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Роман Офіцинський 
Roman Ofi tsynskyy

м. Ужгород, Україна 
Uniwersytet Karpacki im. Augustyna Wołoszyna w Użhorodzie, Ukraina

Поляки на Закарпатті 1914–1939 років 
у сучасній національній пам’яті України і Польщі

Polacy żyjący na Zakarpaciu w latach 1914–1939 
we współczesnej pamięci narodowej Ukrainy i Polski

У сучасних державах Україні та Польщі, країнах-сусідах і союзниках, епізо-
дично спостерігається науковий та суспільний інтерес до маловідомих аспектів 
польської присутності в межах сучасної Закарпатської області України в дина-
мічний період – від початку Першої світової війни і до початку Другої світової 
війни. Передовсім висвітлюються такі важливі аспекти, як участь легіонерів 
у військових діях 1914–1915 рр., діяльність дипломатів у Міжвоєння, диверсій-
ні операції 1938–1939 рр., рух і перебування біженців у вересні 1939 р.

Майже кожне з названих питань має нині обопільне відлуння в інтелек-
туальній та політичній сферах. У конкретному випадку йдеться про певний 
наратив, що нерозривно пов’язаний з інтерпретацією наявних фактів, до яких 
спостерігається підвищене зацікавлення в умовах дво- чи багатосторонніх 
історико-меморіальних взаємодій найширшого контексту в часі та просторі. 
Прикметно, що до постановки і розв’язання фрагментів окресленої проблема-
тики кількаразово долучався й автор цих рядків1.

1 Р. Офіцинський, Початок Другої світової війни і Закарпаття: польська еміграція, [в:] 
Українські землі в роки Другої світової війни, ред. В. Мельник, Р. Офіцинський, Ужгород 
1998, с. 61–67; Р. Офіцинський, Перша світова війна на Закарпатті, «Тисячоліття – Millen-
nia» 2015, № 2, с. 50–67; Р. Офіцинський, Карпатська Україна, Ужгород 2020.
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Наразі пропонується зосередити увагу на тематично споріднених подіях 
першої половини переломного в історії людства «короткого XX століття». 
Проводячи своє дослідження у проблемно-хронологічній площині, прагнемо 
насамперед зосередити увагу до польських легіонерів, дипломатів, диверсан-
тів, військових і біженців, які поетапно проявили себе на Закарпатті протягом 
1914–1939 рр. Наявний емпіричний матеріал заслуговує на узагальнення та 
осібні наукові зацікавлення, а також на присутність і трактування в контексті 
сучасної національній пам’яті України і Польщі.

Початок Першої світової війни: польські легіони

У складі австро-угорської армії на Закарпатті воювало ряд добровольчих 
національних формувань, зокрема польські підрозділи. 3-й піхотний полк 
Легіонів Польських у складі чотирьох батальйонів перебував на Закарпатті. 
Наприкінці вересня 1914 р. польські легіонери заквартирували у м. Хуст 
і с. Липча (нині Хустський район Закарпатської області). В угорських газетах 
Марамороського комітату про них тоді писали чомусь негативно, мовляв, 
розводили антисанітарію, відзначались дрібними крадіжками. Їх картали за 
те, що забруднили віллу жупана Ласло Негре в Хусті, поцупили там дещо 
з посуду2. Відтак 3-й та 4-й батальйони скерували у с. Усть-Чорна (нині 
Тячівський район), 1-й батальйон – під м. Севлюш (Виноградів) і с. Королево. 
2-й батальйон у першій половині жовтня 1914 р. взяв участь у контрнаступі 
проти росіян поблизу м. Мараморош-Сигіт (нині м. Сігету-Мармаціей, 
Румунія).

Ще 1942 р. з’явився друком уривок зі щоденника пенсіонера Гаврила Бая, 
старости Мукачева в Першу світову війну3. Мова йшла про події 28–29 вере-
сня 1914 р., коли російські війська прорвалися на Закарпаття. Евакуаційний 
ажіотаж у Мукачеві підсилив поспішний відхід угорської кавалерії. Магістрат 
приготував до зустрічі з росіянами білий переговорний прапор. Мукачівські 
залізничники чекали наказу покинути місто. Із Будапешта телефоном прем’єр-
міністр Іштван Тиса півгодини цікавився ситуацією в Мукачеві та околицях.

Тоді добрих вісток австро-угорські посадовці нізвідки не ждали. Із 
с. Неліпино, що сусідить із м. Свалява, на двох возах у Мукачево привезли 

2 А. Штефан, За правду i волю. Спомини i дещо з iсторiї Карпатської України, Торонто 1981, 
кн. 2, с. 100–101.

