «Карпатська Україна в боротьбі» та 
дотичні за темою книжки, заслужили передруків і жвавого ін-
тересу наших сучасників, то збалансована «Карпатська Україна 
(Спомини й переживання)», витворена «за свіжої пам’яті» й теж 
одразу винесена на публіку, давно стомилася належати вузькому 
фаховому колу. І це при тому, що вона б’є рекорди цитованості. 
І це при тому, що вона безпосередньо найбільше сприяла утвер-
дженню історичного об’єктивізму, що крізь ура-патріотичний 
заслін торував шлях у незалежній Україні нелегко і, зрештою, 

1 Ґренджа-Донський В. Щастя і горе Карпатської України: Щоденник. 
Мої спогади. Ужгород: Карпати, 2002. 515 с.; Шандор В. Спомини. Ужго-
род: Ґражда, 1996, 2000. Т. I. Карпатська Україна 1938 – 1939. 389 с.; Т. II. 
…1939 – 1945. 246 с.
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задовго. Вкажемо лише головніші публікації1, їхнє порівняння 
з десятками проміжних одних і тих же авторів велемовно деза-
вуює цей біобібліографічний натяк.

Підкреслимо тільки те, що кваліфікований розбір професіо-
налів (істориків і правників) тривалий час не мав пошани. Зате 
«історіографічне сміття» нерідко державним коштом натхненно 
продукували слабко освічені мітингові маніпулятори, за пропа-
гандистськими штампами котрих вихлюпували графоманство і 
дилетантизм.

У своїй «Карпатській Україні» В. Бірчак виходив із твердих 
моральних настанов. У різних частинах книжки він повертався 
до них неводнораз, виразно формулюючи головну ідею: «Ціль 
споминів змалювати по можливості якнайвірніше пережите, 
щоб в майбутності на доброму майбутні покоління будували, 
злого уникали». В іншому розділі зауважив: «Мусить хтось 
бути, що візьме на себе всю ненависть і ввесь гнів ображених 
величин і скаже правду, щоб у майбутності ми не повторювали-
ся й не робили тих самих хиб». І нарешті з-під пера випурхнула 
афористична блискітка: «Маймо мужність правді глянути в очі, 
і правда поставить нас знову на ноги».

Образно кажучи, весь ідейно-тематичний зміст Бірчакових 
мемуарів заховано в очікуваній державотворчій перспективі. Її 
оптимістично акумулює зазначена аналітична тріада: (1) най-
точніше показати поразку і (2) деталізувати роль усіх до неї при-
четних, бо (3) тільки історія без міфів і легенд послужить міц-
ним фундаментом нової Української держави.

У чому ж ця правда? Володимир Бірчак не приховав шиф-
рів. Їх теж три. Перший відображений у розмові наприкінці ве-
ресня 1938 р. в Ужгороді з письменником Уласом Самчуком 

1 Лемак В. Карпатська Україна 1938 – 1939 років: державно-правовий 
аспект. Ужгород: НДІ карпатознавства, 1993. 73 с.; Вони боронили Кар-
патську Україну: Нариси історії національно-визвольної боротьби закар-
патських українців [під ред. М. Вегеша]. Ужгород: Карпати, 2002. 710 с.; 
Вегеш М., Кляп М., Тарасюк В., Токар М. Августин Волошин. Життя і по-
мисли президента Карпатської України. Ужгород: Карпати, 2005. 462 с.
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(1905 – 1987), без фіксації його прізвища. Мемуарист перепо-
вів полеміку. Як усі тодішні націоналісти, У. Самчук вважав 
Карпатську Україну початком відбудови незалежної України. 
Позапартійний та позафракційний В. Бірчак виходив з об’єктив-
них умов: Карпатська Україна може бути тільки завершенням, а 
не початком цього державотворчого процесу.

Дуже скоро так і сталося, але за радянським сценарієм  
(1944 – 1945). В. Бірчак не був і не бажав бути його провидцем. 
Лиш у новелі «Хитрий Панько» із збірки «Золота скрипка» (1937) 
мимовільно й сумовито подав типовий діалог із того регістру:

«– Панове! Така проста річ. Не можемо взяти Львова, берім 
більший Київ, тоді Львів уже сам собою буде наш.

– А не візьмемо Києва, берім Москву, Петроград?»
Впізнавши себе, розгніваний Улас Самчук опонував 22 черв-

ня 1940 р. в українському тижневику «Наступ», що виходив у 
Празі. У замітці «Відповіді на провокації п. Бірчака» У. Самчук 
підтвердив факт дискусії, щоправда, не в такій гротесксній фор-
мі, не пошепки на безлюдній вулиці, а в нього дома1. Мемуарно-
публіцистичну книжку на майже чверть віку старшого Бірчака 
тоді 35-літній Самчук сприйняв надто заангажованою («невда-
лим памфлетом»), що плюгавила молодь, яка робила «великі 
чини», хоч і припускалась помилок.

Ця полеміка відобразила погляди двох поколінь українсько-
го визвольного руху: старші з огляду на державотворчий дос-
від 1917 – 1921 рр. мислили відновлення соборною Україною 
незалежності поступовими мирними засобами, а молодші були 
налаштовані радикально. Примітно, що обох дискутантів по-
єднувала творча праця в однойменній газеті. Бірчак редагував 
«Українське слово» в Ужгороді 1935 – 1938 рр. Як спеціальний 
кореспондент, Самчук в «Українському слові», що виходило в 
Парижі, подав у грудні 1938 – квітні 1939 рр. 15 репортажів із 
Карпатської України. Відтак він активно добивався звільнення 
українських патріотів з угорських катівень.

1 Самчук У. Репортажі з Карпатської України [упорядк. А. Жив’юка]. 
Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2019. 256 с.
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Лист Уласа Самчука до Адольфа Гітлера від 11 травня 1939 р. 
про сприяння у звільненні письменника Василя Ґренджі-Донського 

з угорського концтабору поблизу Ніредьгази. Політичний архів 
міністерства закордонних справ Німеччини

Частина друга. Відлуння



186 Роман Офіцинський

Володимир Бірчак не був одинаком у критичних оцінках. 
Британський журналіст Майкл Блует Вінч (1907 – 1991) від 
1 січня до 15 березня 1939 р. відвідав усі округи Карпатської 
України. У Хусті зустрічався з Августином Волошином, дер-
жавними службовцями, провідниками «Карпатської Січі». Його 
вразили шапкозакидацькі настрої. Про це й повідав у книжці-ре-
портажі «Одноденна держава», що побачила світ у Лондоні в 
липні 1939 р., а перекладена українською через понад сім де-
сятиліть1. Проте героїчний спротив карпатських січовиків угор-
ському агресору був для британця М. Вінча беззаперечним.

Другий шифр для прочитання розтаємниченої правди по-
лягав у фанатичній вірі бомонду Карпатської України в гео-
політичний «царський подарунок» нацистської Німеччини.  
У світогляді тогочасних закарпатських українців вкорінилася 
контроверсивна риса «не глянути правді мужньо в очі, а витво-
рити собі якусь фікцію й повірити в неї». Надмірно зорієнто-
вана на очікувану монопольну зовнішню підтримку, тутешня 
інтелігенція закордоном, утім, не викликала професійної довіри. 
Ніхто не вірив у її здібності збудувати щось узагалі, тим більше 
державу під чужим диктатом.

В. Бірчак навів чимало прикладів місцевих національно-куль-
турних проектів (акціонерні товариства, громадські організації), 
які в 1920 – 1930-х рр. закінчилися фінансовим банкрутством: 
«Підкарпатський банк», «Просвіта», «Уніо», «Акорд», «Геліос» 
тощо. Він слушно примітив: як могли ці інтелігенти належно 
управляти цілою країною, коли не вміли добре господарювати в 
малих підприємствах. Як відомо, Німеччина не взяла незалежну 
Карпатську Україну під свій протекторат. Туман геополітичних 
ілюзій розвіявся на світанку 16 березня 1939 р.

1 Winch M. Republic for a Day. An Eye-Witness Account of the Carpatho-
Ukraine Incident. London: Robert Hale, 1939. 286 p.; Вінч М. «Одноденна 
держава»: свідчення англійського очевидця про події Карпатської України. 
Київ: Темпора, 2012. 348 с.
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Звідси випливала третя причина заздалегідь спрогнозованого 
фіаско. Із самого початку державне будівництво в окремо взятому 
українському регіоні (території) не було безнадійним. Йшлося не 
лише про брак адекватної національної стратегії, але й досвідче-
них кадрів у достатній кількості, при тому на перших ролях.

Приміром, карпатоукраїнську урядову газету «Нова Свобода» 
фінансувала чехословацька держава. Її друкували тиражем  
8,5 тис. прим., які продавали по 50 сотиків. Хоч центральний 
уряд із Праги доплачував місячно 30 тис. корон, редакція газе-
ти умудрилася заборгувати державній друкарні 60 тис. корон і... 
розміщувати антидержавні статті. «Новою Свободою» заправляв 
провінційний редактор, який «все знав і про все писав» (аматор-
ськи, без жодних джерел і належної підготовки): про міську кана-
лізацію, реформу гімназій, земельні відносини і т. д.

Інший приклад. Німецькі газети потребували постійних со-
ціально-економічних вісток про Карпатську Україну, але не було 
ні готових матеріалів, ні кваліфікованої автури. У Хусті доскона-
ло володіли німецькою українці-емігранти. Але їх міністр Юлій 
Ревай (учитель горожанських шкіл, соціал-демократ), котрий 
взяв на себе найширші повноваження, не хотів залучати на відпо-
відальні посади. У своїх поїздках до Німеччини він брав не дуже 
грамотних людей. Дійшло до курйозів. Ю. Ревай вручив офіцій-
ний лист представнику німецького уряду, котрий передав його до 
Українського наукового інституту в Берліні, аби з’ясувати зміст. 
Написаний начебто по-німецьки, лист потребував дешифровки.

Моральний капітал у світі від малоосвічених представників 
уряду Карпатської України годі було чекати.

Полковники ні-одного-дня-у-війську

Організація народної оборони «Карпатська Січ» (із центром 
у Хусті) вела відлік від 3 листопада 1938 р. Як напівдержавна і 
парамілітарна, вона мала захищати національні та державні інте-
реси, вести військову підготовку добровольців призовного віку. 
Досі тільки спортивно-туристичний «Пласт» займався патріо-
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тичним і передвійськовим вихованням юнаків і дівчат, але до 
18-го року життя. Командантом «Пласту» в Карпатській Україні 
вибрали Степана Папа, почесним командантом – Володимира 
Бірчака. До речі, В. Бірчак спричинився до становлення пласто-
вого руху на Закарпатті, у 1934 р. став головою Крайової пласто-
вої старшини. Його старанням «Пласт» набув прекрасну таборо-
ву площу в мальовничій околиці с. Солочин, поблизу Сваляви.

Де-факто на чолі «Карпатської Січі» стояли чотири коман-
данти (керівники), жоден з яких на цій ділянці не був профе-
сіоналом. За її статутом (де-юре) встановлювалося одноосібне 
керівництво: один командант і два заступники-члени команди. 
Командант Дмитро Климпуш служив у війську, але за Першої 
світової війни і не офіцером. У дійсності він мав трьох заступ-
ників, які реально управляли всім і без нього, проте колективно 
– тріумвіратом. Іван Роман – дрібний банківський службовець, 
свого часу дослужився у чехословацькому війську до «рахун-
кового підстаршини». За складом характеру – «типовий україн-
ський отаман із українських степів з 1919 року». Степан Росоха  
та Іван Рогач водночас працювали секретарями прем’єра  
А. Волошина, проте «обидва у війську – ні день, але в Січі – 
старшини, мабуть, підполковники».

У Хусті тоді знаходилися військові високого рангу, котрі 
відзначилися в боях. Але молодим націоналістам старше поко-
ління, яке пережило 1914 – 1920 рр., було цілком непотрібне. 
Наприклад, до співпраці вже на старті «Карпатської Січі» вони 
не допустили полковників Миколу Аркаса і Гната Стефаніва, а 
пізніше, 15 березня 1939 р., у числі 30-ти вищих офіцерів – і 
генерала Всеволода Петріва, вважаючи його людиною лівих по-
глядів: «цілий день перестояв під дверима команди старий, со-
лідний, чесний генерал».

Із цього приводу Володимир Бірчак настійливо роз’яснював 
чільним носіям влади: «Українці Карпатської України – це було 
щойно перше покоління, яке виступало на політичному полі, 
українці-емігранти – це було вже четверте покоління, яке мало 
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вже традицію боротьби й досвід і вміло працювати». Цими пора-
дами відверто нехтували, а нерідко глузували (міністр Ю. Ревай).

У Карпатській Україні Володимир Бірчак спостеріг цікавий 
феномен «полковників ні-одного-дня-у-війську» і те, що зміц-
нення української національної ідеї проходило під впливом ні-
мецького націонал-соціалізму. Так, при зміні державного ладу 
в Чехословаччині впали у вічі раптові кон’юнктурні переходи 
соціал-демократів на позиції націоналізму. З таких «перескаку-
вачів» завжди найліпші слуги, доки режим знову не зміниться.

Як не парадоксально, у Карпатській Україні «перебігунчики» 
грали роль не слуг, а дістали відповідальні посади. Ще в грудні 
1938 р. в Празі німецький посол Генке, котрий був інформова-
ний про непрофесіоналізм в управлінні економікою і фінансами 
Карпатської України, на прийомі делегації Української централь-
ної народної ради порадив через Федора Ревая: «Панове, візьміть 
собі чеха-фахівця на міністра фінансів, і він вас витягне з біди».

Вищі органи крайової влади заполонили «горді всезнайки – 
у дійсності дурники», які за здібностями прирівнювали себе до 
Б. Мусоліні чи А. Гітлера, а при найближчій небезпеці втекли. 
Керівники «Карпатської Січі» вважали себе «за найвищий арео-
паг державної мудрости, за найвищого виразника українського 
патріотизму», безцеремонно й некомпетентно втручались у всі 
суспільні аспекти.

Дуже часто провідники «Карпатської Січі» зводили примі-
тивні порахунки. За колись програний судовий процес у Празі 
могли зловити противника в Хусті й безкарно відбити нирки. 
Мовчати про такі страшні речі В. Бірчак уважав за злочин. Як 
і про те, що сімнадцятилітні січовики судили людей по селах і 
видали понад п’ятсот присудів. Таким чином вони скоїли тяжкі 
злочини проти держави, узурпувавши судову функцію.

Фактів суспільної деструкції вистачало. Один із січових ко-
мандирів – провокатор, який прибув із Польщі (галицький укра-
їнець) – зорганізував у Севлюші (Виноградові) молодіжний похід 
до польського консульства, де на вікнах вибили шиби. Спалахнула 
чергова польсько-чехословацька дипломатична напруга.
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У «Карпатську Січ» вступило сотні молодих галичан, які не-
легально перейшли кордон. Часто вони оповідали казкові сюже-
ти про свої поневіряння і втечі з польських в’язниць. В. Бірчак 
пожалкував: «Дуже доброго розвідного апарату не було, щоб 
пересіяти цих людей». Реальну ситуацію у «Карпатській Січі» 
найкраще знав міністр внутрішніх справ Карпатської України, 
чеський генерал Лев Прхала, який мав добру розвідку і швидко 
навербував агентів усіх спеціалізацій.

Як переконливо аргументував Володимир Бірчак, Карпат- 
ська Україна не мала значних перспектив через дошкульні під-
ривні акції з двох джерел хаосу: керівництва «Карпатської Січі» 
(по суті, другого карпатоукраїнського уряду) та офісу міністра 
Ю. Ревая, у т. ч. контрольованої ним Української центральної 
народної ради (провідної політичної сили автономії). Її очолив 
директор державної друкарні Федір Ревай, брат міністра.

Між лідерами обох інституцій – «Карпатської Січі» (ОУН) 
та Української центральної народної ради (екссоціалісти) – то-
чилася запекла боротьба за те, хто істинний виразник державної 
мудрості. Одні одних прагнули усунути з політичної арени, про-
те врешті-решт спільно «вдарили в тони мадярської й польської 
політики проти чехів і проти самої федерації». 19 січня 1939 р. 
січовики рішилися на державний переворот, але їх вчасно ви-
крили. Невдовзі, у ніч на 4 лютого на автомобілі поліції вони все 
ж таки викрали зброю із складу жандармерії.

Розв’язання цих та інших внутрішньополітичних проблем 
Карпатської України федеральний уряд доручив генералу  
Л. Прхалі. І він з ними справився. Як міністр внутрішніх справ, 
Лев Прхала передав усі управлінські функції в руки україн-
ця – доктора права Отто Павлюха, свого першого заступника. 
Генерал не втручався у виборчий процес, але підписався під 
відозвою Чеської народної ради на підтримку виборчого блоку 
Українського національного об’єднання і національних мен-
шин 12 лютого. Однак уночі на вівторок 14 березня о другій 
годині прем’єр А. Волошин наказав жандармерії видати січови-
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кам зброю без відома Л. Прхали. Вже о шостій годині генерал 
роззброїв «Карпатську Січ», згідно з новим наказом прем’єра.

Коментуючи ці факти Володимир Бірчак далекий від ідеалі-
зації ролі Августина Волошина, зразу ж канонізованого націо-
налістами, аби приховати і його, і свої слабкі риси та грубі про-
рахунки. У книзі «Карпатська Україна (Спомини й переживан-
ня)» йдеться про А. Волошина як про високоморальну людину 
(«батька»), котрий, однак, за своїм м’яким характером і попере-
днім життєвим досвідом (священника-педагога) не зміг досягти 
рівня «державного мужа» чи «вождя».

І навпаки. Коли Прага у Хуст призначила Л. Прхалу, він зра-
зу проявив себе прагматичним і державним діячем, якому серед 
карпатоукраїнців не було рівних. Тому професійні дії чеського ге-
нерала, причому на розвиток української державності, викликали 
повагу В. Бірчака, далеко нестороннього спостерігача тих подій.

Іспити на зрілість

Якщо вжити метонімії, то всі національні спільноти свій 
атестат на державну зрілість підтверджували упродовж декіль-
кох екзаменаційних сесій поспіль. Карпатській Україні випала 
одна коротка сесія – з трьох іспитів.

Перший складено блискуче. У переддень виборів до сойму 
Карпатської України (неділя 12 лютого 1939 р.), до Хуста при-
їхали більше двадцяти зарубіжних кореспондентів. Вони кори-
стувалися послугами спеціальних перекладачів і навідалися у 
найвіддаленіші населені пункти. У кожному селі молодь розпа-
лила «вогні свободи». Біля ватри збиралися люди у святковому 
вбранні. Сніг із дощем і дошкульний холод не зупинили справж-
нього народного свята без огляду на етнічну належність. До того 
ж, Карпатська Україна виявилася одинокою в складі потрійної 
чехо-словацько-української федерації, котра не видала проти- 
єврейських законів. Тому місцеві євреї (12 % населення) зроби-
лися не менш завзятими українофілами. Кандидати Українського 
національного об’єднання і національних меншин отримали  

Частина друга. Відлуння



192 Роман Офіцинський

243 832 голосів (92,4 %). Вибори не проходили, як зазвичай доте-
пер, під покровом корупції, дармової ковбаси й горілки. Продаж 
алкоголю був заборонений на два дні (у суботу і неділю).

Другий іспит завершився крахом: і білет потрапив неочі-
куваний, і відповідати змушені не ті, кого репетитори терпля-
че школували. Прем’єр Августин Волошин (щойно обраний 
президентом незалежної, але ніким дипломатично не визнаної 
Карпатської України) виїхав із Хуста на світанку в четвер 16 
березня 1939 р. через Тячів до Румунії. Перед від’їздом нака-
зав «Карпатській Січі» не чинити окупантам опору. Січовики 
не виконали наказу, звинувативши «батька» в зраді. Володимир 
Бірчак одразу ж примітив: «Коли що було героїчне в історії 
Карпатської України, то це дала «Карпатська Січ», і якщо в цій 
країні будуть співати пісні, потайки перед мадярським жандар-
мом, то це будуть пісні про «Карпатську Січ». Насамперед ішло-
ся про 1,5 тис. загиблих у перші дні окупації.

У принципі, третій іспит уже нічого не вирішував. Але 
за таких обставин він був обов’язковим і був гідно складений. 
Ставилося за мету не стільки зберегти лице, скільки професіо-
нально виконати державницький обов’язок до кінця, навіть у ха-
осі трагічної розв’язки. В. Бірчак став головою Української ева-
куаційної комісії. Вона складалася з шести осіб і працювала шість 
тижнів при німецькому консульстві в Хусті. 30 квітня 1939 р. із 
Хуста виїхали останні її співробітники: Євген Малик, Андрій 
Алиськевич і Володимир Бірчак, позаяк Володимир Устиянович, 
Іван Комаринський та Ілько Білик виїхали трохи раніше. Перед тим 
В. Устиянович домовився з угорським генералом Б. Новаковічем 
в Ужгороді, що «Карпатська Січ» діяла легально, тому належність 
до неї не становить складу злочину. Hа цій підставі угорська жан-
дармерія звільнила частину арештованих.

Після евакуаційного іспиту В. Бірчак підвів біографічну ри-
ску під тим, як усьоме «банкротував із панами, яким служив».  
І небавом у книжці «Карпатська Україна (Спомини й пережи-
вання)» розрадив усіх оптимістичною згадкою про давніх китай-
ців, які виробляли найліпші бритви з уживаних кінських підків.
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Лист Володимира Бірчака до Івана Мірчука від 22 квітня 1939 р. 
Оригінал українською та переклад німецькою. Політичний архів 

міністерства закордонних справ Німеччини
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Голгофа

У роки Другої світової війни Володимир Бірчак проживав у 
Брно, співпрацював із газетою «Українська дійсність», а в квітні 
1945 р., коли знову всі «державники» розбіглися, очолив Музей 
визвольної боротьби України в Празі. Вісім разів брнонське ге-
стапо у 1940 р. викликало його для пояснень щодо різних сюже-
тів книжки «Карпатська Україна». Зрештою, автора залишили 
в спокою, аж поки співробітники НКВС не взялися за «стару 
тему». У Празі по вулиці Собреславській, 22 під час обшуку 
вони вилучили у В. Бірчака примірник цих спогадів разом із ви-
різками з газет і грошима. 500 чеських крон одразу демонстра-
тивно повернули власникові.

В Ужгородській в’язниці 17 січня 1946 р. Володимир Бірчак 
написав заяву про помилування, де зазначив три важливі момен-
ти: 1) «ніколи активної участі в політиці не брав», 2) «в 1939 р.  
видав в Празі книжку «Карпатська Україна», в якій виступив 
проти українських націоналістів», 3) «далі хоче працювати для 
українського народу і науки»1. Це не крутійство Фігаро чи ре-
веранс на кшталт діяльного каяття. Інтелектуал В. Бірчак завше 
йшов проти течії популярного тоді інтегрального націоналізму, 
котрий не приховував своєї тоталітарної основи. Його ніхто не 
збирався милувати, а надто комуністи, себто у СРСР довічно 
правляча монополія ВКП(б)-КПРС.

У квітні 1947 р. в обласній російськомовній щоденній га-
зеті «Закарпатская Украина» (наклад кожного числа 15 тис. 
прим.) кандидат історичних наук Іван Коломієць у замовній 
статті почерпнув фактичний матеріал і запозичив коментарі 
Володимира Бірчака2. Особливої уваги удостоїлися викриваль-

1 Іваньо В. Справа за номером 16. Карпатський край. 1991. 26 листопа-
да. С. 14; 29 листопада. С. 7; 3 грудня. С. 2; 10 грудня. С. 4.

2 Коломиец И. Волошинцы – наемники гитлеровской Германии. Закар-
патская Украина. 1947. 5 апреля. С. 4; 6 апреля. С. 4; 8 апреля. С. 4.
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ні мотиви про «Карпатську Січ» як другий уряд, бесіди з укра-
їнським письменником Уласом Самчуком й англійським жур-
налістом Майклом Вінчем. Сам же автор споминів «Карпатська 
Україна» отримав кваліфікацію в дусі сталінізму – «матерый 
предатель» і «фашистский ублюдок», який вправлявся у сентен-
ціях і грав силогізмами, будучи наділеним «скудным мышле-
нием».

І це ще не найгірша характеристика. На Августина Волошина 
було вилито цистерну бруду на кшталт «продажный политикан в 
сутане, прикрывавший свое подлинное обличье ренегата показ-
ной богобоязнью и лицемерным бескорыстием». Переказувати 
вихованій істоті подібне якось навіть незручно. Тоді так надя-
скраво світило «сонце Сталінської Конституції», що й донині 
закладає декому вуха. Рецидивних зразків політичного банди-
тизму хоч відбавляй.

За кілька місяців, у серпні 1947 р., Володимира Бірчака зга-
дали на зборах інтелігенції Хустщини у присутності секретаря 
Закарпатського обкому КП(б)У Івана Туряниці. Як повідомив 
щоденник «Закарпатская Украина», вся аудиторія уважно вислу-
хала «яркую речь» письменника Миколи Рішка про те, як пропо-
відували ворожу ідеологію «агенты империализма Недзельский, 
Бирчак, Геровский, Ревай, Волошин и др.»1 Оратор вважав, що 
вони намагалися відвернути трудящих Закарпаття від револю-
ційної боротьби проти пригноблювачів.

За десятиліття, що проминули від тих ідеологічних шабашів 
і полювань на відьом, сплановані етнічні чистки і природні мі-
грації докорінно змінили соціально-демографічну структуру на 
при-, за- і підкарпатських теренах. Урешті не тільки по обидва 
боки Карпат за цей час оприявнився повний спектр людських 
інстинктів і характерів – від героя до зрадника. Ще добрий деся-

1 Настойчиво овладевать самой передовой советской идеологией. Со-
брание интеллигенции города Хуста и округа. Закарпатская Украина. 
1947. 15 августа. С. 2.
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ток проміжних модифікацій вмістився між тими двома екстре-
мумами.

Кардинальних змін зазнав сам історичний антураж, прово-
куючи гортати понятійний словник у пошуках гасла «епоха». 
Одна завершилася, інша триває, сколихнувши застояне пові-
тря політичної атмосфери Помаранчевою революцією. І вкотре 
спробували всіх усиновити «батьки» з пріснопам’ятної когорти 
постатей контроверсивних і амбівалентних. Ну, чом не схожа на 
«Карпатську Січ» Рада національної безпеки і оборони України 
за секретарювання Петра Порошенка, чим не подібний прези-
дент Віктор Ющенко на прем’єра Августина Волошина?..

У новелі «На вершки Карпат» із збірки «Золота скрипка» 
(1937) Володимир Бірчак притишено прорік меланхолійне: 
«Входимо в країну великої правди, що аж у казку переходить». 
У цьому влучному пострілі в «десятку» зачаїлася глибинна сут-
ність. Карпатська Україна від самого початку заслуговує світлої 
зали у музеї національної історії, а не бути десятиліттями збезче-
щеною заручницею в підвалах ідеології чи міфології.

Й останнє – вузькофахове археографічне пояснення, що, 
під професіональним кутом зору, вкрай необхідне для подіб-
них випадків. Враховуючи те, що йдеться не про репринтне 
відтворення, а про повноцінне перевидання книги «Карпатська 
Україна. Спомини й переживання» В. Бірчака, то, ясна річ, всі 
її мовно-стилістичні особливості збережено, але пропонований 
текст очищено від коректорських недоглядів першопублікації, 
виправлено незначний чисто механічний збій у нумерації сере-
динних розділів, а також, унаслідок проведеної звірки, уточнені 
посторінкові посилання на збірник «Карпатська Україна в бо-
ротьбі» (Відень, 1939).

Першопубл.: Офіцинський Р. Хочемо правди? Ось її очі! Уроки Кар- 
патської України: концепція Володимира Бірчака. Бірчак В. Карпатська 
Україна. Ужгород: Ґражда, 2007. С. 175-197.
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Володимир Бірчак як літературознавець
Бірчак В. Літературні стремління Підкарпатської Руси 

[друге доп. вид.]. Ужгород: Школьная помощь, 1937. Факс. вид. 
Ужгород: Карпати; Патент, 1993. 192 с.

Те, що переживали європейські літератури впродовж XIX 
віку, закарпатським письменникам довелось пізнати у макси-
мально стиснені строки ‒ у міжвоєнні «чехословацькі» роки. 
Саме тоді, у 20-х ‒ 30-х рр. XX ст., водночас прийшли на місце-
ві терени романтизм, реалізм і модернізм. Вони мали замінити 
псевдокласику і сентиметалізм (язичієм і в руслі москвофіль-
ства) «угро-русских» будителів.

В означений період красне письменство на Закарпатті пере-
стало бути усіченим, неповнокровним у жанровому і тематич-
ному вимірі. Низка талановитих імен, чужинців і краян, засві-
тилась яскравими зірками на мистецькому небі України. Серед 
них літературознавці ‒ галицький українець Володимир Бірчак, 
чех Антонін Гартл, росіянин за вихованням Євген Недзельський. 
Це ‒ високоосвічені філологи, доктори філософії відповідно 
Університету Яна-Казимира у Львові, Карлового університету в 
Празі, Московського університету. Цей тріумвірат, неоднорідний 
за етнополітичними орієнтирами, неподільно запанував у галузі 
літературної критики, талановито володіючи і художнім словом.

Володимир Бірчак (12 березня 1881, с. Любинці Стрийського 
повіту, Австрія ‒ 21 вересня 1952, м. Тайшет Іркутської облас-
ті, СРСР) ‒ автор численних збірок новел «Матура» (1902), 
«Урвана пісня» (1904), оповідань ‒ «Під небом півдня» (1907), 
«Міліон» (1911), «Латочки» (1912), «Причта» (1931), «Золота 
скрипка» (1937), історичних і соціально-психологічних повістей 
‒ «Василько Ростиславович» (у двох томах, 1923), «Володар 
Ростиславович» (1930), «Проти закону» (1936), «На нових 
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землях» (1938), «Велика перемога» (1941), «Карієра» (1943). 
Його перу належить ґрунтовна розвідка з поетики і ритміки 
«Візантійська церковна пісня і «Слово о полку Ігоревім» (1910). 
Свого часу очолював групу львівських літераторів-модерністів 
«Молода муза» (1906 ‒ 1909).

Взявши активну участь у національно-визвольних змаган-
нях українського народу в 1919-му, на початку наступного ро- 
ку В. Бірчак змушений емігрувати у Чехословаччину. У 1920 ‒  
1939 рр. працював службовцем шкільного відділу Земського уря-
ду в Ужгороді, викладав у місцевій гімназії. В «Автобіографії» 
(1936) з цього приводу він висловився так: «Спеціальна школа 
‒ це еміграція. Знайдешся між чужими без знайомств, без впли-
вів, навпаки, обтяжений гріхами: коли сорок мільйонів не було 
в силі збудувати держави, винен і ти, й кожний чужинець на ці-
лому світі уважає тим самим і тебе недотепним, нечесним, дур-
ним. Тут треба перемогти людські пересуди, дати докази свого 
дотепу, розуму, характеру. Великі це цінності, й ними багацько 
можна осягнути».

Опинившись у вигнанні, але на українській, закарпатській 
землі, Бірчак продовжував наполегливо трудитись на ниві су-
спільній та мистецькій. Вільний час присвячував управі театру, 
«Пласту», товариству «Просвіта», редагуванню газет «Народ» 
й «Українське слово». Підтримав державотворчі стремління 
закарпатських українців, про що докладно розповів у книжці 
«Карпатська Україна: спомини і переживання» (1939).

Поява навчального посібника «Літературні стремління 
Підкарпатської Руси» у літературно-науковій серії «Просвіти» 
(Ужгород: Уніо, 1921. ‒ 95 с.) не була випадковістю. У такий 
спосіб В. Бірчак старався за молодь, тобто за помисли поколін-
ня, від котрого залежав розвій української ідеї. Духом нескоре-
ності та патріотизму пройняті й «Руські читанки», написані ним 
для I-го (1922) II-го і III-го (1923), IV-го (1924) класу гімназій та 
горожанських шкіл.

Частина друга. Відлуння
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Друге видання «Літературних стремлінь» (1937) з усіх бо-
ків стало підсумковим. Автор, маючи авторитетних попередни-
ків, зокрема Є. Сабова, О. Петрова, І. Франка, Г. Стрипського,  
Ю. Яворського і вже тоді А. Гартла та Є. Недзельського, удоско-
налив систематизацію і популярний виклад матеріалу, виробив 
переконливу і струнку концепцію розвитку красного письмен-
ства краю.

У підсумку підручник, як доречно зауважив Олекса Мишанич 
у післямові «Володимир Бірчак і його книжка «Літературні 
стремління Підкарпатської Руси» до його факсимільного відтво-
рення, виявився «цікавим путівником по літературних хащах і 
зворах Закарпаття в минулому».

В. Бірчак як педагог і письменник, учений та громадський 
діяч належав до числа тих західноукраїнських емігрантів (серед 
них ‒ І. Панькевич, В. Пачовський, М. Підгірянка, К. Заклинський, 
М. Творидло, П. Кукуруза, Я. Остапчук, О. Бачинський тощо), 
які віддали дуже багато на розбудову закарпатоукраїнської куль-
тури. Антонін Гартл та Євген Недзельський не менше. Проте 
комуністична система руками надініціативних провінціальних 
ідеологів змогла стерти добру памʼять про них, виховуючи пе-
ресторогу, щедро наділяючи зневажливими ярликами. Але й в 
умовах розкутого сьогодення з їхнього життя і творчості не зов-
сім витерли пилюку спецхранів. Літературознавець Л. Бабота, 
журналіст В. Іваньо і письменник В. Басараб для краян одкрили 
Бірчака. Любиця Бабота зробила наукову доповідь про Гартла. 
Оце і все.

Невтомний дослідник і пропагатор чеської та закарпато- 
української літератури Антонін Гартл (11 листопада 1885,  
с. Кунковиці біля м. Клатови, західна Чехія ‒ 19 лютого 1944,  
м. Прага) у міжвоєнний період займав високі посади головного 
редактора і головного радника відділу преси міністерства закор-
донних справ Чехословацької Республіки. Він належав до слав-
ної когорти (Ф. Тіхий, Я. Затлоукал, І. Ольбрахт, Ф. Заплетал, 
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Ф. Габріель і т. д.), завдячуючи якій світ дізнався про дивовижні 
етнокультурні надбання Підкарпатської Русі. Ці чеські патріоти 
робили все від них залежне, аби щойно приєднана земля почува-
лась рівнодостойною часткою їхньої вітчизни.

Протягом березня 1923 р. А. Гартл працював у редакції га-
зети «Русин» в Ужгороді. Часто друкував тут свої есе, що по-
тім були оприлюднені осібно під назвою «Основи руської на-
родної та культурної політики» як № 5 бібліотечки «Русина». 
Пропагуючи творчість закарпатських майстрів слова на сторін-
ках чеських журналів «Словенски преглєд», «Ческословенска 
властіведа», «Розглєди по літературе а умені», «У: чтвртлетнік 
скупіни Блок», «Подкарпаторуска ревю» та ін., Гартл уникав 
крайностей, розглядав явища з точки зору всіх складових, про-
гресивних і занепадаючих віток.

У нарисі поважного обсягу «Літературне відродження під-
карпатських русинів у роках 1920 ‒ 1930» (1930) Антонін Гартл 
говорить про столітнє запізнення процесу, а мовний дуалізм у 
краї (український та русофільський напрямки) порівняв із нор-
везьким і чехословацьким. Учений зауважив, що мовну боротьбу 
принесли на Закарпаття емігранти обох течій, вона нагадує по-
дібну, котра мала місце у Галичині 60-х рр. XIX ст. Український 
напрям А. Гартл назвав народним, демократичним (провідні іде-
ологи о. А. Волошин, І. Панькевич), а «русский» ‒ консерватив-
ним (о. Є. Сабов, А. Гагатко). Детально він зупинився далі на 
літературно-мистецьких часописах краю, на поезії, прозі, драма-
тургії, наукових студіях представників обох орієнтацій, доробку 
емігрантів із Закарпаття.

У статтях «Писемність підкарпатських русинів» (1933),  
«Чеські письменники і Підкарпатська Русь» (1933), «Підкар- 
патський роман» (1937), «Історичний роман підкарпатський» 
(1938), Гартл продовжив знайомити широку громадськість із 
культурними стремліннями на сході республіки. Вінцем його 
потуг є вихід у світ першої антології художньої літератури за-
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карпатських українців іноземною мовою ‒ «Pozdravení Rusínů. 
Výbor z literatury podkarpatské 1920 ‒ 1935» (Братислава, 1936). 
До неї А. Гартл включив у власному перекладі низку творів. На 
розсуд читачів винесено кращі проби пера 26 письменників, які 
проживали на Закарпатті та Пряшівщині, в Югославії та США.

Зацікавлення чеського літературознавця тісно перепліта-
лись із спробами Бірчака і Недзельського. Ярослав Затлоукал, 
який був у Братиславі душею «Клубу приятелів Підкарпатської 
Русі», видавництва «Наш схід» і часопису «Підкарпаторуска 
ревю», прагнув поєднати їхні зусилля. Зокрема, у редаговано-
му ним чеськомовному збірнику господарчих, культурологіч-
них і політичних студій «Підкарпатська Русь» (1936) бачимо 
розвідки «Огляд літературного руху Підкарпатської Русі» та 
«Підкарпатська Русь у чеській літературі» Антоніна Гартла, 
«Підкарпатська література сьогодні» Володимира Бірчака, 
«Нова карпаторуська белетристика» і «Т. Г. Масарик у карпато-
руській пісні» Євгена Недзельського.

Одна вельми примітна постать нетерпляче чекає правди-
вого висвітлення. Це ‒ непересічний знавець закарпатської пи-
семності Є. Недзельський. В Ужгороді він видрукував розвід-
ку і переклади «Из чешской лирики» (1928), свої «Народные 
рассказы» (1930), фольклорні збірники на честь Т. Масарика та  
Е. Бенеша (1937), монографії «Очерк карпаторусской литера-
туры» (1932), «Угро-русский театр» (1941), а у Пряшеві ‒ збірку 
закарпатських народних прислівʼїв, приказок, замовлянь і зага-
док «З уст народу» (1955).

Правда, Недзельський, виступаючи у журналах «Карпатский 
свет», «Центральная Европа», «Словенске погляди» та ін. із та-
кими значними оглядами, як «Десять лет карпаторусской лите-
ратуры» (1930) чи «Карпаторусская литература после переворо-
та» (1937), подеколи надто возвеличував, гіперболізував успіхи 
«русских» літераторів, а на українських зовсім не звертав уваги, 
хоча в очах безсторонніх іноземців у естетичному та ідейному 
плані саме вони домінували.
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Ця ідеологічна закомплексованість очевидна в інвективах 
«Очерка карпаторусской литературы», де мова йде про події 
до 1917 р. У вступі Недзельський нищівно «громить» попере-
дника Бірчака, його «Літературні стремління» 1920 р., бо той 
«стремится доказать, что вся карпаторусская литература по сво-
ему существу развивалась в духе идей галицко-украинского на-
ционального сепаратизма, возникшего в XIX веке». Натомість 
Недзельський вважав, що вона «должна изучаться в рамках об-
щерусской литературы» як «особое дополнение к главам рус-
ской литературы» через її запізнілий розвиток.

Усі граматики о. А. Волошина, написані у 1920-х рр., на 
думку Є. Недзельського, є безпрецедентним переходом «от 
русского диалектизма к искусственному диалектизму галицко- 
украинського жаргона». Тоді критик іще не міг відмовитись 
від улюбленої тези російських шовіністів, що українців ство-
рили німці та поляки, аби розколоти «единую и неделимую 
Русь».

Однак у цілому цитована праця Є. Недзельського досі 
не втратила наукової цінності. У полемічній брошурі на 
«Літературні стремління» (1937) «История угро-русской ли-
тературы в изображении Володимира Бирчака» (Ужгород: 
Книгопечатня Ю. Фелдешія, 1943. 64 с.) Георгій Геровський за-
уважив, що позитивною рисою є наявність у них багатьох «от-
рывков и образцов сочинений, о которых пишет» автор влучних 
нарисів про письменників XIX віку. І далі: «В этом отношении 
книга Бирчака отличается от «Очерка карпаторусской литера-
туры» Е.Л. Недзельского, который, несмотря на полноту сооб-
щаемых данных и обширность изложения, обыкновенно таких 
характеристик не дает, отрывков и примеров из произведений 
писателей не помещает и потому не дает ясного образа истори-
ческого развития литературы».

Примітний прикінцевий висновок Г. Геровського: «Было 
бы желательно иметь книгу об угро-русской литературе, ко-
торая бы соединяла достоинства обеих книг, разобранных тут 
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«Стремлений» Бирчака и упомянутого «Очерка» Недзельского». 
На наш погляд, і літературно-критичного доробку А. Гартла.

Справа в тому, що друге доповнене видання «Літературних 
стремлінь Підкарпатської Руси» доводить події до 1937 р., а не 
1917-го, як у Недзельського. Останній Бірчаковий розділ «Огляд 
літератури Підк[арпатської] Руси по перевороті» багато в чому 
конкурує з працями Гартла. Цей фрагмент дослідження ‒ резуль-
тат жвавої діяльності В. Бірчака як вдумливого рецензента і кри-
тика. Так, у журналі «Підкарпатська Русь» 1930 р. були оприлю-
дені його нотатки «Про нашу літературну критику», «Значення 
перекладів красного письменства», а в газеті «Українське слово» 
‒ простора і прискіплива рецензія на «Альманах підкарпатських 
українських письменників» (Севлюш, 1936), на збірки «В лучах 
рассвета» А. Карабелеша (1 квітня 1932 р.), «Сонце й блакить» 
Зореслава (14 травня 1936 р.).

Прикметною рисою закарпатської літератури загалом 
Бірчак вважав «її опізнений розвій», оскільки «живу народню 
мову до письменства» у Наддніпрянській Україні запровадже-
но І. Котляревським ще 1798 р., у Галичині М. Шашкевичем у 
1837-му, а на Буковині Ю. Федьковичем у 1861-му. Першим же 
письменником, який вводить один із закарпатських діалектів 
української мови до літератури був Лука Демʼян (1920 р.), а дру-
гим ‒ Василь Ґренджа-Донський (1921).

Усі літературні факти і події Закарпаття викладені 
Володимиром Бірчаком за наступною схемою. Перша доба (до 
кінця XVI ст.) позначена впливом візантійського Сходу.

У другій добі відчутні впливи Заходу і релігійних воєн. Вона  
поділяється на три періоди, що відрізняються мовою: набли-
женою до народної (XVII ‒ перша половина XVIII ст.), латин-
сько-церковнословʼянською (друга половина XVIII ‒ початок 
XIX ст.) ‒ І. Базилович, І. Фогорашій, В. Довгович, М. Лучкай, 
церковнословʼянсько-руською (XIX ‒ початок XX ст.) ‒  
О. Духнович, «Общество святого Василия Великого», О. Павло- 
вич, А. Кралицький, О. Гомичков, І. Сільвай, Ю. Ставровський-
Попрадов, Є. Фенцик.
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Третя доба починається 1919 р. ‒ відродження «народ-
ної літератури у мові та мотивах». Поодинокі автори пишуть 
російською або язичієм. Серед помітних фігур ‒ В. Ґренджа-
Донський, Ю. Боршош-Кумʼятський, Зореслав, Л. Демʼян,  
О. Маркуш, І. Невицька, Ф. Могіш, М. Рішко, «русский лирик» 
А. Карабелеш.

Уже мало би вийти вибране В. Бірчака, котре підготував 
до друку М. Шалата, науковець із Дрогобича. Але брак коштів 
зробив дату появи невизначеною. Зʼявились тільки «Літературні 
стремління» як черговий номер бібліотечки факсимільних ви-
дань видавництва «Карпати» (редактор Д. Федака, науковий 
консультант О. Мишанич). Завдячуючи прихильному ставлен-
ню колективу виробничо-видавничого комбінату «Патент» 
(директор О. Шестаков), на сьогодні вказана серія представле-
на факсимільними книжками «Історія Підкарпатської Русі для 
народу» (1924) І. Кондратовича, «Прошлое Ужгорода» (1937)  
П. Сови, «Народні пісні підкарпатських русинів» (1944).

Готуються до друку праці «Економічне положеннє руських 
селян в Угорщині» (1902) Е. Еґана, «Утцюзнина, газдувство и 
прошлость южно-карпатських русинув» (1919) А. Годинки. 
Зачин хороший, справа потрібна, надіятися треба на власні сили, 
невсипущість і працелюбство.

Книга «Літературні стремління Підкарпатської Руси» 
Володимира Бірчака свого часу планувалася для підвищення 
самоосвіти, поповнення приватних і просвітянських бібліотек, 
а також як допоміжний підручник (з елементами хрестоматії) 
для середніх і вищих навчальних закладів краю під час вивчення 
рідної мови і літератури. Однак оригінальні коментарі окремих 
феноменів, якісно нова схема інтерпретації матеріалу дають під-
стави назвати працю науковою, новаторською.

Опісля справу В. Бірчака підхопили люди відмінних іде-
ологічних симпатій ‒ автори «Історії підкарпатської літера-
тури» (1942), Ю. Балега, О. Грабар, В. Поп, І. Вишневський,  
О. Мишанич, В. Микитась. Той період, що був таким неми-

Частина друга. Відлуння



208 Роман Офіцинський

лостивим для В. Бірчака, врешті відійшов. Нині, напевне, у 
«Літературних стремліннях» відчують гостру потребу і творча 
інтелігенція, і шкільна молодь, і широке коло поціновувачів та 
знавців закарпатської старовини.