3 Г. Бай, Маршалъ Пильсудскій на нашей земле (Изъ моего дневника), «Земледҍльскій 
календаръ на годъ 1942», Ужгородъ 1941, с. 111–115.
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поранених оборонців країни. Проте в міську ратушу зателефонували війсь-
кові, що о дев’ятій годині вечора 28 вересня 1914 р. прибуде фронтове під-
кріплення – польські легіонери. Мукачівський староста наказав у чотирьох 
котлах зварити гуляш і привести хліб із приміського села Паланок. До гуляшу 
приготувались подати вино з розрахунку по півлітра на солдата. У головно-
му міському готелі «Зірка» замовили вечерю на 13 осіб: десятьох польських 
офіцерів, старости Мукачева, його секретаря, поліцмейстера. Поїзд із легіо-
нерами прибув у призначений час. Ними командував полковник Юзеф Піл-
судський (1867–1935), потім глава відродженої в листопаді 1918 р. Польської 
держави.

У «Зірці» спочатку спілкувалися німецькою мовою. Потім виявилося, що 
один з польських офіцерів достатньо володіє по-угорськи. Оскільки Ю. Піл-
судський застудився, після вечері його відправили у свалявському напрямку 
– в с. Чинадієво (нині Мукачівський район) каретою. Інші офіцери туди до-
бралися верхи на конях. Розпрощавшись із поляками, староста Г. Бай зателе-
фонував прем’єру І. Тисі та розповів про розмову і вечерю з ними детально. 
Пізно вночі старості принесли лист від Ю. Пілсудського. Він просив тисячу 
пар нормальних солдатських чобіт замість розмоклих «віденських» – з папе-
ровою підошвою задля економії шкіри. Терміново в двох казармах у Мукачеві 
їх зібрали і на світанку 29 вересня на чотирьох возах відвезли в Чинадієво. 
Поляки з вдячністю отримали посилку з якісним взуттям.

Примітно, що з тодішніми польськими легіонерами пов’язана зміна назви 
карпатського перевалу між найближчими гірськими селами – Брустури, нині 
Лопухів (Тячівський район Закарпатської області) і Рафайлово, нині Бистриця 
(Надвірнянський район Івано-Франківської області). Перевал Легіонів (рані-
ше – Пантирський або Великої Рогози) має висоту 1110 м над рівнем моря 
і розташований у масиві Ґорґани, між горами Тавпиширка (1503 м) і Пантир 
(1225 м).

У жовтні 1914 р. через перевал проклав дорогу 3-й піхотний полк польсь-
ких легіонерів у складі австро-угорської армії4. Цим підрозділом командував 
тоді майор Юзеф Галлер (1873–1960). По завершенні Першої світової війни 
він у званні генерала дивізії взяв участь у польсько-українській війні, тобто 
проти Західно-Української Народної Республіки (травень-червень 1919 р.) на 
чолі «Блакитної Армії», котру перевезли з Франції.

4 Звіт про експедицію з історичного краєзнавства «Слідами забутої війни» (до 100-ліття 
початку Першої Світової війни) по Українських Карпатах 20–25.08.2013 р. членів гуртка 
«Туристське багатоборство» м. Славута Хмельницької обл., керівник гуртка Алла Сліві-
на, otstkum.km.ua/wp-content/uploads/2014/01 (доступ: 01.02.2020).
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Шлях через вказаний перевал призначався для швидшого переходу вели-
кої кількості військ із технікою на східний театр воєнних дій Першої світо-
вої війни через важкодоступні гірські райони. Для виконання цього завдання 
в стислі терміни (за 50 робочих годин, тобто 5 днів, до 19 жовтня 1914 р.) 
з долини закарпатської річки Тересва на протилежний бік хребта силами 
близько тисячі польських піонерів (саперів) і місцевих робітників збудува-
ли унікальну дорогу, вимощена чотириметровими колодами. Звели 28 мостів, 
деякі з них сягали завдовжки 50 м. Довжина віадука, прокладеного вздовж 
стрімких схилів з нахилом понад 15°, склала 7 км. Для його будівництва вико-
ристали майже 5 тис. куб. м деревини.

Дорогу назвали Шлях Легіонів, а місце, де вона перетнула вододільний 
хребет – перевалом Легіонів. Відтоді географічна назва стала загальновжива-
ною, а на закарпатському боці розташований цвинтар польських легіонерів, 
де поховано близько сорока полеглих у боях під Рафайлово в січні 1915 р.