Першопубл.: Офіцинський Р. Час – міра всіх устремлінь. Бірчак В. 
Літературні стремління Підкарпатської Руси. Новини Закарпаття. 1993.  
9 грудня. С. 5.

Обрії Івана Ірлявського

Наприкінці 30-х рр. XX ст. молода плеяда закарпатських 
письменників гучно ввійшла в літературний процес нерадян-
ської України. Чи то фізична присутність класиків (О. Олесь,  
С. Черкасенко, В. Пачовський, У. Самчук...), чи то тріумф гене-
рації 1920-х рр. (О. Маркуш, В. Ґренджа-Донський, Л. Демʼян, 
Ю. Боршош-Кумʼятський), чи й інші (морально-космічні) сили 
пробудили тут нових пасіонаріїв. Їм належало довершити роз-
гром провінційної заскорузлості та епігонства.

Тоді на ліричному небосхилі засвітилися зірки Зореслава ‒ 
Степана Сабола (1909 ‒ 2003), Вільшицького ‒ Федора Потушняка 
(1910 ‒ 1960), Боєвіра ‒ Федора Могіша (1910 ‒ 1991), Колоса ‒ 
Івана Кошана (1911 ‒ 1996), Миколи Рішка (1906 ‒ 1994) і най-
молодшого ‒ Ірлявського.

Іван Рошко (літературний псевдонім ‒ Ірлявський) зʼявив-
ся на світ 17 січня 1919 р. в с. Ірлява на Ужгородщині. Після 
закінчення Мукачівської торгової академії (1937) працював у 
«Підкарпатському Банку». Як літератор узяв участь в утвер-
дженні ідеї державності в Карпатській Україні. Перед фактом 
окупації та анексії рідного краю Угорщиною в березні 1939 р. 
змушений емігрувати до Руського Керестура (Сербія), відтак до 
Праги. Отримав місце складача і коректора друкарні, крім того, 
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разом із Степаном Росохою редагував молодіжний політичний 
журнал «Пробоєм».

У Празі вийшли чотири поетичні збірки Івана Ірлявського ‒ 
«Голос Срібної Землі» (1938), «Моя весна» (1940), «Вересень» 
(1941), «Брості» (1942). Остання ‒ у рік смерті... Прибувши во-
сени 1941 р. до окупованого німцями Києва, молодий поет при-
лучився до видання газети «Українське слово». Став секретарем 
Спілки українських письменників. Зрештою гестапо натрапи-
ло на слід київського підпілля ОУН-Мельника й арештованих 
Олену і Михайла Теліг, Івана Рогача, Івана Рошка-Ірлявського 
та інших 20 лютого 1942 р. розстріляли в Бабиному Яру.

Як поет Ірлявський належить до чільних представників 
празької філії «школи Дмитра Донцова» (журнал «Вісник»), 
куди входили Є. Маланюк, Л. Мосендз, Ю. Дараган, О. Ольжич, 
О. Теліга. Ідея, чин, Україна або Велика Сімʼя «від Кавказу до 
срібної Тиси» ‒ наскрізні й ключові образи його естетики, його 
творчості. Але він не був би Ірлявським, коли б рішучі та вольо-
ві ідейні засади («кинути в рухливий натовп найгостріше сло-
во ‒ Україна» ‒ за О. Телігою) не зумів самобутньо переломити 
на героїку Країни Див ‒ Срібної Землі. Не був би Ірлявським, 
коли б не став живою цитаделлю українського духу (поряд з 
Ольжичем, Телігою...).

В обставинах, визначальних для карпатських українців, не 
знаходили притулку заяложені меланхолійні любовні зітхання, 
життєва безвідрадність і похоронні марші, що нерідко долинали 
з тогочасного табору місцевих російськомовних письменників. 
Доба вимагала трибуна, борця, але не двоїстого і замасковано-
го, як пізніше пересічний поет-вакарівець. «Що найбільше ки-
дається в очі у Ірлявського ‒ це проповідь, заклик, політична 
ідейність. Але ці прикмети зовсім не шкодять поетичності та 
художності його віршів. Навпаки: вони додають їм ще більшої 
сили, роблять їх ще живішими й релістичними», ‒ писав Андрій 
Патрус у «Новій Свободі» 17 січня 1939 р.

Зі свого боку зауважимо не тільки зовнішній ефект, а й вну-
трішню мистецьку викінченість мотивів Івана Ірлявського. При- 
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кладом може послужити перша строфа поеми «Брості». Алітерація, 
заснована на глухій приголосній С, асонанси (А, О), музикальне 
римування (сином ‒ синя, пішов ‒ шовк) відповідають настроєві, 
викликаному змістом. Епічний тон двох перших рядків плавно пе-
реходить в імпресіоністичний малюнок останніх:

Зажурилася мати за сином,
що її не послухав, пішов...
Була осінь ‒ не сива, а синя:
сонце трави міняло на шовк.

Дивлячись «на схід багряний і кривавий захід» (вірш 
«Блаженні дні») ‒ суворі реалії часу, Ірлявський залишався по-
етом великого оптимізму, пророком благодатної перспективи. 
Він вірив у «нове життя Карпат» («Ми»), задля чого і «взяв меч, 
що рубає надвоє» («Я пристав до борців»). Ставши провісником 
близької доленосної розвʼязки, він не перестав бути романтиком 
вічної далечі: «Майбутнє Карпат у тумані, // майбутня краса в 
далині» (поема «Срібна Земля»). Або: «Знаю, за обрій полинуть, 
як громи, // ще покоління нераз» (поезія «Далечінь»).

Сьогодні життя і творчість Івана Ірлявського є символічним 
монументом знаменитого «зриву до волі» ‒ подій у Карпатській 
Україні 1938 ‒ 1939 рр. І він мусів увійти в літературу речником 
соборницької ідеї, неповторним голосом рідного краю. «Голос 
Срібної Землі! Ці слова звенять, як метал, як бистрий верховин-
ський потічок», ‒ афористично характеризував Ірлявського той 
же Патрус у згаданій рецензії.

Мистецькі обрії поета були обріями його громадянської 
позиції. Він пішов од нас у двадцять три роки. Памʼятаймо: у 
двадцять три... Одначе як упевнено почуваються думки Івана 
Ірлявського на тлі всеукраїнських масштабів! Це засвідчують 
його вірші.

Першопубл.: Офіцинський Р. Обрії Івана Ірлявського. Новини Закар- 
паття. 1994. 15 січня. С. 15.
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Моя Карпатська Україно: 
Поетична антологія

Моя Карпатська Україно: Поетична антологія [упорядк.  
І. Ребрика]. Ужгород: Бокор, 1992. 216 с.

На літературному Закарпатті сталася подія року. Побачила 
світ річ, котрої зачекались ‒ як переконливого аргументу, жи-
вого голосу 1930-х рр., голосу митців, причетних до постання 
Карпатської України, голосу понівеченої ліри. Зрештою, пірвані 
струни ‒ струни. У вмілих руках вони бринять скорботно про 
стремління, розстріляні ворогом.

«Моя Карпатська Україно» ‒ знаменна віха передусім у жит-
ті поета, літературознавця Івана Ребрика. До неї він прийшов 
путівцем від своєї збірки віршів «Дні» (Київ: Молодь, 1991.  
40 с.), упорядкування оповідань і повісті Юрія Станинця «Юра 
Чорний» (Ужгород: Карпати, 1991. 260 с.). Пропонована антоло-
гія ‒ вінець пристрастних роздумів упорядника над зібраним ма-
теріалом, результат бездонних видавничих клопотів. Приємно 
відзначити, що прилагоджене до друку жодним чином, за винят-
ком дрібних коректорських недоглядів, не приступить до серця 
вибагливого читача жалем за даремно згаяний час.

Рецензоване видання, озаглавлене словами Василя Ґренджі-
Донського, вигідно відрізняється від аналогічних спроб ‒ 
«Поэзия Закарпатья. 1939 ‒ 1944» (Братислава, 1957. 316 с.) 
Олега Грабаря, «Поети Закарпаття: Антологія закарпатоукраїн-
ської поезії (XVI ст. ‒ 1945 р.)» (Пряшів, 1965. 660 с.) Василя 
Микитася та Олени Рудловчак, «Віщий вогонь: Збірник поезії 
1939 ‒ 1944 рр.» (Ужгород, 1974. 304 с.) Юрія Балеги ‒ не тільки 
зовні (оформленням і форматом), а, найголовніше, ідейно-тема-
тичним спрямуванням.

Автори «Моєї Карпатської України» ‒ речники національної 
ідеї, чия громадянська лірика досягла вершинних регістрів зву-
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чання. Донедавна їм належало бути за щільною завісою остра-
кізму. При цьому відразу кидається у вічі відсутність просторих 
директив як кого треба правильно зрозуміти. Натомість лако-
нічне «Післяслово» І. Ребрика націлює самостійно розібратися 
у привнесених фальцетах і природності злету молодої закарпат-
ської музи наприкінці 1930-х.

Композиція двох відділів («Бог і Україна» та «Священна 
кров») антології позначена новаторством. Короткі, але міст-
кі біографічні довідки супроводять виписки з І. Франка,  
М. Грушевського, В. Бірчака, А. Волошина, В. Барки, Б. Кравціва, 
М. Мольнара, М. Нервлого, О. Мишанича і подібних, які авто-
ритетно засвідчують рівень і можливості того чи іншого поета.

Крізь темінь років пролилося світло на мужні рядки запаль-
них і енергійних ‒ Зореслава (о. Севастіян ‒ Степан Сабол (1909 ‒ 
2003), Василя Ґренджі-Донського (1897 ‒ 1974), Юлія Боршоша-
Кумʼятського (1905 ‒ 1978), Боєвіра (Федір Могіш (1910 ‒ 1991),  
Івана Колоса (Іван Кошан (1911 ‒ 1996), Івана Ірлявського (Іван 
Рошко (1919 ‒ 1942). Поряд із ними ‒ класики літератури, без-
посередні учасники національно-визвольних змагань, будів- 
ники УНР і духовні натхненники Карпатської України Спири- 
дон Черкасенко (1876 ‒ 1940), Олександр Олесь (1878 ‒ 1944), 
Василь Пачовський (1878 ‒ 1942), Євген Маланюк (1897 ‒ 1968) 
зі своїми молодшими побратимами Олегом Ольжичем (1907 ‒ 
1944), Оленою Телігою (1907 ‒ 1942), Святославом Гординським 
(1906 ‒ 1993).

Воістину припала їм «доба жорстока, як вовчиця» (Ольжич), 
у якій Срібна Земля (термін Пачовського) мусіла стати бойови-
щем. Генерація карпатоукраїнської інтелігенції, виплекана в 
«обіймах крутохребтих верховин» (Боєвір), осяяна вірою в «най-
гостріше слово ‒ Україна» (Теліга) з гідністю прийняла виклик 
долі, зголосилася у перші ряди патріотів.

У краї, котрий завше готов був зустріти прихід месії, «що 
волю ніс у тайстрі» (Гординський), внутрішній державницький 
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порух, заздалегідь приречений на фіаско, не сприймався як без-
глузда жага самопожертви в імʼя ілюзорності, а видавався ско-
ріше надзвичайним лицарством, вище опришківства. Тому не 
дивним було жадання рвійних душ звитяжно «атакою новою» 
зустріти «дні прийдешні» (Колос), розкраяти, образно вислов-
люючись, «шаблями залізний вітер» (Боршош-Кумʼятський). 
Епоха неминуче повсюдно асоціювалася з потужним клекотом 
грому і блискавиці.

Розгром, нищівна навала угорських гортіївських військ 
зруйнувала далекосяжні плани і сподівання свідомого україн-
ства. «Мене десь еміграція задушить», ‒ меланхолійно пророку-
вав після виходу з катівень, влаштованих окупантами у Тячеві, 
Кривій та Ворюлопоші, редактор урядового щоденника «Нова 
Свобода» Ґренджа-Донський. Позаду залишались «шляхи, що 
маком крові рідної цвітуть» (Зореслав). Символічний образ цієї 
пломінкої польової квітки зримо присутній у переживаннях ав-
тора нашого заголовку ‒ геніального Олеся («Лиш маком цвів 
наш слід від ран»), причитаннях Маланюка («Розцвітають їх 
рани. Їх кров переквітла на маки»).

Поразка і поза межами батьківщини ні на мить не здавала-
ся фатальною, безвідрадною. Вони відступили, але не здались, 
відступили з переконанням «ми ‒ лиш брості», бо «за обрій по-
линуть, як громи, ще покоління нераз» (Ірлявський). Для них 
соборність України ‒ найвеличніша мета життя. Закарпаття, ота 
«перлина Божа на землі» (Черкасенко) мислилось тоді початком 
реваншу за програні битви більшовикам і пілсудчикам.

Допитливе око угледить іще чимало цікавих моментів у 
творчому доробку авторів, які склали антологію. Видана на за-
мовлення і кошти греко-католицької громади с. Боржавського, 
єпископа Івана Маргітича і фірми «Срібна Земля» (президент 
Віктор Бедь), присвячена світлій памʼяті щасливих і трагіч-
них днів вознесіння української національної свідомості за 
Карпатами, книга претендує зібрати вдома і за кордоном широке 
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коло читачів ‒ поціновувачів краю, його колоритних пейзажів, 
історії та надбань культури.

До подібних речей іноді потрібно звертатись, аби не втрати-
ти пильність на новому витку.

Першопубл.: Офіцинський Р. «...Воля цвіте трояндами заграв». Моя 
Карпатська Україно: Поетична антологія. Закарпатська правда. 1992.  
27 жовтня. С. 4.

Народні перекази про 
Карпатську Україну

Воєнно-політичний цикл історичних переказів приміт- 
ний записами Івана Сенька та Івана Хланти, кореспондентів  
обласних газет «Карпатський голос» і «Карпатська України» 
1990-х рр. про загибель Карпатської України. На жаль, оприяв-
неним взірцям часто бракує автентики, журналістсько-публіцис-
тичний запал у них занадто випинає1.

Сам факт появи записів є свого роду конструктивним від- 
гуком на виступ відомого фольклориста Григорія Дем’яна.  
У 1991 р. він поставив нагальні завдання зафіксувати на магні-
тофонну стрічку чи папір усе доступне із цієї важливої ділянки 
народного світовиду – пісні, оповідання (меморати), перекази2.

Першим відзначився Іван Сенько, котрий 1992 р. опубліку- 
вав 6 сюжетів (один у трьох варіантах), записаних у селах Веля- 

1 Хланта І. Карпатська Україна у народних переказах. Календар «Про-
світи» на 1999 рік. Ужгород, 1999. С. 63-68; Минулося, та не забулося… 
Карпатська Україна у піснях, легендах, переказах, бувальщинах та літера-
турних творах [упоряд. І. Хланти]. Ужгород: Карпати, 2009. С. 99-144.

2 Дем’ян Г. Народ про Карпатську Україну 1938 – 1939 років. Фольклор 
у духовному житті українського народу. Львів, 1991. С. 87-89.
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тино, Крива, Рокосово, Чертіж Хустського району, Велика Копа- 
ня, Веряця Виноградівського району1. Через десятиліття він по-
дав їх (за недоглядом упорядника паспортизація тексту «Через 
Велятинський міст» випущена у примітках) у розділі «Історія в 
бувальщинах» персональної збірки «Як то давно було» (2003). 
Але долучив іще п’ять записів з Ужгорода (передмістя Доманинці, 
колишнє село) і трьох районів – Міжгірського (Ізки, Келечин), 
Перечинського (Ворочово), Хустського (Липецька Поляна).

Раніше зазначені зразки оповідального характеру, супро-
тивні офіційному курсу тоталітарного керівництва Радянського 
Союзу, репресивно пригнічувались. У цьому сенсі звитяжцям і 
провідникам української ідеї на Закарпатті не пощастило. Отож 
тематичні народні пісні, мобільніший за прозу жанр, радянські 
фольклористи ретельно причісували фальсифікованими встав-
ками і замінами2. В останнє чвертьстоліття про це безпристрасно 
й відкрито не говорив хіба що лінивий.

Оприлюднені перекази доносять до нас давні, оброслі мо-
хом чутки про зраду, підступність німецького канцлера Адольфа 
Гітлера, котрий залишив напризволяще, без підтримки прези-
дента Карпатської України отця Августина Волошина у період 
гортистської агресії 14–18 березня 1939 р. У них відображено 
нерівний бій карпатських січовиків з угорськими загарбниками 
на Красному Полі біля Хуста.

Цей подвиг аналогічний героїзму української молоді під 
Крутами 29 січня 1918 р. Начебто оборона Карпатської України 
була історично невідворотною, бо старші люди знали давнє про-
роцтво: «Прийде час, що на краснім полі бик-третяк до черева у 
крові буде бродити». А поле назвали Красним, тому що колись 
на ньому росли яблуневі дерева і коли вони починали всі разом 
цвісти, то виглядало дуже красивим ‒ «красним».

1 Хуст над Тисою [упоряд. І. Губаль]. Ужгород: Бокор, 1992. С. 391-394; 
Як то давно було. Легенди, перекази, бувальщини, билиці та притчі Закар-
паття у записах Івана Сенька. Ужгород: Закарпаття, 2003. С. 247-252.

2 Ясько М. Народнопоетична творчість Закарпаття про боротьбу з фа-
шистськими загарбниками (1939 – 1944 рр.). Карпати. 1958. № 3. С. 74-80.
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Як і належить, записи з тої тематики пройняті героїко-тра-
гічним пафосом. Адже вони породжені розстрілами зовсім мо-
лодих членів «Карпатської Січі» біля річки Тиса, безневинних 
юнаків із м. Севлюш (Виноградів), страдництвом поранених сі-
човиків, нещасливим відступом незначного числа їх у Румунію.

Виводиться типовий образ Сюча – цілком випадкової жер-
тви (за лінгвістичним парадоксом, плутаниною прізвища Сюч 
з назвою організації «Січ»), кількістю і мотивами відбору ко-
трих не були обмежені окупанти. «Навіть у Королівській Хащі 
за Хустом на дубах можна було побачити повішених січовиків», 
– переказували наступним поколінням. Центральна площа сто-
лиці Карпатської України – міста Хуста стелилася трупами заги-
блих так, що «не можна було пройти».

Варто сказати безпосередньо про число жертв, які фігурують 
у народних переказах. На Красному Полі загинуло троє хлопців 
із Копані, сімох там убили з ворожого літака, багатьох – із бро-
немашини, котру підбив із важкого кулемета Василь Бистрянин 
із Рокосова. На околиці Рокосова в різних місцях знайшли 18 
убитих січовиків.

Багатьох полонених угорці розстріляли на березі Тиси по-
близу м. Хуст, а десятьох ні до чого не причетних гімназистів 
із Севлюша, котрі просто поверталися додому, – теж над Тисою 
у с. Веряця. Біля Хуста «дурно загинув» чоловік Сюч, бо його 
гонведи сприйняли за січовика на підставі звукової подібності 
прізвища. Проявили незламність під час розстрілу Іван Попович 
та Йосиф Шкіряк із Доманинець, Федір Татинець із Келечина, 
Василь Опаленик із Ворочова.

Після катувань вороги розстріляли січовика у с. Липча (доти 
тягли селом прив’язаного за ноги до авто), а також вісьмох січо-
виків із Перечина, заставивши їх заздалегідь викопати собі мо-
гили. Один із них в агонії стрибнув у річку Уж, тіло його знайш-
ли у воді через два тижні аж біля урочища Скалка, кілометрів із 
десять униз за течією. Нині поблизу Ворочова на місці розстрілу 
восьми січовиків стоїть хрест із меморіальним каменем.
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Над річкою нижче Волового (Міжгір’я) окупанти стратили 
п’ятьох січовиків, але один із них вибрався з могили, вижив, його 
ніхто не зрадив, аж поки про це не довідалася вже радянська вла-
да: «А коли прийшли руські, хтось проговорився про того чо-
ловіка із Сопків, що переховував січовика, і чоловіка забрали і 
відправили у Сибір. Січовиків ненавиділи і мадяри, і руські, бо 
січовики були за вільну Україну»1. Тому після війни до могили 
сина, похованого на виході з Липчі у Поляну, потайки приходи-
ла його мати «десь із Галичини». Вона якимось чином дізналася 
про місце загибелі та поховання своєї дитини.

Окремо подається тема про розстріли полонених січови-
ків, переданих угорськими конвоїрами польським карателям. 
Близько шести сотень молодих галицьких українців були роз-
стріляні на закарпатському боці Верецького перевалу над села-
ми і присілками Нова Ростока, Верб’яж, Петросовиця, Жупани 
(знаходиться на галицькому схилі), Лази, зокрема в урочищах 
Глухівський Верх і Грибова Долина.

Загалом щодо фольклорних творів про Карпатську Україну 
виділяють кілька моментів2. По-перше, вони є важливим джере-
лом для з’ясування механізмів і форм об’єктивізації локальної 
історії в загальнонаціональному контексті. По-друге, висвітлю-
ють моральні імперативи, важливі для сучасності. По-третє, ма-
ють оригінальні національно зорієнтовані поетичні структури і 
концепти, які забезпечують безперервність розвитку героїчного 
епосу в комплексі загальносвітових фольклорних тем.

Першопубл.: Офіцинський Р. Народні перекази Закарпаття. Ужгород: 
Ґражда, 2016. С. 98-100.

1 Як то давно було. С. 251.
2 Кузьменко О. Фольклорний портрет героя-січовика Карпатської Укра-

їни: трагічна екзистенція та концептуальні форми її вираження. Народозна-
вчі зошити. 2016. № 2. С. 241-351.
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Карпатська Україна 
в екскурсознавстві Ужгорода

«Слава Україні!» – «Героям слава!» Такими словами розпо- 
чинається екскурсія визначними місцями українського Уж- 
города.

Площа Театральна. Екскурсію розпочнемо на пл. Теат- 
ральній біля Миколайчика з розповіді про етнічну динамі-
ку. Протягом останнього століття частка українців зросла в 
Ужгороді більш як утричі й сягає нині майже 80%. Етнонім 
«український» утвердився на Закарпатті в міжвоєнний період у 
результаті кипучої праці інтелігенції, а політонім «Україна» – 
завдяки геополітичним трансформаціям.

У приміщенні, яке нині займає Закарпатський академічний 
обласний театр ляльок «Бавка», у міжвоєння діяв перший у краї 
сталий професійний театр під керівництвом видатного актора і 
режисера Миколи Садовського (1856 – 1933). Про це свідчить 
бронзова меморіальна дошка на будівлі. «Руський театр при 
«Просвіті» в Ужгороді» створений 15 січня 1921 р. Невдовзі, 
21 квітня, тут вшанували 60-ту річницю смерті Т. Шевченка. 
Концерти, присвячені пам’яті Т. Шевченка, відбувалися на сцені 
театру майже щороку.

Як саме виник цей театр? У Києві в січні 1919 р. створи-
ли Українську республіканську капелу. У лютому 1919 – липні 
1920 рр. вона у складі 80 осіб під орудою диригента О. Кошиця 
з успіхом концертувала в Європі – у Чехословаччині, Австрії, 
Швейцарії, Франції, Бельгії, Нідерландах, Великобританії, 
Німеччині. У липні 1920 р. в Берліні капела розпалася на три 
окремі хори, один з яких на чолі з Олексою Приходьком осів 
в Ужгороді як музично-драматичне товариство «Кобзар». 
Хористи об’єдналися з аматорським гуртком і в січні 1921 р. 
започаткували сталий «Руський театр Товариства «Просвіта» в 
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Ужгороді». У квітні-вересні 1921 р. його режисером працював 
Борис Крживецький, згодом керівник українських аматорських 
театрів у Празі та Оломоуці (Чехія).

У житті Миколи Садовського Ужгород з’явився після 
Львова, де він тимчасово жив без сталого заробітку. «Просвіта» 
заснувала професійний театр і запросила 64-річного Садовського 
на посаду директора і режисера. Тут він здійснив знакові поста-
новки української класики – оперу С. Гулака-Артемовського 
«Запорожець за Дунаєм» і драму І. Котляревського «Наталка 
Полтавка». Від них веде відлік сучасне професійне театральне 
життя Ужгорода.

Перебування в Ужгороді М. Садовський описав у спога-
дах «Підкарпатщина». Прибув сюди зі Львова через Ужоцький 
перевал 18 серпня 1921 р. Адвокат Михайло Бращайко (1883 – 
1973), молодший брат Юлія Бращайка (1875 – 1955) – голови 
Товариства «Просвіта» в Ужгороді упродовж всього існування 
(до 1938 р.), підшукав йому помешкання по вулиці Берчені, 43. 
Голова театральної комісії «Просвіти» А. Волошин висловив ре-
жисерові повну підтримку.

Бенкет на честь М. Садовського «Просвіта» влаштувала в рес-
торані 21 серпня 1921 р. Перебіг бенкету описаний у тогочасній 
ужгородській пресі. Були присутні 65 осіб. Перший тост виголо-
сив Ю. Бращайко, який відзначив, що М. Садовського запроше-
но директором Руського театру за згодою чехословацького пре-
зидента Т. Масарика. Основні біографічні віхи Садовського зга-
дав у тості член правління «Просвіти» М. Бращайко. Садовський 
подякував обом промовцям, висловивши радість, що на старість 
працюватиме ще й на Підкарпатській Україні. Потім виступило 
багато представників ужгородської інтелігенції...

Сезон відкрився 22 вересня 1921 р. оперою С. Гулака-
Артемовського «Запорожець за Дунаєм», в якій М. Садовський 
виконав головну роль Івана Карася. У спогадах він пояснив:  
«У складі ужгородської публіки було багато чехів, мадярів, ма-
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дярських жидів і обмадяреної карпаторуської інтелігенції, яка, 
звичайно, мало що розуміє українську мову, і їй легче, хоч ні-
чого з слів не розуміть, а все ж таки вухом одчуватиме насоло-
ду з українського співу: тому я і вибрав п’єсу «Запорожець за 
Дунаєм».

У першому сезоні (1921 – 1922) за основу репертуару Ми- 
кола Садовський узяв українську класику, у другому (1922 – 
1923) – зарубіжну драматургію. Загалом в Ужгороді поставив 
52 вистави. «Просвіта» відзначила 40-річчя сценічної діяльності 
(відлік з осені 1881 р.) й окремо 65-річчя корифея. 19 листопа-
да 1921 р. ювіляра вшановано «Наталкою Полтавкою» в його ж 
постановці...

Після завершення дворічного контракту з «Просвітою» 
у серпні 1923 р. Садовський перебрався у Прагу, а звідти – в 
радянську Україну. Пізніше в ужгородській пресі з’явився не-
кролог із такими словами: «В першій половині лютого 1933 р. 
поспіла сумна вістка про смерть Миколи Садовського, цього 
найбільшого артиста й режисера, якого знає донині наш театр»...

Набережна Незалежності. Перед нами пам’ятник Авгус- 
тину Волошину, президентові Карпатської України, Герою 
України. У жовтні-листопаді 1938 р. Ужгород був столицею ав-
тономії, що невдовзі назвалася Карпатською Україною. А. Во- 
лошин належить до чільних постатей національного відроджен-
ня, від 1902 р. редагував одну з перших українських газет – тиж-
невик «Наука», що знаний від 1922 р. під символічною назвою 
«Свобода».

Протягом двох десятиліть Августин Волошин очолював 
Ужгородську вчительську семінарію, котра виховала нову ге-
нерацію патріотичної інтелігенції. Певна частина студентської 
молоді потрапила під вплив Організації українських націоналіс-
тів, заснованої у Відні 1929 р. Крайовий осередок ОУН на чолі з 
викладачем семінарії Стефанією Новаківською гучно дебютував 
1 червня 1930 р., коли 18-літній студент Федір Татинець у центрі 
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міста вчинив невдалий замах на 71-річного лідера місцевих ру-
софілів Євменія Сабова, греко-католицького священника.

Пам’ятник Августину Волошину знаходиться неподалік від 
міської ради. До регуляції русла тут діяла поромна переправа. 
Пізніше стояв монумент радянським солдатам, один з яких уяв-
но кидав гранату в бік, де потім звели адміністративну будівлю 
(нині міськрада). У ній розмістився міський комітет КПРС, тому 
з іміджевих мотивів пам’ятник демонтували. За два десятиліття 
на цьому місці з’явилася тимчасова гіпсова модель А. Волошина 
(2001). 22 серпня 2002 р. відкрили бронзову скульптуру роботи 
Михайла Михайлюка, вилиту на Львівській експериментальній 
кераміко-скульптурній фабриці.

Фігура сидить на масивному кубічному постаменті, облицьо-
ваному плитами з чорного полірованого мармуру. На обличчі ре-
алістично передано внутрішній стан літньої та мудрої людини. 
Пластика рухів, вільна поза, м’які складки спадаючої реверенди 
надають фігурі виваженості, зібраності, урочистості. На згортку 
в правиці викарбуваний початок тексту конституційного закону 
від 15 березня 1939 р., що проголосив Карпатську Україну неза-
лежною державою.

Зведена вгору лівиця з двома піднятими пальцями символі-
зує присягу. Однак більшість сприймає, що фігура лівою рукою 
благословляє чи хрестить. Це суперечить християнській тради-
ції (А. Волошин – священник), адже хресне знамення (наразі 
давнє – двоперсне) здійснюється правицею. На чоловій стороні 
постаменту висічено в три рядки: «Августин Волошин // прези-
дент Карпатської України // Герой України».

Символічно, що поряд, на перилах набережної, 31 березня 
2015 р. встановлено мініпам’ятник захисникам України від ро-
сійської агресії, що триває від лютого 2014-го.

Довідково. Августин Волошин (17 березня 1874 – 19 лип- 
ня 1945) народився у сім’ї греко-католицького пароха с. Келе- 
чин нині Міжгірського району. В Ужгороді навчався у гімназії 
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(1882 – 1892) та семінарії (1893 – 1896). Закінчив Будапештську 
вищу педагогічну школу (1896 – 1900) і викладав в Ужгородській 
учительській семінарії, у 1917 – 1938 рр. – її директор. Із 1901 р. 
редагував народовецьку газету «Наука» (із 1922 р. – «Свобода»). 
Автор 42 книг, переважно підручників і художніх творів.  
У 1925 – 1929 рр. був депутатом чехословацького парламенту від 
Християнсько-народної партії. Із 29 жовтня 1938 р. – прем’єр- 
міністр автономного уряду Підкарпатської Русі, із 15 березня  
1939 р. – президент Карпатської України. Після угорської оку-
пації краю жив у Празі, викладав в Українському вільному уні-
верситеті. У травні 1945 р. етапований у Москву, де загинув у 
тюрмі. В Ужгороді його увічнено назвами центральної вулиці та 
приватного закладу вищої освіти – Карпатського університету. 
Щороку присуджуються обласні премії ім. А. Волошина за ви-
значні освітні досягнення.

Вулиця братів Бращайків. Рідні брати Юлій та Михайло 
Бращайки, адвокати за фахом, належать до когорти політичних 
і культурних діячів Карпатської України. Михайло головував на 
Всенародних зборах у Хусті 21 січня 1919 р., коли вперше про-
голошено бажання краю увійти до складу незалежної України.

Згодом брати стали одними із засновників крайової 
«Просвіти». Ю. Бращайко її незмінно очолював. М. Бращайко 
був у 1932 – 1938 рр. видавцем і редактором впливової газети 
національно-демократичного спрямування «Українське сло-
во». Цей якісний часопис гуртував критично мислячих людей. 
Популярність мали фейлетони вченого, педагога і письменника 
Володимира Бірчака, котрий придумав собі жартівливий «іта-
лійський» псевдонім «Н.А. Коліні».

У лютому 1939 р. братів Бращайків обрали депутатами кра-
йового сойму (парламенту), який 15 березня 1939 р. в м. Хуст 
проголосив Карпатську Україну незалежною державою. Юлій 
Бращайко (1879 – 1955) став міністром фінансів і комунікацій. 
Михайло Бращайко (1883 – 1969) підготував проєкт знаменито-
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го конституційного закону, котрий ухвалив 15 березня 1939 р. 
сойм Карпатської України.

Обидвоє братів спочили і поховані поруч на Кальварії в 
Ужгороді.

* * *
Варто розповісти про кілька наймасовіших акцій, що відбу-

валися в місті у минулому столітті. 17 жовтня 1937 р. з нагоди 
з’їзду української громадської організації «Просвіта» теперіш-
ньою площею Народною пройшлося 30-тисячне зібрання людей 
з різних куточків краю. Стільки ж осіб у той час проживало в 
самому місті. Можна засумніватися у цій цифрі, проте ніхто ні 
тоді, ні тепер не спростував ці дані.

Першу річницю очищення від військ гітлерівської коаліції 
та радянізації Закарпаття відзначили 27 жовтня 1945 р. Тоді в 
урочистій ході перед будівлею Народної Ради Закарпатської 
України в Ужгороді взяло участь близько 10 тис. осіб. У газет-
них репортажах, написаних за гарячими слідами, ішлося про 
найвелелюдніше зібрання у краї, проте, як бачимо, це не відпо-
відає дійсності.

Багато хто пам’ятає Помаранчеву революцію 2004-го. 
Ужгородом пройшлася тоді майже 25-тисячна маніфестація. 
Взимку 2013 – 2014 рр. спостерігалася подібна ситуація, що три-
вала три місяці та супроводжувалася народною ходою (5–7 тис. 
учасників) центром міста, зокрема й набережною Незалежності.

Отака історія українського Ужгорода: суперечлива, але вра-
жаюча.

Першопубл.: Екскурсії Ужгородом [за ред. Р. Офіцинського]. Ужгород: 
РІК-У, 2017. С. 82-99; 139-153.
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Меморіали героям Карпатської України

Маршрут екскурсії (дводенної): м. Перечин – с. Верб’яж 
(Верецький перевал) – смт Міжгір’я – с. Білки – с. Рокосово 
(Красне Поле) – м. Хуст (ночівля; 3 локації) – смт Солотвино – 
с. Кваси – с. Лазещина (Яблуницький перевал).

Карпатська Україна ввійшла в історію як автономія в скла-
ді Чехословаччини від 11 жовтня 1938-го до 14 березня 1939 р. 
та як незалежна держава, проголошена 14 березня й узаконена  
15 березня 1939 р. Проте до 18 березня 1939 р. Карпатську 
Україну окупувала, а відтак анексувала Угорщина, союзниця 
нацистської Німеччини.

Під час окупації Карпатської України відбулося понад два 
десятки боїв. Оборонці втратили від 1 до 1,5 тис. убитими і зни-
клими безвісті. За офіційними (заниженими) даними, угорські 
втрати – 72 вбитих, 165 поранених, 4 зниклих безвісті, 2 поло-
нених.

Чисельні військові злочини і злочини проти людяності, 
здійснені агресором, ще належно не розслідувані. У сучас-
ному Закарпаття низка меморіальних місць, де увіковічено 
захисників Карпатської України й українських патріотів, які 
загинули від ворога. Деякі з них пропонуються для тематичної 
екскурсії.

1. Місце зупинки групи – м. Перечин, мікр. Яслище. Па- 
м’ятне місце страти і братська могила карпатських січовиків 
справа від магістральної вулиці, в мікрорайоні Яслище, непо-
далік залізничної станції Ворочово. Коли угорські війська оку-
пували Карпатську Україну, то 18 березня 1939 р. в урочищі 
Пудпасок на березі річки Уж без суду й слідства як січовиків 
розстріляли 8 осіб, переважно родом із Перечина.
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Загинули Михайло Антолик, Василь Дідик, Андрій Ігнатко, 
Іван Керецман, Федір Мацо, Михайло Пекар, Іван Сивохоп, 
Федір Юскович. Четверо з них були січовиками (М. Антолик, 
В. Дідик, А. Ігнатко, Ф. Мацо), троє – активістами громадської 
організації «Просвіта» (І. Керецман, М. Пекар, І. Сивохоп).  
А чоботар Ф. Юскович став просто жертвою наклепу ватажка 
місцевих мадяронів-чорносорочників, бо раніше йому не дозво-
лив покататися на своєму мотоциклі.

У серпні 1991 р. на їхній могилі встановили дерев’яний 
хрест із розп’яттям висотою 4 м. Унизу прикріпили металеву 
таблицю з написом про трагічну подію, що є воєнним злочином. 
Також у підвалі Перечинського лісохімзаводу угорські окупан-
ти в березні 1939 р. закатували 26-річного вчителя, січовика із  
с. Ворочово Василя Опаленика, який спочиває на Ворочівському 
цвинтарі.

Закарпатський письменник Іван Козак 1999 р. оприлюднив 
свою історичну драму-одноактівку «Кривавий березень» про 
злочин проти людяності, скоєний угорськими окупантами 18 бе-
резня 1939 р. в урочищі Підпасок. Дійові особи – восьмеро наз-
ваних осіб, п’ятеро угорських жандармів і військових, а також 
Юлія, дружина Ф. Юсковича.

2. Місце зупинки – с. Верб’яж (Воловецький район), Ве- 
рецький перевал. На межі Львівської та Закарпатської облас-
тей 15 жовтня 2017 р. відкрито Меморіал героям Карпатської 
України. В його основі військове кладовище з білими мальтій-
ськими хрестами (на пошану загиблих солдатів) обабіч бруко-
ваної доріжки, що піднімається вверх до центрального білого 
мальтійського хреста і стилізованої каплички-ротонди на чоти-
рьох колонах із напівсферичним дахом.

На кладовищі перепоховано 22 захисників Карпатської 
України, які належали до «Карпатської Січі», походили з га-
лицького краю та переважно були членами Організації укра-
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їнських націоналістів. Їхні останки виявлені поблизу протягом 
2008 – 2015 рр.

Перший пам’ятний знак на місці поховань розстріляних 
січовиків поставили 1990 р. в підніжжі г. Татаревиця (849 м) з 
ініціативи Верб’язької сільради. 18 березня 1939 р. полонених 
січовиків (7-8 колон по 70-80 українців-громадян Польщі) угор-
ські військові пригнали до тодішнього польського кордону на 
Верецькому перевалі. Польські прикордонники розмістили по-
лонених у своїх казармах, а потім групами по 10-20 осіб виводи-
ли уздовж хребта і розстрілювали по обидва боки кордону. Тіла 
прикопували землею.

Цей знак висотою 4,5 м має прямокутний залізобетонний 
постамент, пофарбований у білий колір, на якому стоїть де-
рев’яний хрест. На постаменті вмонтована меморіальна таблиця 
із зображенням двох лаврових гілок, гербом України посередині 
та присвятним написом під ним: «Вічна пам’ять героям за волю 
України 1939». Пам’ятник огородили залізними стовпчиками 
з ланцюгом, а з тильного боку перепоховали в окремі могили 
останки знайдених січовиків.

Неподалік сучасного меморіалу в 2008 р. спорудили скуль-
птурну композицію у вигляді стилізованої каплиці з трьох 
стрімких пілонів, що з’єднані вгорі. Каплицю увінчує хрест, а 
всередині стоїть куб із чорного андезиту, на якому присвятний 
напис українською та англійською мовами. Знак розміщений на 
тлі імпровізованого муру. Справа камінь-валун із барельєфом 
обличчя солдата в касці.

3. Місце зупинки – смт Міжгір’я, урочище Тішня. Па- 
м’ятне місце розстрілу українських патріотів. Під час окупації 
Карпатської України в ніч із 18 на 19 березня 1939 р. угорські 
військові тут розстріляли 4-х українців – учителів місцевих 
шкіл: 41-річного окружного коменданта «Карпатської Січі» 
Степана Фігуру (с. Волове, нині смт Міжгір’я), 53-річного Якова 
Завальницького (присілок Кічера), 43-річного Марка (Олексія) 
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Колесника (Волівська реміснича школа), 55-річного Михайла 
Виняра (раніше – горожанська школа у Воловім).

С. Фігура був родом із с. Лютовиська (Старосамбірський 
район Львівської області), Я. Завальницький – із с. Хом’яківка 
(нині частина сел. Нагірянка Чортківського району Терно- 
пільської області), М. Колесник – із с. Іванківці (наймовірні-
ше – Тиврівського району Вінницької області), М. Виняр – із  
с. Сулятичі (Жидачівський район Львівської області).

Із здобуттям Україною незалежності на місці загибелі укра-
їнських патріотів установили дерев’яний хрест із меморіальною 
таблицею. Традиційно тут у річницю Карпатської України про-
ходять урочистості з молебнем за полеглими.

4. Місце зупинки – с. Білки (Іршавський район), урочище 
Семихатки. Перед нами пам’ятне місце розстрілу захисників 
Карпатської України. Угорські солдати в околиці с. Білки поло-
нили чотирьох січовиків і 16 березня 1939 р. розстріляли в уро-
чищі Семихатки.

У 2009 р. тут встановлено пам’ятний знак (автор М. Ісак) 
із шліфованої прямокутної андезитової стели з рваними края-
ми вгорі. Посередині стели викарбувано хрест і строфа з вірша  
В. Ґренджі-Донського:

Хай бачить окупант, хай бачить світ,
Що добровільно ми не піддамося.
Ми не м’які рутени, а граніт.
І гордо українцями звемося!

Внизу стели викарбувані імена і прізвища розстріляних 
карпатських січовиків – Василь Бровді, Василь Галас, Петро 
Микитюк, Юрій Петраш.

5. Місце зупинки – с. Рокосово (Хустський район), меморі-
альний комплекс «Красне Поле». Належить до Закарпатського 
краєзнавчого музею. Знаходиться праворуч шосе Виноградів – 
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Хуст, навпроти с. Рокосово, за 9 км від межі Хуста, на правому 
березі Тиси, за пів кілометра від її русла. Загальна площа мемо-
ріалу 2,8 тис. кв. м, зокрема 621 кв. м архітектурно-будівельних 
конструкцій.

У центрі композиції – символічна могила-курган висотою 
1,5 м з мурованими фасадними сходами, увінчана хрестом ви-
сотою 9 м й оточена півколом цегляного валу, флагшток із дер-
жавним прапором.

Праворуч і ліворуч головного входу дві Г-подібні мурова-
ні стінки висотою 1 м. До них прикріплено напис металічними 
літерами «КРАСНЕ ПОЛЕ» і дві пам’ятні дошки з чорного мар-
муру з висіченими написами «Тут на Красному Полі 15 березня 
1939 року, коли в Хусті Сойм (парламент) Карпатської України 
проголосив державну незалежність, майже беззбройні вояки 
Карпатської Січі стримували навалу багатократ переважаючих 
угорсько-гортіївських військ. І всі полягли за свободу проголо-
шеної держави. Вічна слава оборонцям Карпатської України!» 
(зі стилізованим гербом Закарпатської області зверху), «Вічна 
пам’ять усім полеглим за свободу і незалежність України! 
Батьківщина гордиться своїми кращими синами і дочками! 
Слава Україні! Героям слава!» (зі стилізованим державним гер-
бом України зверху).

У 1990 р. спочатку тут встановили меморіальний хрест. 
Пам’ятний знак умонтували між двома рівновеликими брусами, 
що були з’єднані металічними кріпленнями й імітували шпали 
від залізничної колії, уздовж якої оборонялись українські патрі-
оти. Його розмістили на курганоподібному підвищенні, оточе-
ному кованою решіткою. Наверх вели сходи, а прилеглу ділянку 
вимостили плитами. Ця композиція збереглася в оновленому 
варіанті.

У червні 2000 р. за участі представників уряду України 
відкрито меморіальний парк «Красне Поле». З нагоди 70-річ-
чя проголошення незалежності Карпатської України президент 
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України В. Ющенко із суспільними діячами висадив 34 черво-
них дуби – «Алею перемоги». Відтоді в Хусті проходить щоріч-
ний фестиваль-конкурс стрілецької пісні «Красне поле».

На Красному Полі відбулася найбільша битва (Карпатські 
Крути) під час угорської агресії в Карпатську Україну. Тривала 
від 10 до 14 години 16 березня 1939 р. Січовиків очолили І. Чучка 
та Я. Голота, їх відхід прикрили відділи О. Блестіва, М. Єрфана, 
І. Бутовського. За угорськими даними, загинуло 230 січовиків, 
чехословацьких солдатів і добровольців. У полон потрапило 450 
оборонців. Втрати нападників склали 160 вбитих і близько 400 
поранених. Угорські підрозділи ввійшли в Хуст 16 березня при-
близно о 16.00.

6. Місце ночівлі – м. Хуст.
7. Місце зупинки – м. Хуст, вул. Карпатської України, 16. 

Перед нами триповерхова будівля колишньої реальної гімназії, 
зведена 1932 – 1934 рр. в стилі конструктивізму, де відбувся 
сойм Карпатської України 15 березня 1939 р. Нині тут Хустська 
загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 1. У 2003 р. їй 
присвоєно ім’я Августина Волошина – президента Карпатської 
України.

У спортивній залі тодішньої гімназії 15 березня 1939 р. між 
15.20 і 19.00 пройшли історичні засідання крайового парламен-
ту (сойму). Депутати проголосили Карпатську Україну неза-
лежною республікою, ухвалили її конституційні засади і дер-
жавну символіку, обрали президента – о. А. Волошина. Вночі 
16 березня 1939 р. через повномасштабну угорську агресію уряд 
Карпатської України евакуювався через Румунію в м. Прага.  
У 1991 р. на фасадній стіні школи встановлено меморіальну та-
блицю з анотаційним написом.

8. Місце зупинки – м. Хуст, вул. Карпатської Січі, 30. Ця 
триповерхова цегляна будівля споруджена на початку XX ст. 
під готель і ресторан «Коруна», з великою залою на першому 
поверсі та готельними кімнатами на другому і третьому по-
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верхах. Від січня 1939 р. тут, у «Січовій гостиниці», діяв штаб 
«Карпатської Січі». На фасадній стіні цієї будівлі бачимо дві ме-
моріальні дошки членам головної команди «Карпатської Січі» 
Олегу Ольжичу (визначний археолог і поет) і Роману Шухевичу 
(пізніше головнокомандувач УПА).