Міжвоєння: польська дипломатія

Підкреслена прихильність угро- і русофільської періодики Підкарпатської 
Русі (офіційна назва міжвоєнного Закарпаття) до Польщі та поляків не 
випадкова. Наприклад, вельми пасіонарний Степан Фенцик, лідер крайової 
профашистської Російської (в оригіналі – «Русская») народно-автономної 
партії отримав у 1934–1938 рр. від польського консула в Ужгороді Мечислава 
Халупчинського загалом 52 тис. чехословацьких корун.

Використав ці кошти С. Фенцик на неафішовані партійні потреби і пе-
ріодичні видання в руслі пропагування польсько-угорського братерства5. 
У підконтрольній йому газеті «Карпаторусскій голосъ» („Карпаторосійський 
голос») все, що стосувалося польської культури, нації та держави висвітлюва-
лося з надзвичайною теплотою.

У травні 1933 р. ця газета подала репортаж про торжества з приводу 
польського національного свята 3 травня, що відбулися в усій тодішній Чехо-
словацькій Республіці – в провідних містах Прага, Брно, Братислава, Кошіце 
й Ужгород6. У приміщенні міського театру в Ужгороді 2 травня під покро-
вительством польського посла в Чехословаччині В. Гржибовського пройш-

5 Р. Офіцинський, Політичний розвиток Закарпаття у складі Угорщини (1939–1944), Київ 
1997, с. 120.

6 Польскіе торжества въ ЧСР и на Подкарпат[ской] Руси, «Карпаторусскій голосъ», 
03.05.1933. 
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ло урочисте засідання. З промовою виступив консул Польщі в Ужгороді 
М. К. Свержбинський. А 3 травня у греко-католицькому кафедральному хра-
мі Воздвиження Хреста Господнього відбулось урочисте богослужіння, потім 
банкет у консульстві.

1938–1939 рр.: польські диверсії

Серед сучасних зарубіжних видань про Карпатську Україну відмітимо таке. 
Польський історик, професор Університету Казимира Великого в Бидгощі 
Даріуш Домбровський оприлюднив 2012 р. монографію про офіційну 
і неофіційну політику Польщі щодо Закарпаття 1938–1939 рр.7 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-поляків, які також розповсюджували фальшиві 
листівки «українських націоналістів», в яких ображали, зокрема, румунів, 
налаштовуючи їх проти українців.

Під вельми промовистим заголовком «»Український П’ємонт»: Русь За-
карпатська в період автономії 1938–1939 років» у Варшаві 2017 р. вийшла 
читабельна монографія поважного обсягу професорів Міхала Ярнецького 
(Університет імені Адама Міцкевича в Познані) і Петра Колаковського (По-
морська академія в Слупську)8. Написана на широкій джерельній основі, 
опрацьовані документи з багатьох польських і зарубіжних архівів. Автори 
привертають погляди до тіньових аспектів, зокрема й до польських підривних 
акцій. Примітно, що за книжку «Український П’ємонт» М. Ярнецкі та П. Ко-
лаковський удостоєні Премії імені Вацлава Фельчака і Генріка Верешицького 
за 2018 р., яку присуджують Польське історичне товариство, Ягеллонський 
університет і Літературне видавництво за видатні досягнення з історії Цен-
тральної та Східної Європи.

Після Віденського арбітражу 2 листопада 1938 р. Польща направила у те-
риторіально зменшений автономний край Карпатська Україна (Підкарпатська 
Русь) радника міністерства закордонних справ Петра Курницького в статусі 
консула з особливими повноваженнями. Оскільки в адміністративному цен-
трі автономії – м. Хуст, де розташувався уряд Августина Волошина, було заті-
сно (населення міста побільшало вдвічі), польське консульство розмістилося 

7 Д. Домбровський, Польща і Закарпаття: 1938–1939, Київ 2012.
8 M. Jarnecki, P. Kolakowski, «Ukrainski Piemont»: Rus Zakarpacka w okresie autonomii 1938–

1939, Warszawa 2017.
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в м. Севлюш (Виноградів), що за 25 км од Хуста. Раніше П. Курніцький був 
віце-консулом у Києві (до 1936 р.), а до призначення консулом у Севлюш пра-
цював референтом у міністерстві закордонних справ Польщі у Варшаві9.