У ніч із 13 на 14 березня 1939 р. січовики спробували віді-
брати зброю від чехословацької жандармерії. Чехословацькі вій-
ськові вжили контрзаходів. У «Січовій гостиниці» полягло до 
12 січовиків і 7 чехословацьких солдатів. Під обстріл потрапи-
ли й казарми січовиків під Малою Гіркою навпроти залізничної 
станції (нині вул. Пирогова, 5а). Полеглих поховали за містом 
– в урочищі Діброва. 1991 р. на цій братській могилі встановили 
бронзовий хрест із меморіальною таблицею.

9. Місце зупинки – м. Хуст, Замкова гора. Пам’ятний знак 
захисникам Карпатської України встановлено 2009 р. Коли Хуст, 
столицю Карпатської України, здобули окупанти, то вдалися до 
масових арештів і розстрілів. Відомі чотири братські могили, де 
поховано відповідно 92, 40, 30 і 27 вбитих. Угорський військо-
вий комендант полковник Голоді підписав тоді понад 170 смерт-
них вироків.

Вершину пірамідального гранітного обеліска увінчує хрест 
із зображенням тризуба. Присвятний напис висічено золотими 
літерами. Обеліск стоїть на восьмигранному майданчику, що 
огороджений кованою решіткою. Праворуч від головної части-
ни пам’ятного знаку встановлено горизонтальну стелу із сірого 
мармуру з написом: «Героям Карпатської України 1939».

10. Місце зупинки – смт Солотвино, меморіальний ка-
мінь. 19 березня 1939 р. угорські окупанти розстріляли провід-
них діячів «Карпатської Січі» й ОУН Зенона Коссака і Михайла 
Колодзінського. У «Карпатській Січі» Колодзінський очолював 
головний штаб, а Коссак був його помічником, ідеологічним 
референтом. На їхню честь 2012 р. встановлено меморіальний 
камінь.
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Після битви на Красному Полі М. Колодзінський та З. Коссак 
із групою січовиків відходили в напрямку на Великий Бичків. 
Вранці 18 березня по дорозі до с. Апша вони потрапили до рук 
ворога. Після допитів у Солотвині 19 березня угорські солдати 
розстріляли 16 полонених, а тіла кинули до соляної шахти. Тоді 
ж в урочищі Кузій, поблизу с. Луг на Рахівщині, окупанти роз-
стріляли 51 карпатського січовика.

11. Місце зупинки – с. Кваси (Рахівський район), урочи-
ще Кокирчева Чопівка. Знаходимося біля братської могили за-
катованих січовиків. Угорські окупанти зобов’язали вивісити 
угорські прапори на церквах. Коли греко-католицький парох  
с. Кваси Карло Купар цього не зробив, вранці 19 березня  
1939 р. угорські вояки оточили храм. Священнику не дали за-
вершити Службу Божу і вивели з церкви. Арештували і дирек-
тора народної школи Василя Неболу. Обох вантажівкою вивез-
ли в с. Ділове.

Наступного дня, 20 березня, 7 арештантів погнали в ліс 
біля с. Кваси. Угорські вояки застрелили Федора Рознійчука, 
іншим викололи очі, відрізали губи, язики, розпороли животи. 
У народі їх назвали «квасівськими мучениками». Це священник 
Карло Купар, учитель Василь Небола, громадський діяч Федір 
Рознійчук, члени «Карпатської Січі» Василь Тимощук, Іван 
Годван, Іван Полянчук, робітник Василь Мендишора.

Угорська влада заборонила закатованих поховати на основ-
ному кладовищі біля церкви. Їх похоронили в братській могилі 
трохи вище цвинтаря для самогубців. Це в нижньому кінці села 
біля джерела. Нині на місці поховання – ґрунтова братська мо-
гила розмірами 4 на 3 м. На сімох дерев’яних хрестах зазначені 
прізвища закатованих.

12. Місце зупинки – с. Лазещина (Рахівський район), Яблу- 
ницький перевал. Пам’ятний хрест на Яблуницькому (Татар- 
ському) перевалі встановили й освятили восени 2016 р. Непо- 
далік угорські й польські військові в другій половині березня 
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1939 р. вбили 38 січовиків, останки яких місцеві жителі знесли 
сюди і поховали. Вшанування полеглих тут відбуваються тради-
ційно.

Трохи далі, на межі Закарпатської та Івано-Франківської об-
ластей, в червні 1996 р. представники патріотичних організацій 
перепоховали останки 14 карпатських січовиків, яких стратили 
угорські вояки. Нині там символічна капличка з купольним да-
хом на трьох білих колонах, а саме поховання огороджене.

Запитання для самоконтролю

1. Коли існувала Карпатська Україна?
2. Кого увічнено на околиці м. Перечин?
3. На якому меморіалі перепоховали 22 захисників Кар- 

патської України?
4. Як вшановано розстріляних на Верецькому перевалі кар-

патських січовиків?
5. Розкажіть про пам’ятне місце поблизу Міжгір’я, де в річ-

ницю Карпатської України проходять урочистості.
6. Де на стелі на честь захисників Карпатської України ви-

карбували строфу з вірша В. Ґренджі-Донського?
7. Охарактеризуйте меморіальний комплекс «Красне Поле».
8. Які наслідки битви на Красному Полі?
9. Де відбувся сойм Карпатської України та в якій будівлі?
10. Внаслідок чого в «Січовій гостиниці» в Хусті полягли 

січовики?
11. Де в Хусті братські могили захисників Карпатської 

України?
12. Хто такі Зенон Коссак і Михайло Колодзінський?
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13. Через що загинув парох с. Кваси Карло Купар?
14. Що відомо про розстріли карпатських січовиків на 

Яблуницькому перевалі?
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Дисертаційні зауваги: 
Омелян Довганич, Лілія Трофимович

Відгук
на дисертацію Омеляна Дмитровича Довганича 

«Проблеми історії Закарпаття напередодні та в роки 
Другої світової війни (1938 – 1945 рр.)», представленої

 у вигляді наукової доповіді до захисту на здобуття 
наукового ступеня доктора історичних наук із спеціальності 

07.00.01 – історія України

Довганич О. Проблеми історії Закарпаття напередодні та в 
роки Другої світової війни (1938 – 1945 рр.): дис. у вигляді наук. 
доп. на здобуття наук. ст. д-ра іст. наук: 07.00.01. Ужгород. 
держ. ун-т. Ужгород, 1997. 72 с. Захищена 18 квітня 1997 р.

Дисертація побудована на основі проблемно-хронологіч-
ного принципу. Така структура роботи дала можливість автору 
виконати поставлене завдання. У 1963 – 1996 рр. з’явилося 311 
праць, у т. ч. й мовами наших сусідів. Тут О.Д. Довганич пока-
зав себе надзвичайно скрупульозним і невсипущим дослідни-
ком у проблематиці, пов’язаній з комуністичним рухом, парти-
занами, угорськими та радянськими репресіями, возз’єднанням 
Закарпаття з Україною. При цьому варто повчитися в Омеляна 
Дмитровича оперативності та вмінню поєднати наукові заці-
кавлення з їх суспільнозначимим контекстом. Практична зна-
чущість проведених кропітких досліджень не голослівна: взяти 
для прикладу хоча б епопею з «дітьми Червеньова».

Легкий журналістський стиль, наближеність до публіцис-
тичності – суттєві риси Довганича як історика. Вони присутні й 
у рецензованій науковій доповіді, котра, на жаль, не позбавле-
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на штампів і не вмотивованих термінів. Ось назви деяких під-
розділів (усіх 11) основного змісту праці – «В планах німець-
ко-угорських фашистів» (правильніше б – «у планах Угорщини 
і Німеччини»), «Організація нових органів гноблення» (мова 
йде про правоохоронну систему), «В умовах нужди і безробіт-
тя» (соціально-економічна політика угорського уряду). А назва 
«Партизанська війна влітку і восени 1944 року» взагалі неадек-
ватна: не ті масштаби. Автор сам це спростовує даними про 
десантування на Закарпаття майже двох десятків організатор-
ських груп і загонів (як правило, чисельністю близько десятка 
осіб), більшість яких загинула у перших сутичках із противни-
ком.

При цьому О.Д. Довганич свідомо випустив ряд принципо-
вих моментів, де пріоритети належать іншим ученим, зокрема, 
про політико-правову сутність феноменів Карпатської України 
і Підкарпатської території, політичну думку і діяльність по-
літичних сил краю в роки Другої світової війни. Але з нашої 
точки зору, ця проблематика все ж таки мала б знайти своє ві-
дображення в концептуальному плані на широкоформатному 
тлі, вийшовши за вузькі локальні рамки.

Відзначимо також чисто технічні огріхи: відсутність букви 
ї (передається всюди буквою і); нумерація репринту наукової 
доповіді повинна починатися цифрою 1, а не 2, як маємо.

Незважаючи на ці зауваження, докторська дисертація  
О.Д. Довганича «Проблеми історії Закарпаття напередодні та 
в роки Другої світової війни (1938 – 1945 рр.)» є цінним вне-
ском у вітчизняну історіографію. Це дослідження може бути 
основою для здобуття автором – Омеляном Дмитровичем Дов- 
ганичем – наукового ступеня доктора історичних наук.

20 березня 1997 р.
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Відгук
на автореферат дисертації

Трофимович Лілії Володимирівни «Українське питання в 
зовнішній політиці Польщі і Радянського Союзу. 

1938 – 1939 рр.» (Львів, 2011. 20 с.), поданої на здобуття 
наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія

Трофимович Л. Українське питання в зовнішній політиці 
Польщі і Радянського Союзу. 1938 – 1939 рр.: автореф. дис. ... 
канд. іст. наук: 07.00.02. Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 
2011. 20 с.

Кандидатська дисертація Л.В. Трофимович присвячена важ-
ливій науковій проблемі, що тривалий час розробляється у ві-
тчизняній та зарубіжній історіографії. Автореферат показує обі-
знаність автора з науковим доробком попередників і доступним 
джерельним масивом. Втім, структура дисертаційної роботи 
Л.В. Трофимович та її відображення в авторефераті викликають 
декілька зауважень.

Перше. Дисертант проінформувала про назву і зміст усіх без 
винятку структурних одиниць дисертації. Запропоновано п’ять 
розділів основної частини, три з них (перший, третій, четвертий) 
мають по два підрозділи, проте інші розділи (другий, п’ятий) чо-
мусь на підрозділи не поділяються.

Друге. Специфічні риси жанру дисертаційного дослідження 
вимагають дотримання не тільки принципів структурно-компо-
зиційної гармонії, але й потребують якісного мовно-стилістич-
ного оформлення, принаймні назв структурних одиниць. Коли 
ж зіставити назву цієї дисертації та назви її розділів і підроз-
ділів, то відразу впадає у вічі, що занадто часто фігурує слово- 
сполучення «українське питання» з однотипними синоніміч-
ними замінниками на кшталт «українська проблема», «україн-

Частина друга. Відлуння
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ський сюжет». Варто було б знайти кращі формулювання, котрі 
б не дублювалися, не перекривали одне одного.

Третє. Л.В. Трофимович у своєму авторефераті нерівномір-
но відобразила зміст усіх розділів своєї дисертації. Якщо ано-
тації першого розділу відведено більше 4-х сторінок, то решту 
розділам – від близько половини до однієї сторінки. Тому дуже 
складно зрозуміти новизну того чи іншого аспекту дослідження, 
коли про нього йдеться вельми стисло, неконкретно, загальними 
фразами.

Четверте. Серед своїх дослідницьких завдань дисертант 
виокремила «карпатоукраїнське питання в контексті європей-
ської політики Польщі та Радянського Союзу» (с. 1) і зафіксува-
ла свій науковий пріоритет у тому, що вперше здійснила «ціліс-
ний аналіз проблеми Карпатської України у зовнішньополітич-
них розрахунках Варшави та Москви» (с. 3). Цьому присвячено 
весь другий розділ дисертації. Однак у його анотації (с. 9) та у 
відповідних висновках (с. 12) очікуваної новизни не вдалося 
знайти. Ідеться там про вже відоме. Одночасно випали з поля 
зору автора дисертації античехословацькі спецоперації, котрі 
проводила Польща у Підкарпатській Русі – Карпатській Україні. 
Акцентую на тому, бо, як заявлено, територіальні межі дослі-
дження Л.В. Трофимович «включають тогочасні Польщу, СРСР 
і Чехословаччину» (с. 2).

Зазначене принципово не впливає на загальну позитивну 
оцінку дисертації Л.В. Трофимович. Це завершена, самостійна, 
оригінальна робота. Зміст автореферату і публікації результатів 
дослідження свідчать: представлена до захисту дисертація відпо-
відає вимогам ВАК України, а Трофимович Лілія Володимирівна 
заслуговує присудження наукового ступеня кандидата історич-
них наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія.

12 грудня 2011 р.
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Частина третя. 

Інтерв’ю
Індикатор національної зрілості

Карпатській Україні виповнилося 72. Із кожним роком час 
усе більше згладжує деталі тих знакових історичних подій. 
Пелена років, жирним курсивом виділяючи головне, зм’якшує 
дріб’язкові суперечності між тогочасними дійовими особами. 
Плин часу залишає все менше самих дійових осіб... Коми, кра-
пки та смислові наголоси тепер належить розставляти дослідни-
кам-історикам.

...Днями в Ужгородському прес-клубі відбулася прес-кон-
ференція співавторів нового історичного видання – монографії 
«Закарпаття: 1919 – 2009». Книга знакова: видана українською 
та угорською мовами завдяки співпраці 26 істориків-науковців 
двох держав. Як розповіли самі автори, мета книжки – «пошук 
міжнаціонального порозуміння, вироблення спільних європей-
ських поглядів на історичне минуле».

Роман Офіцинський, історик, професор УжНУ, член ред-
колегії, який займався укладанням і написанням розділів книги, 
розповів, що мусив бути дуже наполегливим, аби відстояти у 
виданні українське бачення подій Карпатської України. «Хоча 
й угорська сторона намагалася якось зм’якшити для себе події 
1939 року, хотіла подати їх не як окупацію, а як «приєднання 
земель». Проте мені вдалося відстояти українську точку зору й 
наполягти на тому, що це була анексія. Угорці важко сприйма-
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ють перегляд їх усталених історичних версій, та ми все ж таки 
дійшли до певного консенсусу», – зазначив історик.

Водночас пан Роман продемонстрував «особливості пере-
кладу» в угорськомовному варіанті книги назви розділу щодо 
висвітлення подій 1939 року. Якщо в українському варіанті він 
називався «Окупація. Анексія», то в угорському – вже «Криза. 
Наслідки кризи»...

Першопубл.: Тернавська Н. Індикатор національної зрілості. Свят- 
кування Карпатської України... Старий Замок – Паланок. 2011. 17 березня. 
С. 14.

«Іду на смерть, бо любив свою 
рідну Україну»

Яку роль зіграло проголошення 
Карпатської України в березні 1939 року 

для нас сьогоднішніх?

Попри те, що Карпатській Україні виповнилося вже 73 
роки, ця тема досі залишається дослідженою не до кінця. 
Занадто широкою і суперечливою вона є. Допомогти розібрати-
ся у цьому питанні, зрозуміти, на чиєму боці правда, «Новини» 
попросили доктора історичних наук, професора УжНУ Романа 
Офіцинського.

– Романе Андрійовичу, поясніть, у чому секрет феноме-
ну Карпатської України, коли держава, навіть не існуючи (її 
інколи називають державою-одноденкою), змогла відіграти 
таку важливу роль в історії України?

– Для будь-якого національно-визвольного руху насампе-
ред важливі державотворчі прецеденти, героїчні сторінки, вияв 
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нескореного духу. Міжвоєнне Закарпаття поступово дозріло до 
того, щоби стати плацдармом українського національного ре-
ваншу. Після поразки революційних змагань 1917 – 1920 років, 
на Закарпатті (офіційно – Підкарпатська Русь) за сприяння че-
хословацької влади знайшли притулок і робочі місця сотні емі-
грантів, які проявили себе в Українській Народній Республіці та 
Західно-Українській Народній Республіці. Ці дуже мобільні та 
освічені люди мали доволі часу для «роботи над помилками». 
Вони виховали нове покоління, котре проявило себе у жовтні 
1938 – березні 1939 років. Підкреслю, каталізатором держав-
но-правових змін у Карпатській Україні протягом майже півріч-
ного періоду була місцева молодь. Старші колеги не встигали за 
подіями або свідомо грали другі ролі. Тут ідеться не тільки про 
ентузіазм радикальної молоді, об’єднаної військово-патріотич-
ними ідеями легальної громадської організації «Карпатська Січ» 
(десятитисячної громади, аналогів якій історія краю таких ще не 
мала), а й про величезні соціальні очікування рустикального су-
спільства, котре переживало фазу національного пробудження.

Не доводиться говорити про державу-одноденку. До речі, це 
(точніше – «Республіка одного дня») публіцистична метафора 
одного англійського спостерігача. Хибно зводити все і до «емі- 
грантської» конспіратологічної теорії: коли б не сотні ново- 
прибулих галицьких націоналістів, то не було б такої держа-
вотворчої сторінки. Часи середньовічних вікінгів, які захоплю-
вали де-небудь владу і творили свої держави, давно проминули.  
У геополітичних зрушеннях 1938 – 1939 років, коли у Централь- 
ній та Східній Європі домінували багатоходові стратегічні ком-
бінації державних потуг, такі ватаги могли б стати тільки в аван-
гарді. І не більше. Без міцної опори на суспільні настрої будів-
ничі Карпатської України опинилися б на маргінесі, а образно 
кажучи – не народилися б на світ узагалі.

– Про це свідчить і така масова та консолідована по-
зиція закарпатців під час виборів Сойму Карпатської 
України 12 лютого 1939 року? Адже перемога Українського 
Національного Об’єднання, що запропонувало «єдиний пар-

Частина третя. Інтерв’ю
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ламентський список», була абсолютною – 92,4 %, а голосува-
ло ж загалом 92,6 % виборців!

– Саме це і маю на увазі. До тої єдності місцевим політикам 
потрібно було дозріти. Вони приборкали у собі дрібні містечкові 
амбіції, запропонували виборцям (їх разом тоді облікували по-
над 284 тисячі) спільну політичну платформу й отримати коло-
сальну довіру – трохи менше 244 тисячі голосів.

– Нині існує чимало оцінок діяльності Августина 
Волошина. За традиційною, він однозначно героїчна по-
стать, інші ж гостро засуджують його за співпрацю з наци-
стами. То на чиєму ж боці правда?

– Теза про колабораціонізм Августина Волошина притягнута 
за вуха. За тогочасну співпрацю з нацистами можна засуджувати 
найбільше політичне керівництво СРСР і, якщо послуговувати-
ся тодішнім мовним етикетом, «особисто товариша Сталіна». На 
відміну від нього, ні до, ні після сумнозвісного пакта Молотова 
– Ріббентропа (23 серпня 1939 року), який став дипломатичним 
початком Другої світової війни, А. Волошин не мав сентиментів 
до жодної з течій тоталітаризму – комунізму (сталінізму) і нациз-
му (гітлеризму). За політичними переконаннями він був христи-
янським демократом. Те, що як прем’єр-міністр автономної 
Підкарпатської Русі / Карпатської України він часто контактував 
із офіційними представниками Німеччини, пояснюється відсутніс-
тю іншого вибору. Адже після Віденського арбітражу 2 листопада 
1938 року, коли Чехословаччина погодилася віддати Угорщині ча-
стину Закарпаття з найбільшими містами (Ужгородом, Мукачевом, 
Береговом), Німеччина стала єдиним реальним гарантом цілісно-
сті карпатоукраїнської автономії. Власне, після арбітражу виникла 
потреба знайти нову столицю автономії. Вибираючи між двома 
кандидатами – Свалявою і Хустом, зупинились на останньому. 
Хуст був вигідніший з військової точки зору.

А те, що Августин Волошин після загибелі Карпатської 
України осів у Празі, окупованій нацистами, є історико-геогра-
фічним збігом обставин. Це столиця Чехословацької держави, 
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високопосадовцем якої був А. Волошин. Звідти ж найближче 
додому. Він за сприятливих обставин мав твердий намір повер-
нутися, тому не помандрував далеко – у Великобританію, США 
чи Канаду. Зрештою, тут він знайшов найкраще для себе місце 
праці за фахом, бо був уже літнім – його 65-річчя припало на  
17 березня 1939 року, коли він, евакуювавшись із Хуста, перети-
нав Румунію. Аж до квітня 1945 року А. Волошин трудився як 
учений та педагог в Українському вільному університету в Празі.

– А якою ж була реакція світових лідерів на проголошен-
ня незалежної Карпатоукраїнської держави?

– Стримана. Вони розуміли, що мовиться радше про симво-
лічну подію. Найбільшими противниками вже самого факту існу-
вання Карпатської України як автономії (тим паче її перетворен-
ня на державу) були три країни – Угорщина, Польща, Радянський 
Союз. Через віддаленість у Москві обмежилися саркастичними 
заявами, а Будапешт і Варшава заслали диверсантів й утриму-
вали «п’яту колону». Ще з вересня 1938 року вони планомірно 
нищили Карпатську Україну. Традиційні чехословацькі союзни-
ки – Великобританія та Франція – «умили руки» перед натиском  
А. Гітлера, а Румунія та Югославія (побратими по «Малій Антан- 
ті») не мали достатніх ресурсів для впливу і лишень тимчасово 
прийняли евакуйованих і біженців після 15 березня 1939 року.

Німеччина у спілці з Угорщиною і Польщею зруйнувала 
Чехословаччину, окупувала Чехію і Моравію, підтримала тіль-
ки незалежність Словаччини. Акт проголошення Карпатської 
України як незалежної держави крайовий парламент прийняв 
усупереч волі Берліна. Цей акт став гідною відповіддю на 
державно-правовий вакуум, який утворився після ліквідації 
Чехословацької Республіки. Не уряд Карпатської України розва-
лив Чехословаччину, її знищила бездарна верхівка, що займала 
чільні пости в Празі. Уряд Карпатської України прагнув знайти 
вихід, аби врятувати громадян від безладу. У Хусті не були ута-
ємничені в угорсько-німецьких торгах. Зараз ми розумні «заднім 
числом», а тоді треба було блискавично діяти. Не для світу, а 
заради самих себе.

Частина третя. Інтерв’ю
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– Романе Андрійовичу, а як ви оцінюєте події на Красному 
Полі? Маю на увазі, чи була справа варта заходу? Адже та 
молодь, яка пішла проти загарбників, вочевидь, була прире-
чена на поразку, а відтак – на смерть чи концтабори.

– У тому й феномен героїзму як найвищого вияву тілесної 
самопожертви. Найкращим тому свідченням є трагічна доля 
студента Празького університету Олександра Блестіва, котрий 
у складі підрозділу «Карпатської Січі» обороняв Хуст. Угорські 
окупанти катували його у міській тюрмі. Перед стратою він про-
колов собі палець і кров’ю замість олівця написав: «Я, Олександр 
Блестів, 23-річний з Хуста, іду на смерть за те, що любив свою 
рідну Україну». Ці крилаті слова стали відомими завдяки ще од-
ному в’язню тої камери – теж січовику Михайлові Кіштулинцю.

– Наскільки масовими були репресії на Закарпатті? Як 
багато січовиків чи й просто прихильників Карпатської 
України опинилися між життям і смертю після цих подій?

– Саме з весни 1939 року в межах нинішньої Закарпатської 
області ведуть відлік масові репресії, котрі тільки посилилися з 
приходом восени 1944 року Радянської армії. 15 березня 1939 
року Закарпаття вдруге поспіль після Віденського арбітражу пе-
ретворилося на величезний переселенський табір. Якщо раніше, 
у листопаді 1938 року, близько 20 тисяч осіб покинули Ужгород, 
Мукачево, Берегово з прилеглими місцевостями і перебралися в 
Карпатську Україну, то тепер край безповоротно знелюднів на 
понад 40 тисяч мешканців. Вони евакуювалися під прикриттям 
чехословацького війська двома масивними колонами – через 
Румунію та Словаччину.

У ході наступу 40-тисячної угорської армії та терористичних 
дій місцевих угрофілів 15-18 березня 1939 року загинуло біль-
ше тисячі прихильників уряду Карпатської України. Відтак на 
карпатських перевалах угорські та польські солдати розстріляли 
декілька груп полонених січовиків (близько 600 осіб молодого 
віку). Частину з них Румунія передала Угорщині, а та начебто 
депортувала у Польщу. Впродовж кількох місяців через угорські 
в’язниці та концтабори пройшли майже дві тисячі українських 
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патріотів, які залишилися в краї. Ось такі виміри трагедії, під час 
якої бачимо чисельні злочини проти людяності, здійснені вій-
ськовими Угорщини. На жаль, вони досі не розслідувані та не 
мають достатнього розголосу.

– Чому ж тоді темою Карпатської України нині все-таки 
більше цікавляться вчені в Києві, а не у нас, на Закарпатті?

– В останні роки ми втратили таких ґрунтовних знавців про-
блематики, як Василь Худанич та Омелян Довганич. Їм поки 
що немає заміни. Бо молоді історики, як Олександр Богів чи 
Наталія Василина, оприлюднили вагомі дослідження і взяли 
паузу. [Популяризатори, котрі у 1990-х роках фігурували у міс-
цевих медіа (Микола Вегеш та інші), «забронзовіли»]. Врешті, 
цей просвітницький напрям, точніше – знайомство з діаспор-
ними виданнями, себе вичерпав. Відтак прийшов час кваліфі-
кованих учених. На щастя, серйозні праці вже з’явилися. Маю 
на увазі двотомник «Карпатська Україна: Документи і мате-
ріали. Хроніка подій. Персоналії» (Ужгород, 2009–2010). [До 
його появи найбільше долучилися Омелян Довганич, Олексій 
Корсун, Олександр Пагіря, Сергій Федака]. Одночасно найсві-
жішим і найвагомішим ужинком в історіографії стали статті вче-
них Київського національного університету імені Т. Шевченка 
Олександра Пагірі та Марії Мандрик. Вони інтенсивно працю-
ють з первинними джерелами, а не переповідають відоме.

[Отримавши відзнаки й ордени, чільні популяризатори теми 
зійшли на узбіччя, помінявши кропіткі студії на пропагандист-
ські акції. Як зараз, коли вирішили зненацька готуватися до 
75-ліття Карпатської України, до котрого ще два роки. Навіщо? 
Випросити ще орденів? За що? Адже розрекламований двотом-
ник міжнародної конференції до попереднього 70-літнього юві-
лею так і не вийшов, хоча УжНУ взяло його на себе. Не поба-
чив світ і том документів з румунських архівів про Карпатську 
Україну, який М. Вегешу передав колега з міста Залеу Корнел 
Град. Це стало б істотним проривом].

Тож кияни показують нам приклад. Це тішить, адже карпа-
тоукраїнська проблематика є не локальним, а всеукраїнським 
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дослідницьким полем. Тому Карпатська Україна ввійшла у під-
ручники, хоч і скупими рядками.

– То все-таки, яка ж із версій щодо значення і ролі 
Карпатської України є найбільш виправданою? Які нові по-
гляди на цю тему передусім заслуговують на увагу?

– По-перше, позначена у березні 1939-го тільки пунктиром 
закарпатська традиція українського державотворення пустила 
розгалужене коріння через півстоліття – у всеукраїнському рі-
чищі. По-друге, мовиться про локальний варіант Української 
держави, подвижницьку розбудову автономного утворення, 
героїчну оборону «Республіки одного дня» – символічно про-
голошеної в умовах евакуаційного хаосу. Й по-третє – агресія 
Угорщини проти Чехословаччини, внаслідок чого протягом чо-
тирьох місяців, з 15 березня до 17 липня 1939 року, була оку-
пована й анексована Карпатська Україна, послужила прелюдією 
доленосних змін у світі загалом. Це і є українською точкою від-
ліку Другої світової війни.

Першопубл.: Офіцинський Р. «Іду на смерть, бо любив свою рідну 
Україну». Яку роль зіграло проголошення Карпатської України в березні 1939 
року для нас сьогоднішніх? Новини Закарпаття. 2012. 17 березня. С. 18.

Гарячий листопад у долі Закарпаття
Незважаючи на своїх неодмінних супутників – туман, сльо-

ту і хмарність, один із найнепривітніших, сирих і сірих місяців 
року – листопад – є найгарячішим і найяскравішим у новітній 
політичній історії Закарпаття. Саме цього місяця було ухва-
лено низку політичних і правових рішень, яким судилося стати 
визначальними, більше того – доленосними в подальшому роз-
витку краю. Про головні віхи листопадових подій бесідуємо з 
Романом Офіцинським – доктором історичних наук, професо-
ром Ужгородського національного університету.
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– Перша світова війна стала потужним каталізатором 
національно-визвольних змагань народів, котрі входили 
до складу ворогуючих імперій, що байдуже кидали на ві-
втар власної величі мільйони життів пригнічених народів. 
Зрештою, розв’язана ними війна обернулася проти них са-
мих. Після перемоги 1 листопада 1918 року національного 
повстання у Львові громадяни інших регіонів колишньої 
Австро-Угорщини також стали до боротьби за волю. 8 листо-
пада 1918 року на теренах сучасного Закарпаття утворилася 
Гуцульська Республіка з центром у селі Ясіня. Розкажіть 
про цю маловідому сторінку нашої історії.

– Локальна держава в селі Ясіня (нинішнього Рахівського 
району) та його околицях існувала майже сім місяців (із 3 листо-
пада 1918-го по 11 червня 1919 року). Вона була утворена недав-
німи австро-угорськими вояками на чолі з поручиком Степаном 
Клочураком. Гуцульська Республіка постала внаслідок самоорга-
нізації місцевого населення в умовах безладу, спричиненого роз-
падом Австро-Угорської монархії та паралічем центральної влади.

Перспектива опинитися у складі незалежної Угорщини не 
приваблювала місцевих українців-гуцулів, зокрема й через по-
передній мадяризаційний пресинг. Тож 8 листопада велелюдне 
Ясінянське віче обрало представницький орган із законодавчими 
функціями – Українську Народну Раду (42 особи). Виконавчою 
владою стала Головна Управа (12 осіб), а збройними сила-
ми – Гуцульська Народна Самооборона (200 осіб). Гуцульська 
Республіка відразу налагодила контакти із теж щойно заснованою 
Західноукраїнською Народною Республікою, котра вела обереж-
ну й помірковану політику, оскільки підтримувала з Угорщиною 
життєво важливі для себе відносини. Тому майже на два тижні 
(22 грудня 1918-го – 6 січня 1919 року) Ясіню фактично безпере-
шкодно окупував угорський батальйон у складі 620 осіб.

Гуцульську Республіку відновили 8 січня 1919 року після 
безкровного Різдвяного повстання та інтернування угорських 
солдатів. Степан Клочурак дістав президентські повноваження. 
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Сформоване військо (1,1 тисячі осіб) швидко опанувало всю за-
карпатську Гуцульщину, але 17 січня зазнало поразки поблизу  
міста Сигіт від нового противника – румунського. Утім, Гуцуль- 
ська Республіка проіснувала ще майже півроку – до 11 червня 
1919-го, коли в Ясіню нарешті ввійшли румунські війська.

Узагалі Закарпаття опинилося тоді між трьох вогнів. Із січ-
ня 1919 року румуни окупували східну частину аж до міста 
Берегово, де залишалися до серпня 1920 року. Центральну ча-
стину разом із містом Мукачево контролювали угорці, а західну, 
зокрема й Ужгород, – чехословацькі підрозділи. Останні протя-
гом весни 1919-го – літа 1920 року поступово оволоділи краєм, 
де в наступні неповні два десятиліття встановилася стабільна 
влада. Для Ясіні – п’ята за короткий час від листопада 1918-го: 
австро-угорська, угорська, власна гуцульсько-українська, ру-
мунська, чехословацька.

– У цей час – 12 листопада 1918 року – на протилежно-
му кінці світу Американська рада угро-русинів одноголосно 
ухвалила резолюцію про входження краю до Чехословаччини 
на правах автономії. Наступного дня Г. Жаткович, який 
згодом став першим губернатором краю, передав цей до-
кумент президентові щойно утвореної Чехословаччини –  
Т-Г. Масарику. Удвох вони вирішили організувати голосу-
вання щодо цього серед представників русинів-емігрантів, 
які мали вибрати долю Батьківщини з двох варіантів – чехо-
словацького та українського. Як далі розгорталися ці події?

– Символічне дорадче голосування 1102 делегатів греко-ка-
толицьких громад відбулося 19 листопада в місті Скрентон, 
штат Пенсильванія. Голоси розділилися так: 66 % – за злуку з 
Чехословаччиною, 28 % – із Україною, де якраз розпочалася 
згубна боротьба лівих опозиціонерів (Директорії) із правими, що 
мали владу (гетьманат Павла Скоропадського). Версальські пе-
ремовники використали Скрентонський плебісцит як формаль-
ний привід для передання Закарпаття до складу Чехословаччини. 
За інших обставин переконливішим для міжнародної спільноти 
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аргументом слугувало б рішення більш представницького зі-
брання – у Хусті 21 січня 1919 року (1 200 осіб), яке проголо-
сувало за возз’єднання з Українською Народною Республікою.

[Зрозуміло, що долю Закарпаття тоді вирішувала не амери-
канська діаспора, навіть не повноважні представники тут, удома, 
а провідні держави-переможці у Першій світовій війні. Згідно з 
Сен-Жерменським договором 10 вересня 1919 року, Закарпаття 
під назвою Підкарпатська Русь відійшло до молодої демокра-
тії – Чехословацької Республіки. І жителям краю поталанило, 
адже наступила пора розквіту як у культурному вимірі, так і в 
економічному. Не випадково, найпрестижніша та найдорожча 
нерухомість в сучасному Ужгороді спроектована і зведена чехо-
словацькими архітекторами та інженерами міжвоєнної доби. Не 
кажу вже про набережну річки Уж, липову алею тощо].

– Рівно через 20 років, 2 листопада 1938-го, відбув-
ся перший Віденський арбітраж, який присудив передати 
Угорщині південно-західні райони краю з містами Ужгород, 
Мукачеве, Берегове. Чим це було зумовлено і які мало на-
слідки для нашого регіону?

– Під час арбітражу спочатку міністр закордонних справ 
Німеччини Йоахім фон Ріббентроп виступив проти претензій 
Угорщини на Підкарпатську Русь і Словаччину. Але зять Беніто 
Муссоліні граф Галеаццо Чиано, міністр закордонних справ 
Італії, переконав німецького колегу погодитися хоча б на част-
кову територіальну ревізію Чехословаччини. Тож від автономної 
Підкарпатської Русі відрізали 1,5 тисячі квадратних кілометрів і 
173 тисячі осіб, серед яких угорці були в меншості. Якраз за день 
до передання Ужгорода й Мукачева представникам Угорщини 
(10 листопада) у Хусті заснували «Карпатську Січ». Паралельно 
з’явилася нова назва автономії – Карпатська Україна.

У 1938 – 1939 роках у Центральній та Східній Європі до-
мінували багатоходові комбінації. Те, що прем’єр автономної 
Карпатської України Августин Волошин часто контактував із 
представниками Німеччини, можна пояснити відсутністю ви-
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бору. Найбільшими противниками вже самого факту існуван-
ня Карпатської України в будь-якій державно-правовій фор-
мі були три країни – Угорщина, Польща та Радянський Союз. 
Через віддаленість у Москві обмежилися саркастичними заява-
ми, а Будапешт і Варшава заслали диверсантів й утримували 
«п’яту колону», планомірно нищили Чехословаччину разом із 
Карпатською Україною.

Із весни 1939 року ведуть відлік масових репресій у межах 
нинішньої Закарпатської області. За роки угорської окупації 
було репресовано понад 183 тисячі закарпатців, із яких 115 тисяч 
загинули здебільшого в нацистських концтаборах у межах су-
часної Польщі, куди їх переправила тодішня влада Угорщини на 
чолі з Міклошем Горті. Всього ж перед Віденським арбітражем 
у краї проживало майже 725 тисяч осіб. Одночасно Закарпаття 
перетворилося на велетенський переселенський табір. Якщо в 
листопаді 1938 року близько 20 тисяч осіб покинули Ужгород, 
Мукачево, Берегове з прилеглими на південь місцевостями і пе-
ребралися в Карпатську Україну, то в березні 1939 року край 
безповоротно знелюднів на понад 40 тисяч мешканців. Вони 
евакуювалися під прикриттям чехословацького війська двома 
масивними колонами – через Румунію та Словаччину.

У ході наступу 40-тисячної угорської армії та терористичних 
дій місцевих угрофілів 15-18 березня 1939 року загинуло біль-
ше півтори тисячі оборонців і симпатиків Карпатської України. 
Відтак на карпатських перевалах угорські та польські солда-
ти розстріляли декілька груп полонених «січовиків» (близько 
шестисот осіб молодого віку). Частину з них Румунія передала 
Угорщині, а та начебто депортувала у Польщу. Протягом кіль-
кох місяців через угорські в’язниці та концтабори пройшли май-
же дві тисячі українських патріотів, які залишилися в краї.

Ось такі виміри трагедії, під час якої бачимо чисельні злочи-
ни проти людяності, здійснені військовими Угорщини. На жаль, 
вони досі не досліджені та не мають достатнього розголосу, хоча 
є відповідні фото- і кінодокументи.
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– Повоєнна сторінка історії Закарпаття також міцним 
вузлом пов’язана саме з цим місяцем. Після визволення краю 
від окупантів військами Радянської армії 12 листопада 1944 
року в міському Народному комітеті Мукачева приступив 
до роботи І. Туряниця, а 26 листопада у Мукачеві відбувся 
організований ним І з’їзд Народних комітетів Закарпатської 
України.

– ...І народилося унікальне перехідне державне утворен-
ня Закарпатська Україна (26 листопада 1944 – 22 січня 1946). 
До речі, вийти за Карпати і отримати стратегічний вплив на 
Дунайський басейн і Балкани було давньою мрією і Російської 
імперії, і Радянського Союзу. Принагідно розгорнулося непри-
ховане змагання за громадську думку. Масштабні акції кінця 
1944 – початку 1945 років – І з’їзд народних комітетів, маніфест 
возз’єднання (300 тисяч підписів), з’їзди і конференції комуніс-
тів, учителів, молоді, жінок, профспілок, масові мітинги – ста-
ли агітаційно-пропагандистським оформленням невідворотного 
факту радянізації Закарпаття.

У Закарпатській Україні представники СРСР невідкладно 
вжили декілька воєнно-політичних заходів:

Перше. Обмежили діяльність чехословацької урядової 
місії на чолі з міністром економіки і відбудови Франтішком 
Нємєцом тільки слабкорозвинутою гірською південно-західною 
частиною Закарпаття. Канцелярію урядового уповноважено-
го Чехословацької Республіки розмістили у місті Хуст. Решта 
території з містами Ужгород, Мукачево, Берегово оголосили 
прифронтовою зоною, котрою управляло радянське команду-
вання спільно з Народною Радою Закарпатської України.

Друге. Провели набір добровольців у Радянську армію, мо-
білізувавши до кінця 1944 року понад 15 тисяч осіб. Після ко-
роткотривалої підготовки вони воювали у Польщі, Словаччині 
та Чехії. Формально мобілізація належала до компетенції відом-
ства чехословацького генерала Антоніна Гасала, діяльність яко-
го командування 4-го Українського фронту фактично паралізу-

Частина третя. Інтерв’ю
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вало. Проте з 8 листопада 1944-го до 15 лютого 1945 року до че-
хословацької армії вступило 6 735 закарпатців. Після війни зна-
чна частина з них залишилася в Чехословаччині: 240 стали офі-
церами, у тому числі полковниками (71 особа) і генералами (8), а 
генерал-полковник Василь Вальо, родом із села Приборжавське 
Іршавського району, в 1971 – 1979 роках навіть займав посаду 
першого заступника міністра оборони Чехословаччини.

Третє. Здійснили «очищення тилу від ворожих елементів». 
Репресії проти угорців і німців, яких віднесли до ворожих на-
цій, почались одразу, як тільки у Закарпаття увійшли радян- 
ські війська. Лише протягом місяця (18 листопада – 16 груд-
ня 1944 р.) війська НКВС з охорони тилу 4-го Українського 
фронту направили на збірні пункти військовополонених понад  
23 тисячі угорців і німців чоловічої статі віком від 18 до 50 років. 
Найбільше інтернованих німців направили у робітничий баталь-
йон на коксохімічний комбінат міста Нова Горлівка (Донбас).

Превентивна радянізація Закарпаття значно випередила 
формальну зміну його державно-правового статусу. Цей про-
цес став символічним початком визначального впливу СРСР 
на всю післявоєнну Центральну Європу. Ось чому 26 листо-
пада 1944 року в Мукачеві відбувся І з’їзд народних комітетів 
Закарпатської України. Між іншим – перший та останній, біль-
ше таких форумів не проводили. Ключові доповіді виголосили 
голова Ужгородського народного комітету запеклий русофіл 
Петро Сова і секретар центрального комітету Комуністичної 
партії Закарпатської України Іван Туряниця, котрий вважав себе 
українцем.

Наприкінці засідання делегати з’їзду прийняли маніфест про 
возз’єднання з Радянською Україною. За це рішення одностайно 
проголосували всі 663 делегати, присутні на з’їзді. Примітно, з 
них лише трохи більше третини були комуністами. [Вони пред-
ставляли всі тодішні округи (нині райони), національні групи. 
Також у залі були присутні 116 гостей, у тому числі начальник 
політичного управління 4-го Українського фронту генерал-лей-
тенант Лев Мехліс, начальник політичного відділу 18-ї армії 
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полковник Леонід Брежнєв (пізніше довголітній очільник СРСР 
– генеральний секретар ЦК КПРС у 1964 – 1982 роках), началь-
ник 7 відділу (робота серед населення) політвідділу 18-ї армії 
полковник Сергій Тюльпанов. Останній водночас виконував 
функції радника голови Народної Ради Івана Туряниці.

Ця трійка вищих радянських офіцерів найбільше старала-
ся у справі радянізації Закарпатської України. Маючи на старті 
вельми прихильну громадську думку, для них покладені завдан-
ня виявилися абсолютно технічними. Опонент (чехословацька 
місія) виявився занадто слабким, без опертя на серйозні власні 
сили. Цю місію фактично привезли у радянському обозі, тому 
її представники розраховували здебільше на ласку Божу. Але у 
Радянському Союзі правили атеїсти з глобальними амбіціями.

У тексті доленосного документу, прийнятого в Мукачеві  
26 листопада 1944 року, значне місце посів історичний екскурс у 
минуле краю з особливим акцентом на поневіряння чехословаць-
кого та угорського періодів. Окремо підкреслили спадкоємність 
возз’єднавчої традиції. Про це свідчили відповідні рішення на-
родних зборів у Марамарош Сигеті 18 грудня 1918 року та Хусті 
21 січня 1919 року. Щоправда, творці мукачівського маніфесту 
не роз’яснили, що у Мараморош Сигеті та Хусті проголосили 
тоді возз’єднання не з більшовицькою Радянською Україною, а з 
незалежною Українською Народною Республікою, котру кому-
ністичні ідеологи нещадно таврували. Парадоксально].

– І, нарешті, події помаранчевого листопада 2004-го...
– На Закарпатті йому передувала фальсифікація виборів 

Мукачівського міського голови 18 квітня 2004 року. Саме тоді 
зарубіжні спостерігачі побачили всі види порушень, про які 
доти читали тільки в підручнику. Це підготовчі маніпуляції (за-
міна складу всіх виборчих комісій), використання мас-медіа для 
одного кандидата, тиск влади, правоохоронців і бандитів. Коли 
ж результати не відповідали очікуванням владної вертикалі, ко-
місія оголосила переможцем того, хто програв. Проте сповне-
ний насилля «кризовий менеджмент» викликав спротив. Отож 
у листопаді Закарпаття підтримало Помаранчеву революцію. 

Частина третя. Інтерв’ю
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Зокрема, магістралями Ужгорода уперше від часів радянських 
травневих і листопадових маніфестацій пройшлися мирною хо-
дою десятки тисяч людей, котрі стали на захист демократії під 
знаменитим гаслом – «Разом нас багато, нас не подолати».

– Чи має шанси цьогорічний листопад увійти до «гаря-
чої» історії краю?

– Ні. Нема високої суспільної напруги. Попри очевидну при-
сутність усіх сьогочасних різновидів виборчих махінацій, які, 
безумовно, вплинули на кінцеві результати волевиявлення, ні-
яка політична сила не вдалася до масових загальнонаціональних 
протестних акцій. Листопад 2012 року на Закарпатті запам’ята-
ється хіба що виборами ректора Ужгородського національного 
університету – найбільшої в області установи, де працює 2,5 ти-
сячі осіб і навчається близько 12 тисяч студентів. [Хоча б у цій 
справі закарпатський край заслужив бути суддею на змаганні 
ідей, а не тіньових ресурсів].

Першопубл.: Офіцинський Р. Гарячий листопад у долі Закарпаття. 
День. 2012. 21-22 грудня. С. 11.

З Карпатської України для нас 
почалася Друга світова

Незалежність Карпатської України, яка була проголошена 
15 березня 1939 року, тривала менше однієї доби. Про цей день 
в історії Другої світової війни, його передумови та наслідки 
«Історична правда» розмовляла з доктором історичних наук, 
професором, завідувачем кафедри історії України, проректо-
ром Ужгородського національного університету Романом 
Офіцинським.
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– Якщо Друга світова війна розпочалась 1 вересня 1939 
року, то яким періодом і терміном можна окреслити березне-
ві події у Карпатській Україні?