Аташе консульства Андрій Валігурський проінформував Варшаву про на-
пад на консульство 9 січня 1939 р. натовпу, керованого, за його припущення-
ми, січовиками – членами легальної парамілітарної організації «Карпатська 
Січ». Нападники вибили сім вікон. Через годину в консульство зателефонував 
прем’єр А. Волошин, який сказав, що напад учинили безвідповідальні еле-
менти, а січовики їх розганяли. Невдовзі після інциденту, 11 січня, консул 
П. Курницький відправився в Хуст, де його прийняв А. Волошин, який пе-
реклав провину на фенциківців – деструктивних осіб, які фінансувалися че-
рез екс-депутата чехословацького парламенту С. Фенцика, котрий залишився 
в Ужгороді, переданому Угорщині.

Натомість П. Курницький вручив ноту протесту, де йшлося про концен-
трацію у Карпатській Україні антипольських елементів із числа втікачів із Га-
личини (тодішніх Львівського, Станіславського і Тернопільського воєводств). 
Чимало з них нелегально повернулося в Польщу. Їх нараховували близько 
600 осіб за період від вересня 1938 до лютого 1939 рр.10

Задовго до нападу на консульство у Севлюші польський уряд самостійно 
розробив план терористичної, диверсійної та пропагандистської діяльності 
в Карпатській Україні. Розробники – польські консули Мечислав Халупчинсь-
кий (Ужгород) і Петро Курницький (Хуст – Севлюш). Його погодили польсь-
кий посланник у Празі Казимир Папеє та представник генерального штабу 
полковник Скрдліджевський в першій декаді січня 1939 р. За цим планом ди-
версії мали вестися з двох центрів – міст Ужгород (включений тоді до складу 
Угорщини) і Пряшів (залишився в Чехословаччині – належав автономній Сло-
ваччині). Йшлося про витрати близько 60 тис. корун щомісячно.

Тематичні настрої тогочасної Польщі відобразив популярний щомісячник 
«Tęcza» («Веселка»), що виходив у Познані та належав до кращих польських 
видань у кольорі. У лютому 1939 р. цей журнал помістив украй тенденційну 
і неприхильну статтю «Країна голоду, нужди і терору» Болеслава Рудзського, 
присвячену Підкарпатській Русі (Карпатській Україні)11. Публіцист мандру-
вав краєм, де основним природним багатством слугували лісові ресурси. Від-

 9 М. Вінч, «Одноденна держава»: свідчення англійського очевидця про події Карпатської 
України, Київ 2012, с. 106–107.

10 Польскіе торжества въ ЧСР и на Подкарпат[ской] Руси, «Карпаторусскій голосъ», 
03.05.1933.

11 В. Rudzki, Kraina głodu, nędzy i terroru, «Tęcza» 1939, № 2.
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значив кричущу бідність населення, що нібито переважно споживало хліб, 
випечений з вівсяного борошна і подрібненої кори бука. Йому впало у вічі, що 
слабкий освітній рівень розвитку краю зрушено й покращено протягом двох 
десятиліть чехословацького володарювання. Автор помітив наявність трьох 
етнополітичних напрямків: українського, російського, карпаторуського (на-
справді його проявів уже тоді не спостерігалося).

Главу автономного уряду А. Волошина гіперболізовано й представлено 
як затятого українця, що бачив свій край ядром майбутньої Великої України 
від передмість Варшави і Кракова до Каспійського моря. На підтвердження 
цієї дражливої для тогочасного польського суспільства тези приведено ури-
вок начебто довірливої розмови з керівниками відділу пропаганди крайового 
уряду Дмитром Німчуком і Володимиром Комаринським, які сподівалися на 
німецьку підтримку, зокрема економічну й гуманітарну: натоді вже отримано 
300 тис. марок для безробітних і малозабезпечених краю. При цьому зробле-
но наголос на ворожому ставленні представників місцевої влади до Польської 
держави. Жахливу реальність у цій статті передано чотирма словами: голод, 
нужда, терор, анархія.

Фантазуючи, Болеслав Рудзський розводився довірливим читачам, що «ба-
чив людей, а точніше людських тіней, що гризуть кору гірської сосни, ялини 
і смереки, щоб задовольнити голод, щоб залишитися в живих». Вельми вигад-
ливо і гротескно зобразив громадську організацію «Карпатську Січ» (5 тис. 
осіб) з інструкторами-німцями. Мовляв, січовики вбили жорстоко 200 русинів 
і ніби сам репортер був свідком розстрілів. Він переконував, що 10–15 % україн-
ців терором упокорили 80 % русинів, а злочинці отримали посади державних 
службовців. Причому їздили на авто, подаровані Німеччиною.

Далі Б. Рудзський вигадав, що через хитке становище уряд