– Те, що відбулося тоді на Закарпатті – українська точка від-
ліку Другої світової війни. Події п’яти днів – від 14 до 18 березня 
1939 року – послужили прелюдією доленосних змін світового 
масштабу. Внаслідок силового переділу політичної карти зни-
кла 10-мільйонна європейська держава – Чехословаччина.

Для позначення трагічного фіналу Карпатської України під-
ходять три історико-правові терміни: агресія, анексія, окупація. 
Термін «агресія» включає в себе як тимчасове зайняття чужої 
території (окупацію), так і насильну зміну її статусу (анексію).

Автономна «Підкарпатська Русь – Карпатська Україна» у 
складі федеративної Чехо-Словацької Республіки у жовтні 1938 
– березні 1939 року зіштовхнулася з двома наявними формами 
агресії. Спочатку Угорщина і Польща засилали озброєні банди 
і диверсійні групи, котрі чинили терор у прикордонні. Йдеться 
про опосередковану агресію.

Далі чехословацька влада, представлена урядом Карпатської 
України, опинилася віч-на-віч із масованим вторгненням 
збройних сил Угорщини 14-15 березня 1939 року. У підсумку 
Карпатську Україну, проголошену незалежною державою, до 18 
березня повністю окупували угорські війська. До 7 липня 1939 
року вона була анексована.

Повноважні карпатоукраїнські представники залишили край 
через півтора місяця після початку прямої агресії Угорщини.  
До 30 квітня 1939 року в Хусті офіційно діяла Українська ева- 
куаційна комісія на чолі з Володимиром Бірчаком.

– Як зреагували карпатоукраїнські політики на Мюн- 
хенську конференцію?

– Тоді у світі домінували егоїстичні амбіції. Світові лідери 
зрадили Чехословаччину, перетворили її територію на розмінні 
монети. Це видно з голосувань в англійському і французькому 
парламентах, що вражаючою більшістю голосів схвалили рі-
шення у Мюнхені.



256 Роман Офіцинський

Представники визвольних рухів опинилися в нових систе-
мах координат і вважали за доцільне скористатися посиленням 
Німеччини. Пануючі настрої в Закарпатті найкраще відображе-
ні в розмові двох письменників Володимира Бірчака та Уласа 
Самчука наприкінці вересня 1938 року в Ужгороді.

Як усі націоналісти, У. Самчук вважав Карпатську Україну 
початком відбудови незалежної України. Позапартійний В. Бір- 
чак виходив з об’єктивних умов: Карпатська Україна може бути 
тільки завершенням, а не початком цього державотворчого про-
цесу.

Переважна частина регіонального бомонду вірила в геопо-
літичний «царський подарунок». Але Німеччина не взяла не-
залежну Карпатську Україну під свій протекторат, а підіграла 
угорським реваншистам. Туман ілюзій розвіявся на світанку  
16 березня 1939 року.

– Як Підкарпатській Русі вдалось отримати автономію 
та якими правами вона була наділена?

– Після Мюнхена Чехословаччина стала федерацією. 7 жовт- 
ня 1938 року центральна влада призначила автономний уряд 
Словаччини, а за кілька днів, 11 жовтня, в Празі – ще один – 
Підкарпатської Русі – у складі п’яти міністрів і державних се-
кретарів. Його очолив депутат Андрій Бродій.

Автономія Підкарпатської Русі тривала п’ять місяців – до 
15 березня 1939 року. Згідно з Віденським арбітражем від 2 ли-
стопада 1938 року, вона втратила 23 % населення та 12 % те-
риторії – включно з найбільшими містами Ужгород, Мукачево, 
Берегово – котру віддали Угорщині, хоч угорці там не складали 
більшості. Крайовою столицею став Хуст.

22 листопада чехословацький парламент прийняв конститу-
ційний закон про автономію Підкарпатської Русі.

До компетенції уряду краю входили всі важливі питання, за 
винятком зовнішньої, військової, фінансово-валютної політики. 
Його мав урівноважити крайовий парламент – сойм, який обра-
но 12 лютого 1939 року в складі 32 депутатів. 
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Ще в листопаді 1938-го українська мова стала офіцій-
ною, а від 30 грудня запроваджено паралельну назву автономії 
Карпатська Україна.

– Чому першим прем’єр-міністром автономії було при-
значено саме проугорського Андрія Бродія?

– Його кандидатура стала результатом політичного компро-
місу і задовільняла офіційну Прагу. Адже це діючий депутат че-
хословацькогого парламенту.

Бродій очолював політичну силу – Автономний землероб-
ський союз, що у блоці зі Словацькою народною партією здо-
була у краї на останніх парламентських виборах 19 травня 1935 
року третю сходинку з результатом 18,3 %, або 48,6 тисячі голо-
сів. Першими фінішували комуністи – 24,4 % (73,3 тисячі голо-
сів), другими – аграрники – 19 % (60,7 тисячі голосів).

З іншого боку – Андрій Бродій був керованим зовні, а тому 
вразливим. Компромату вистачало. Як високооплачуваному 
агенту іноземної держави, у будь-який момент йому могли 
пред’явити серйозні звинувачення. Що й сталося. 21 жовтня 
1938 року на один день він поїхав до Будапешту для консуль-
тацій. 26 жовтня у Празі прем’єра Бродія заарештували за дер-
жавну зраду.

– Після Бродія край очолив о. Августин Волошин. Як 
йому вдалось поєднати священницький сан і не завжди мо-
ральну політику?

– Августин Волошин не мав сентиментів до жодної з течій 
тоталітаризму – комунізму, нацизму, фашизму. За переконан-
нями він був християнським демократом. Новим главою уряду 
став 26 жовтня, відразу після арешту попередника. Доти, будучи 
державним секретарем, відповідав за крайову систему охорони 
здоров’я і соціального захисту.

Августин Волошин показав себе високоморальною люди-
ною, але за своїм м’яким характером і попереднім життєвим до-
свідом священника-педагога не зміг досягти рівня прагматично-
го державного діяча.

Частина третя. Інтерв’ю
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Від початку державне будівництво в окремо взятому україн-
ському регіоні не було безнадійним. Проте Волошину забракло 
адекватної національної стратегії та досвідчених кадрів на пер-
ших ролях.

Приміром, карпатоукраїнську урядову газету «Нова Сво- 
бода» фінансувала чехословацька держава. Однак редакція уму-
дрилася заборгувати державній друкарні значну суму і розміщу-
вати антидержавні статті.

– На початку 1939-го Закарпаття відвідав кореспондент 
агенції «Reuters» Майкл Вінч, у березні – О’Гара МакКорнік 
з «The New York Times». Звідки така зацікавленість?

– Засоби масової інформації провідних країн систематично 
слідкували за мінливою ситуацією в цих регіонів. Так, у перед-
день виборів до сойму Карпатської України (неділя 12 лютого 
1939 року) до Хуста приїхали більше двох десятків зарубіжних 
журналістів.

Вони користувалися послугами перекладачів і навідалися у 
найвіддаленіші населені пункти. У кожному селі молодь розпа-
лила «вогні свободи». Коло ватри збиралися люди у святковому 
вбранні. Їх не зупинили ні сніг із дощем, ні дошкульний холод. 
«Українське народне об’єднання» отримало 243 832 голоси 
(92,4 %).

Вибори не проходили, як зазвичай дотепер, під покровом 
корупції, дармової ковбаси й горілки. Продаж алкоголю був за-
боронений на два дні – у суботу і неділю.

До того ж, Карпатська Україна виявилася одинокою в складі 
потрійної чехо-словацько-української федерації, котра не вида-
ла протиєврейських законів. Тому місцеві євреї (12 % населен-
ня) зробилися завзятими українофілами.

Все це потрапило на шпальти західних видань. За винятком 
провокативних інформаційних атак у цілому тогочасні реалії ві-
дображалися збалансовано.

– Яку роль в історії Карпатської України Ви відводите 
галицьким ОУНівцям? Як їх сприйняли самі закарпатці?
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– Міжвоєнне Закарпаття поступово дозріло до того, щоби 
стати плацдармом українського реваншу. Після поразки рево-
люційних змагань 1917 – 1920 років, у краї за сприяння чехосло-
вацької влади знайшли притулок і робочі місця сотні емігрантів, 
які проявили себе в Українській Народній Республіці та Західно-
Українській Народній Республіці.

Ці дуже мобільні та освічені люди виховали нове покоління, 
котре проявило себе у жовтні 1938 – березні 1939 років.

Підкреслю, каталізатором державно-правових змін у Кар- 
патській Україні була місцева громада. Тут ідеться не тільки 
про ентузіазм і радикалізм легальної громадської організації 
«Карпатська Січ» (це десятитисячна спільнота, доти край не знав 
таких потужних об’єднань), а й про величезні соціальні очіку-
вання суспільства, котре переживало національне пробудження.

Нині декому до вподоби «емігрантська» конспірологія: коли 
б не прибулі націоналісти, то не було б такої сторінки. Але часи 
середньовічних вікінгів, які захоплювали де-небудь владу і тво-
рили свої держави, давно проминули.

У 1938 – 1939 роках у Центральній та Східній Європі домі-
нували багатоходові стратегічні комбінації. Без міцної опори на 
місцеві суспільні настрої будівничі Карпатської України, образ-
но кажучи, не народилися б узагалі.

Звісно, місцеві та приїжджі націоналісти нерідко античесь-
ким радикалізмом підривали політико-правові основи Карпат- 
ської України. Фактів суспільної деструкції вистачало. Один із 
січових командирів – провокатор, який прибув із Польщі – зор-
ганізував у Севлюші (Виноградові) молодіжний похід до поль-
ського консульства, де на вікнах вибили шиби. Спалахнула чер-
гова польсько-чехословацька дипломатична напруга.

У «Карпатську Січ» вступило сотні молодих галичан, які 
нелегально перейшли кордон. Часто вони оповідали казкові сю-
жети про поневіряння і втечі з польських в’язниць. Реальну си-
туацію у «Карпатській Січі» найкраще знав міністр внутрішніх 
справ Карпатської України генерал Лев Прхала, який мав добру 
розвідку і швидко навербував агентів.

Частина третя. Інтерв’ю
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– Міфами овіяно збройну сутичку між «Карпатською 
Січчю» та жандармерією в Хусті 14 березня 1939 року. Хто 
спровокував і кому це було вигідно?

– Зашкодили підривні акції керівництва «Карпатської Січі» 
(«тіньового» карпатоукраїнського уряду) та офісу Української 
центральної народної ради (провідної політичної сили автоно-
мії). Між лідерами обох інституцій – «Карпатської Січі» (ОУН) 
та УЦНР (екссоціалісти) – точилася боротьба за те, хто істинний 
виразник державної мудрості.

19 січня 1939 року січовики наважилися на державний пе-
реворот, але їх вчасно викрили. Невдовзі, у ніч на 4 лютого 
на автомобілі поліції вони все ж таки викрали зброю із скла-
ду жандармерії, яку пізніше повернули на вимогу глави уряду 
Августина Волошина.

Уночі на вівторок 14 березня о другій годині прем’єр  
А. Волошин наказав жандармерії Хуста видати січовикам 
зброю (41 гвинтівку, 90 пістолетів з боєприпасами) без відома 
Л. Прхали. Вже о шостій годині генерал роззброїв «Карпатську 
Січ», згідно з новим наказом прем’єра.

Зав’язалися абсолютно безглузді кількагодинні вуличні 
перестрілки. Загинуло від 40 до 150 січовиків, від 7 до 20 воя-
ків і жандармів. Одночасно розпочався угорський наступ і ге-
нерал Лев Прхала наказав чехословацькому війську обороняти 
Карпатську Україну.

Після консультацій із Прагою ввечері цього ж дня, 14 берез-
ня, він оголосив евакуацію війська і службовців. Вона заверши-
лася 17 березня й проходила трьома напрямками: на захід – у 
Словаччину, північ – у Польщу, південний схід – у Румунію.

– На Вашу думку, який момент став ключовим у виборі 
проголосити незалежність 15 березня?

– Цей акт став гідною відповіддю на державно-правовий ва-
куум, що виник після ліквідації Чехо-Словацької Республіки.

14 березня німецька армія без спротиву ввійшла у Чехію та 
Моравію. Словацький парламент близько 12-ї години 14 березня 
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проголосив незалежну Словаччину. Чехословацької держави не 
стало.

Тому о 20-й годині прем’єр Августин Волошин по радіо про-
голосив локальний варіант Української держави – Карпатську 
Україну. Наступного дня, 15 березня, всупереч волі Берліна кра-
йовий парламент утворив незалежну Карпатську Україну.

– Проголосивши незалежність, Волошин надіслав теле-
граму з проханням протекторату до Німеччини. Отримавши 
відмову – до Румунії. Як пояснити такі маневри?

– Він прагнув знайти вихід, аби врятувати громадян від без-
ладу. У Хусті не були утаємничені в угорсько-німецьких тор-
гах. Це зараз ми розумні «заднім числом». Не уряд Карпатської 
України розвалив Чехословаччину, її знищила бездарна верхів-
ка, що займала чільні пости в Празі.

Те, що прем’єр Волошин контактував із представника-
ми Німеччини, пояснюється відсутністю вибору. Адже після 
Віденського арбітражу, коли Чехословаччина віддала Угорщині 
частину території, Німеччина стала єдиним реальним гарантом 
цілісності автономії.

Світові лідери не підтримали проголошену незалежність. 
Найбільшими противниками вже самого факту існування 
Карпатської України у будь-якій державно-правовій формі були 
три країни – Угорщина, Польща, Радянський Союз. Через віддале-
ність у Москві обмежилися саркастичними заявами, а Будапешт і 
Варшава утримували «п’яту колону» та вдались до агресії.

Традиційні чехословацькі союзники – Великобританія та 
Франція – «умили руки» перед натиском Гітлера, а Румунія та 
Югославія (побратими Чехословаччини по «Малій Антанті») не 
мали достатніх ресурсів для впливу і лишень тимчасово прийня-
ли евакуйованих після 15 березня 1939 року.

– Які втрати понесла Карпатська Україна за цю добу не-
залежності?

– У ході наступу 40-тисячної угорської армії та терористич-
них дій місцевих угрофілів загинуло більше півтори тисячі сим-
патиків Карпатської України.

Частина третя. Інтерв’ю
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На карпатських перевалах угорські та польські солдати роз-
стріляли близько 600 полонених. Це злочини проти людяності, 
котрим нема терміну давності. Збереглося чимало фотографій з 
угорськими і польськими офіцерами, де зафіксовані розстріли, 
огляди заколотих і розстріляних. Наприклад, у військовому гос-
піталі в Хусті чи неподалік засніженого Ясіня.

Із весни 1939 року ведуть відлік масові репресії у межах ни-
нішньої Закарпатської області, котрі тільки посилилися з прихо-
дом Радянської армії восени 1944-го.

З 15 березня 1939 року Закарпаття вдруге поспіль після 
Віденського арбітражу перетворилося на переселенський табір. 
Якщо раніше, у листопаді 1938 року, близько 20 тисяч осіб поки-
нули Ужгород, Мукачево, Берегове з прилеглими місцевостями і 
перебралися в Карпатську Україну, то тепер край безповоротно 
знелюднів на понад 40 тисяч мешканців. Вони евакуювалися під 
прикриттям чехословацького війська.

– Говорячи про соборницькі настрої закарпатців 39-го, 
неможливо їх оминути у сьогоденні. Яка історична перспек-
тива Карпатської України з її регіональними мовами і «ру-
синами»?

– Карпатоукраїнська спадщина є важливою для сучасної 
України. Поточне становлення української політичної нації в 
історико-ментальній площині немислиме без двох предтеч – 
Української Народної Республіки (з варіаціями – Українська 
Держава і Західно-Українська Народна Республіка) 1917 – 1921 
років і Карпатської України 1938 – 1939 років.

Щодо етнополітики. Чверть століття тому «русинський рух» 
стартував як політико-технологічний проект і, животіючи, по 
тій же траєкторії добігає фінішу. На Закарпатті проживає понад 
80 % українців. Закарпаття залишається українським і за спо-
конвічним духом, і за сущим характером.

Першопубл.: Офіцинський Р. З Карпатської України для нас почалася 
Друга світова. Українська правда, Історична правда. 2013. 15 березня.
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Підсумки 

Сучасні уявлення про Карпатську Україну

За останні три десятиліття, себто фактично протягом 
життя одного покоління, пізнавальні враження про феномен 
Карпатської України в масовій свідомості та медіа істотно змі-
нилися. Передовсім мовиться про її декілька просторових ви-
мірів: усередині краю – Закарпатській області, в інших україн-
ських регіонах, у сусідніх країнах.

У сусідів популярні версії минулого побутують нерідко 
на рівні офіціозів. Частина політичних еліт і наукових кіл в 
Угорщині, Польщі, Росії зациклені на власних великодержавних 
амбіціях, що мають певну циклічну традицію.

Восени 1938 – навесні 1939 рр. Угорщина і Польща разом із 
Німеччиною взяли участь в розгромі ситуаційно спільного про-
тивника – Чехословаччини. Закарпаття, яке тоді позначали наз-
вами Підкарпатська Русь і Карпатська Україна, стало розмінною 
монетою.

Угорські та польські державні діячі, військовослужбовці, 
правоохоронці безпосередньо причетні до численних злочинів 
проти людства на Закарпатті, включно з масовими позасудови-
ми розстрілами на карпатських перевалах за етнічною ознакою 
– українців, затриманих на чужій збройно окупованій терито-
рії через підозру в симпатіях до легального уряду автономного 
краю – Карпатської України – в складі Чехословацької держави.

Правляча верхівка імперської Росії традиційно зневажала 
визвольні рухи українців. Сумнозвісні обструктивні висловлю-
вання Йосифа Сталіна на карпатоукраїнську тематику досі ті-
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шать українофобів. 10 березня 1939 р. у звітній доповіді на XVIII 
з’їзді Всесоюзної комуністичної партії (більшовиків) її секретар 
і керівник СРСР Йосиф Сталін схарактеризував міжнародне 
становище своєї держави на тлі «початку нової імперіалістич-
ної війни». Подаєм розлого переповнену сарказмом цитату з по-
двійним дном, із бурлескними образами комашки (Карпатська 
Україна) і слона (Радянська Україна):

«Характерним є вереск, який підняла англо-французька і пів-
нічно-американська преса з приводу Радянської України. Діячі 
цієї преси кричали до хрипоти, що німці йдуть на Радянську 
Україну, що вони мають тепер в руках так звану Карпатську 
Україну, яка нараховує близько 700 тисяч населення, що німці 
не пізніше весни цього року приєднають Радянську Україну, яка 
має 30 мільйонів населення, до так званої Карпатської України. 
Схоже на те, що цей підозрілий шум мав на меті розлютити 
Радянський Союз проти Німеччини, отруїти атмосферу і спро-
вокувати конфлікт з Німеччиною без видимих для цього підстав.

Звичайно, цілком можливо, що в Німеччині є божевільні, які 
мріють приєднати слона, тобто Радянську Україну, до комашки, 
тобто до так званої Карпатської України. І якщо дійсно є там 
такі навіжені, можна не сумніватися, що в нашій країні знай-
деться необхідна кількість гамівних сорочок для таких боже-
вільних. Але якщо відкинути геть божевільних і звернутися до 
нормальних людей, то хіба не ясно, що смішно і безглуздо гово-
рити серйозно про приєднання Радянської України до так званої 
Карпатської України? Прийшла комашка до слона і каже йому, 
руки в боки: «Ех ти, братик ти мій, до чого мені тебе шкода... 
Живеш ти без поміщиків, без капіталістів, без національного 
гніту, без фашистських верховодів, – яке ж це життя... Дивлюсь 
я на тебе і не можу не помітити, – нема тобі порятунку, крім як 
приєднатися до мене... Ну що ж, так і бути, дозволяю тобі при-
єднати свою невелику територію до моєї неосяжної території...»1

1 Сталин И. Отчетный доклад на XVIII съезде партии о работе  
ЦК ВКП(б) 10 марта 1939 года. URL: https://petroleks.ru/stalin/14-27.php
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Закарпаття 1938 – 1939 рр. нагадувало історичне перехрестя, 
де лобами зіткнулись національні інтереси низки європейських 
країн: Чехословаччини, Великобританії, Франції, з одного боку, 
та Німеччини, Італії, Угорщини, Польщі, з іншого. СРСР задо-
вільнила роль пристрасного спостерігача.

У ніч із 29 на 30 вересня 1938 р. в Мюнхені райхканцлер 
Німеччини Адольф Гітлер, прем’єр-міністри Італії Беніто 
Муссоліні, Великобританії Невілл Чемберлен, Франції Едуар 
Даладьє вирішили долю Чехословаччини без її керівництва. 
Заскочена зрадою впливових союзників – британців і фран-
цузів, Прага капітулювала, поступилась землями Німеч- 
чині, Польщі, Угорщині, хоча чехословацькі збройні сили чи-
сельно майже дорівнювали німецьким, проте мали найкращу 
в світі лінію оборонних споруд уздовж кордонів і найновішу 
зброю.

Саме відтоді карпатоукраїнська спадщина є надто важли-
вою. 11 жовтня 1938 р. Прага надала автономію краю, що 15 бе-
резня 1939 р. після зникнення Чехословаччини став незалежною 
державою. Новітнє буття української політичної нації немисли-
ме без Карпатської України. Її творцем була місцева громада, 
оптимістично сповнена переломних геополітичних, національ-
них і соціальних очікувань. Ось чому виникла і динамічно зо-
стала громадська організація «Карпатська Січ» – п’ятнадцяти-
тисячна спільнота станом на лютий 1939 р. Доти край не знав 
таких потужних об’єднань громадян.

Міжвоєнне Закарпаття поступово дозріло до державнос-
ті. Тут після поразки Української революції 1917 – 1921 рр. за 
сприяння чехословацької влади осіли сотні емігрантів. Вони 
терпеливо виховали нове покоління незламних патріотів, які 
проявили себе в жовтні 1938 – березні 1939 рр., надто на героїч-
ному Красному Полі.

Що знають про Карпатську Україну в інших українських ре-
гіонах можна судити із тематичних сюжетів у сучасних шкіль-
них підручниках різних варіацій, зокрема з історії України для 
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10 класу закладів загальної середньої освіти. Саме там подається 
погляд на Міжвоєння, що закарбовується в пам’яті учнів чи не 
на все життя.

У найновішому підручнику Віталія Власова і Станіслава 
Кульчицького (рівень стандарту, профільний рівень, наклад 102 
тис. прим.) приділено Карпатській України ширшу увагу, запро-
поновано збалансований та добре проілюстрований виклад на 
кілька сторінок1. Це підпараграф «Як відбулося проголошення 
Карпатської України та її окупація угорцями», що в параграфі 
«Українські землі в складі Чехословаччини та Румунії». Раніше 
в шкільних підручниках такий виклад був украй лаконічним і 
доволі поверховим у декілька абзаців, віддзеркалюючи одно-
часно затяжну зміну поколінь серед політиків та інтелектуалів 
сучасної України.

Підпараграф «Карпатська Україна: від автономії до про-
голошення незалежності» представлено в підручнику Олени 
Аркуші та Мар’яна Мудрого, що вийшов накладом удесятеро 
меншим – 10,7 тис. прим.2 У цьому виданні поєднано гібридно в 
один предмет два: всесвітню історію та історію України. Дещо 
подібно в радянські часи викладали історію УРСР як додаток до 
історії СРСР.

Принагідно зауважимо, що згаданий підручник «Історія: 
Україна і світ» зазнав нищівної публічної критики через невда-
ле представлення батальйонів «Нахтігаль» і «Роланд», дивізії 
«Галичина», Романа Шухевича в підпараграфі «Національні вій-
ськові формування в німецькій армії. Прояви колабораціонізму» 
(с. 244-247).

Феномен Карпатської України в цьому підручнику висвіт-
лено осібно, але з прикрими помилками. Приміром, автори 

1 Власов В., Кульчицький С. Історія України (рівень стандарту): підр. 
для 10 кл. закл. заг. сер. осв. Київ: Літера, 2018. С. 193-195.

2 Мудрий М., Аркуша О. Історія: Україна і світ (інтегрований курс, 
рівень стандарту): підр. для 10 кл. закл. заг. сер. осв. Київ: Генеза, 2018.  
С. 189-191.
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фрівольно й послідовно стверджують, що начебто 11 жовтня  
1938 р. «виникла Карпаторуська держава». Насправді Підкарпат- 
ська Русь / Карпатська Україна була автономним краєм у складі 
Чехословаччини аж до розпаду цієї держави 14 березня 1939 р.

У реченні «На виборах до сейму Карпатської України, які 
відбулися в лютому 1939 року, майже всі депутатські місця здо-
були прихильники УНО [Українського національного об’єднан-
ня]» аж три неточності. По-перше, крайовий парламент офіційно 
називали не «сейм» (як у Польщі), а «сойм». По-друге, не «май-
же всі», а «всі депутатські місця здобули», причому, по-третє, 
не «прихильники УНО», а кандидати-висуванці цієї політичної 
сили і національних меншин. Усіх їх було 32. До речі, офіцій-
но виборчий спсок озаглавили «Листа кандидатів Українського 
Національного Об’єднання і народностевих груп».

Також автори підручника хронологічно сплутали події, адже 
Угорщина висунула ультиматум і почала військову окупацію 
Карпатської України не 14-го, а 15 березня 1939 р. Належало б 
наголосити, що А. Волошин по радіо проголосив незалежність 
Карпатської України після обіду 14 березня 1939 р. не в «умо-
вах, що склалися», а коли Чехословацька держава припинила іс-
нування: Чехію та Моравію окупувала Німеччина, Словаччина 
стала незалежною.

Якщо вже мовити про колабораціонізм на матеріалі того-
часного Закарпаття, то класично він проявився в двох річищах 
угро- і русофільства – серед соратників Андрія Бродія та Степана 
Фенцика. Останній показав себе потрійним колаборантом: лю-
бив Москву, отримував гроші з Варшави, вихваляв Будапешт.  
У його політичних ідеалах християнський консерватизм пе-
реплівся з італійським фашизмом і німецьким нацизмом. 
Русофільство, любов до царської Росії сусідили з антирадян-
ською позицією. Був антисемітом й українофобом, заперечував 
право на самостійне існування українцям й українській мові.

Після Віденського арбітражу 2 листопада 1938 р., коли ча-
стина Підкарпатської Русі відійшла Угорщині, С. Фенцик за-
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снував в Ужгороді «Русскую национальную гвардию чернору- 
башечников». Естетика вбрання підкреслила її фашистську 
спрямованість1. Після окупації в березні 1939 р. Карпатської 
України Фенцика призначили депутатом парламенту Угорщини. 
Даремно добивався автономії рідного краю. «Русская нацио-
нально-автономная партия» Степана Фенцика змінила назву 
на «Угрорусскую национальную партию», 1940 р. увійшла до 
Угорської партії Ендре Корлата. У березні 1945 р. С. Фенцика аре-
штував СМЕРШ, а 30 березня 1946 р. за вироком Закарпатського 
обласного суду його розстріляли.

На жаль, нинішня українська правляча верхівка є менталь-
но постколоніальною, малорухливою у відстоюванні національ-
них інтересів і цінностей, зате успішною в торгівлі ними. Саме 
тому досі залишаються не розслідуваними і не покараними за-
документовані масові злочини проти людяності в Карпатській 
Україні, скоєні сусідніми державами. Саме з весни 1939 р. в 
Закарпатті ведуть відлік масові репресії, котрі тільки посилили-
ся з приходом радянської армії восени 1944-го.

Нема різниці під якими прапорами – національно-патріотич-
ними чи іншими, в вишиванках, класичних костюмах чи в бу- 
денній одежі приходили до влади управлінські команди. 
Найбільше зроблено провальних кроків, приміром, у нині драж-
ливих відносинах з Угорщиною за президента Віктора Ющенка 
в 2005 – 2010 рр. Із нагоди 70-річчя Карпатської України,  
В. Ющенко роздав чимало звань, орденів, медалей, проте уни-
кав постановки принципових питань про угорську агресію в 
Карпатську Україну, її окупацію та анексію, злочини проти лю-
дяності.

Ясна річ, найкраще минуле Карпатської України висвіт-
люється всередині краю – принаймні в домінуючих україно- 
мовних медіа й освітніх закладах Закарпатській області. Ба- 

1 Дронов М. Кому служили «русскіе фашисти» Закарпаття? Український 
журнал. 2008. 4 липня.
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чимо весь спектр пізнавальних площин: просвітницьких, мемо-
ріальних, дослідницьких. Розбудова карпатоукраїнської дер- 
жавності 1938 – 1939 рр. привернула осібну увагу багатьох су-
часних істориків1.

На ключовому напрямку вдалося зрушити камінь із мер-
твої точки. Обґрунтовані твердження про окупацію та анексію 
Карпатської України як українську точку відліку Другої світо-
вої війни здобули підтримку в науковому середовищі. Агресія 
Угорщини проти Чехословаччини, внаслідок чого від 15 берез-
ня до 17 липня 1939 р. була окупована й анексована Карпатська 
Україна, послужила прелюдією величезних геополітичних змін 
не тільки на сході Європи, але й у світі загалом.

Вісім десятиліть тому на Закарпатті відбулися знаменні по-
дії, накреслено державотворчу перспективу для всієї української 
нації. Залишаються злободенними історичні уроки Карпатської 
України, гіркі та героїчні.

Які найважливіші завдання стоять перед нами сущими? 
Лише історія без міфів служить міцним фундаментом нової 
Української держави. Ця держава підтвердила життєздатність 
протягом життя одного покоління, а своє право на існування 
відстоює перед уже північно-східним агресором – у російсько- 
українській війні, що триває від 2014 р.

*Першопубл.: Офіцинський Р. Сучасні уявлення про Карпатську 
Україну. Українське державотворення. 2019. Вип. 1. С. 44-47.

1 Віднянський С. Карпатська Україна як етап українського державотво-
рення. Український історичний журнал. 2019. № 2. C. 67-93.
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приводу відзначення 70-річчя Карпатської України), Закарпатська 
обласна державна адміністрація, Ужгород, 31 жовтня 2008 р. 
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Офіцинський Р. Карпатська Україна в житті Степана Сабола.

Міжнародна наукова конференція «Вісниківська традиція у лі-
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Дрогобич, 22-23 квітня 2010 р. Офіцинський Р. Пропагандистські лис-
тівки часу Карпатської України.

Круглий стіл «Філософсько-історичні, національно-духовні, 
культурно-освітні, політико-правові, соціально-економічні, міжна-
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відновлення Української державності в новітню добу і 100-річчю по-
чатку відродження Української Автокефальної Православної Церкви, 
Карпатський університет ім. А. Волошина, Ужгород, 14 березня  
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українознавства Міністерства освіти і науки України, Ужгород, 11 ли-
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про Карпатську Україну.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Карпатська 
Україна в контексті українського державотворення, міжнарод-
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Офіцинський Р. Дискусійні питання історії Карпатської України.
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Почесна грамота Закарпатської обласної державної адміністра-
ції – «За значний особистий внесок у підготовку і проведення в місті 
Ужгороді Міжнародної наукової конференції «Карпатська Україна у 
контексті українського державотворення», приурочену 70-річчю по-
дій, пов’язаних із проголошенням Карпатської України». Голова Олег 
Гаваші. Ужгород, 14 квітня 2009 р.

Орден «Карпатська Україна – 75 років» Української Автокефальної 
Православної Церкви – «За багаторічну науково-педагогічну діяль-
ність, особистий внесок у розвиток української вищої освіти і науки 
та з нагоди 78-ї річниці проголошення Карпатської України». Віктор 
Бедь, єпископ Мукачівський і Карпатський, керуючий Карпатською та 
Тернопільською єпархіями. Ужгород, 14 березня 2017 р.

Премія імені Михайла Лучкая Мукачівської греко-католицької 
єпархії за монографію «Народні перекази Закарпаття» і навчальний 
посібник «Екскурсії Закарпаттям». Єпархіальний єпископ Мілан 
(Шашік), помічний єпископ Ніл (Юрій Лущак). Ужгород, 17 січня 
2018 р.

Ужгородська міська премія імені Петра Скунця в номінації 
«Краєзнавча література» за книжку «Народні перекази Закарпаття». 
Ужгород, 29 липня 2019 р.
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Некоторые тенденции в освещении 
истории Закарпатья

Украинское направление является официальным и господствую-
щим в исторической науке Закарпатья. Оно обеспечено профессио-
нальными кадрами (Ужгородский университет) и солидной изда-
тельской базой. В рамках официальной историографии создан ряд 
интересных исторических трудов, на основе архивных материалов, 
раскрывающих «белые пятна» в истории края. Зримо просматривает-
ся преобладание украинского взгляда на процессы, происходившие в 
регионе в межвоенный период... Та же тенденция прослеживается в 
монографии выпускника Ужгородского университета Р. Официнского 
«Политическое развитие Закарпатья в составе Венгрии» (Киев, 1997). 
Опираясь на солидную базу ранее неизвестных архивных источников, 
автор впервые рассмотрел деятельность в этот непростой период раз-
личных политических течений в крае – украинофильского, провенгер-
ского, чехофильского, коммунистического. Не нашлось места в книге 
только для собственно русинского и русофильского направлений... 
Как видим, современное состояние историографии Закарпатья сложно 
и противоречиво. При существующем противостоянии и противобор-
стве общеукраинского и русинского направлений, несмотря на несом-
ненные успехи исторических исследований, трудно рассчитывать на 
воссоздание объективной картины исторического развития края.

Досталь М. Некоторые тенденции в освещении истории Закар- 
патья в трудах ужгородских ученых последнего десятилетия. В кн.: 
Государственная самостоятельность Украины и Белоруссии и ос-
новные тенденции освещения прошлого восточных славян мировой 
наукой: Международная конференция, г. Москва, Институт славяно-
ведения Российской академии наук, 13-15 сентября 2004 г. vostslavia.
narod.ru.
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«Карпатська Cіч»: героїчна історія 
українського Закарпаття

Нещодавно київське видавництво «Темпора», яке спеціалізу-
ється на історичній літературі, випустило у світ розкішне видан-
ня «Карпатська Січ: військове формування Карпатської України»... 
Приємно, що після київської презентації друге публічне представлен-
ня книжки видавництво «Темпора» зробило в Ужгороді... Доктор іс-
торичних наук Сергій Федака вважає, що «Карпатська Січ: військове 
формування Карпатської України» дає нове уявлення про події 1938 – 
1939 років. Зокрема, своїм багатим – переважно ексклюзивним – ілю-
стративним матеріалом. З ним згоден інший професор Ужгородського 
національного університету Роман Офіцинський, який вважає книж-
ку Олександра Пагірі одним із кращих досліджень про Карпатську 
Україну останніх років. Адже, чого гріха таїти, замість серйозних 
наукових пошуків у нас історія цієї вкрай важливої події звелася до 
переписування діаспорної літератури. А архіви (особливо закордонні) 
досі залишаються не вивченими. Зокрема, Роман Офіцинський розпо-
вів про цілу добірку документів спецслужб Румунії того часу, які вже 
рік безрезультативно лежать в Ужгороді, бо нема кому їх переклас-
ти з румунської. Це при тому, що в УжНУ є навіть кафедра румун-
ської філології. Безсумнівним плюсом видання професор вважає його 
науково-популярний характер. Адже багатий візуальний ряд робить 
історичну книжку привабливою для пересічного читача. Доречною, 
на думку науковця, була би й реконструкція схеми бою на Красному 
полі, яку поки що ніхто не здійснив...

Олександр Гаврош, ЛітАкцент (litakcent.com), 7 вересня 2010 року

Украинские и венгерские ученые написали 
«примиряющую» книгу по истории Закарпатья

9 марта в Ужгороде состоялась презентация книги «Закарпатье: 
1919 – 2009». Как отмечают авторы, книга издана на украинском и 
венгерском языках благодаря сотрудничеству нескольких поколений 
ученых и является «первой попыткой примирения историографии 
двух стран, научные работники которых до сих пор имели разные 
взгляды на страницы общей истории».

Документи і матеріали
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...Доктор исторических наук, профессор УжНУ Роман Официн- 
ский отметил, что масштабный проект осуществили 26 авторов. 
Украинская и венгерская версии, по его словам, не являются абсо-
лютно идентичными, ведь существуют определенные отличия, на-
пример, в названиях, однако по содержанию все передано одинаково. 
Профессор рассказал, что инициатива издания принадлежала венгер-
ской стороне в рамках процесса исторического примирения через об-
щие научные проекты. «Украинская и венгерская историография отно-
сительно определенных моментов имеют разные взгляды и это первая 
попытка примирить науки двух народов. И это немного болезненный 
момент. Венгры имеют специфический взгляд на Закарпатье. Однако 
авторы книги смотрели на исторические моменты глазами современ-
ника, который не отвечает за действия, и в том числе ошибки своих 
предшественников», – отметил он. Относительно событий 1939 года, 
Карпатской Украины, Официнский заявил следующее: «Я осветил 
события этого периода именно как оккупацию со стороны Венгрии. 
Венгерская сторона, на удивление, приняла эту позицию, хотя, конеч-
но, были дискуссии. И это интересный и поучительный момент для 
историков и других стран».

REGNUM, 9 марта 2011 года

В Ужгороді презентували українсько-угорську історичну 
книгу «Закарпаття: 1919-2009»

Українські та угорські історики вперше написали спільну книгу 
про історію Закарпаття. 9 березня в Ужгородському прес-клубі відбу-
лася прес-конференція співавторів унікального видання – історичної 
книги «Закарпаття: 1919 – 2009». Книга видана українською та угор-
ською мовами завдяки співпраці кількох поколінь вчених та є першою 
спробою примирення історіографії двох країн, науковці яких досі 
мали різні погляди на сторінки спільної історії.

...Доктор історичних наук, професор УжНУ, член редколегії Роман 
Офіцинський зауважив, що масштабний проект здійснили 26 авторів. 
Видано дві дзеркальні версії – українською та угорською мовами. 
Переклад, за словами Р. Офіцинського, не є абсолютно ідентичним, 
адже існують певні відмінності, наприклад, у назвах. Проте за змістом 
усе передано однаково. Професор розповів, що ініціатива видання на-
лежала угорській стороні у рамках процесу історичного примирення 
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через спільні наукові проекти. «Українська і угорська історіографія 
щодо певних моментів мають розбіжні погляди і це перша спроба при-
мирити науки двох народів. І це трохи болісний момент. Угорці мають 
специфічний погляд на Закарпаття. Проте автори книги дивилися на 
історичні моменти очима сучасника, який не відповідає за дії і у тому 
числі помилки своїх попередників», – наголосив науковець.

Також вперше подано факти з історії угорської національної мен-
шини на Закарпатті. Щодо подій 1939 року, Карпатської України, то 
Роман Офіцинський розповів: «Я висвітлив події цього періоду саме 
як окупацію з боку Угорщини. Угорська сторона, на диво, прийняла 
цю позицію, хоча, звичайно, тривали дискусії. І це цікавий та повчаль-
ний момент для істориків й інших країн».

Karpatnews.in.ua, 9 березня 2011 року

Документи
(зазначено сторінки цієї книжки, на яких оприявнені)

Листівка «Сынъ простого народа побѣдителемъ надъ панами!» 
Домашній архів Романа Офіцинського. Див. с. 15-16.

Листівка «Русины!» Домашній архів Р. Офіцинського. Див. с. 16.
Листівка «Франц Раковци» Домашній архів Р. Офіцинського.  

Див. с. 16.
Листівка «Мадяри! Брати і сестри!» Домашній архів Р. Офіцин- 

ського. Див. с. 17.
Листівка «Міндент віссо...» Домашній архів Р. Офіцинського. 

Див. с. 17-18.
Копія телеграми Федора Ревая Адольфу Гітлеру 9 лютого 1939 р.  

про заснування Німецько-українського товариства. Політичний архів 
міністерства закордонних справ Німеччини. Надав журналіст Михайло 
Темнов з Ужгорода в жовтні 2019 р. Див. с. 26.

Телеграма Августина Волошина німецькому уряду про незалеж-
ність Карпатської України 14 березня 1939 р., надіслана німецьким 
консулом Гамілкаром Гофманом. Політичний архів міністерства за-
кордонних справ Німеччини. Надав М. Темнов. Див. с. 135.

Телеграма Августина Волошина міністру закордонних справ 
Німеччини про незалежність Карпатської України 14 березня 1939 р. 
Політичний архів міністерства закордонних справ Німеччини. Надав 
М. Темнов. Див. с. 136.
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Телеграма Августина Волошина Адольфу Гітлеру про допомо-
гу незалежній Карпатської України в критичній ситуації 15 березня 
1939 р. Політичний архів міністерства закордонних справ Німеччини. 
Надав М. Темнов. Див. с. 137.

Телеграма Августина Волошина міністру закордонних справ 
Німеччини про військову допомогу Карпатській Україні 15 березня 
1939 р. Політичний архів міністерства закордонних справ Німеччини. 
Надав М. Темнов. Див. с. 138.

Карта-схема окупації Карпатської України військовими з’єд-
наннями Угорщини. Складена румунською розвідкою. Військово-
історичний архів Румунії в м. Пітешть. Надав історик Корнел Град із 
м. Залеу (Румунія) в березні 2009 р. Див. с. 60.

Лист Володимира Бірчака до Івана Мірчука від 22 квітня 1939 р.  
Оригінал українською та переклад німецькою. Політичний архів мі-
ністерства закордонних справ Німеччини. Надав М. Темнов. Див.  
с. 193-196.

Лист Уласа Самчука до Адольфа Гітлера від 11 травня 1939 р. про 
сприяння у звільненні письменника Василя Ґренджі-Донського з угор-
ського концтабору поблизу Ніредьгази. Політичний архів міністерства 
закордонних справ Німеччини. Надав М. Темнов. Див. с. 185.

Меморандум міністру закордонних справ Німеччини від уряду 
Карпатської України в еміграції 30 листопада 1939 р. Державний архів 
Закарпатської області. Див. с. 111-116.

Лист Августина Волошина до Йоахіма Ріббентропа від 2 серпня 
1940 р. Політичний архів міністерства закордонних справ Німеччини. 
Надав М. Темнов. Див. с. 96.

Меморандум райхканцлеру Адольфу Гітлеру від 11 липня 1941 р., 
що обговорювався урядом Карпатської України в еміграції. Державний 
архів Закарпатської області. Див. с. 117-121.

Витяг із рукопису «Хроника села Новоселицѣ (Тячовскій округъ) 
съ особнѣйшымъ вниманіемъ на вѣроисповѣданіе; съ додатками: шко-
ла, духовники, дѣйствующіи въ Новоселицѣ и ихъ короткій curriculum 
vitae. Составилъ и подаровалъ гр.-кат. церкви о. Стефанъ Бендасъ, гр.-
кат. духовникъ. 1932 – 1941». Парафіяльний архів греко-католицько-
го храму Вознесіння Господнього с. Новоселиця Тячівського району 
Закарпатської області. Див. с. 36-49.



287

Зміст

Передмова. Чим приваблива Карпатська Україна? ................................. 3

Частина перша. РЕКОНСТРУКЦІЇ ....................................................... 11
Листівки часу Карпатської України ................................................ 11
Німецький фактор на сторінках карпатоукраїнської газети 
«Нова Свобода» (1938 – 1939) ......................................................... 19
Карпатоукраїнське село: Новоселиця 1938 – 1939 рр. .................. 32
Євреї Карпатської України .............................................................. 49
Окупація та анексія Карпатської України ...................................... 60
Дипломатичні зусилля уряду Карпатської України в екзилі ....... 85
Українська точка відліку Другої світової війни: національно-
патріотичні інтерпретації історії Карпатської України 
в сучасних дослідженнях ................................................................. 122
Актуальне про угорську агресію на Закарпаття (1938 – 1944) .... 145
Демографічні втрати Закарпаття в Другій світовій війні ............. 154

Частина друга. ВІДЛУННЯ ..................................................................... 175
Уроки Карпатської України: концепція Володимира Бірчака ..... 175
Володимир Бірчак як літературознавець ........................................ 200
Обрії Івана Ірлявського .................................................................... 208
Моя Карпатська Україно: Поетична антологія .............................. 211
Народні перекази про Карпатську Україну .................................... 214
Карпатська Україна в екскурсознавстві Ужгорода ....................... 218
Меморіали героям Карпатської України ........................................ 224
Дисертаційні зауваги: Омелян Довганич, Лілія Трофимович ..... 235

Частина третя. ІНТЕРВ’Ю .................................................................... 239
Індикатор національної зрілості ...................................................... 239
«Іду на смерть, бо любив свою рідну Україну» ............................ 240
Гарячий листопад у долі Закарпаття ............................................... 246
З Карпатської України для нас почалася Друга світова ............... 254

Підсумки. Сучасні уявлення про Карпатську Україну ............................ 263

Додатки. Роман Офіцинський – карпатоукраїнознавець: 
бібліогр. покажч ............................................................................................ 270
Документи і матеріали ................................................................................. 282



288 Роман Офіцинський

Наукове видання

Офіцинський Роман Андрійович

Карпатська Україна
Історичні есе

Коректор Н. Остиста
Художнє оформлення М. Філь 

Комп’ютерна верстка Б. Волошин

Формат 60х84/16. Папір офсетний. 
Гарнітура Times New Roman. Умов. друк. арк. 18. 

Замовлення № 6. Тираж 300 пр.

TIMPANI 
Свідоцтво про державну реєстрацію видавців від 15.04.2003 р. 

Серія ДК, № 1327

Друк ТОВ «РІК-У» 
88000, м. Ужгород, вул. Гагаріна, 36


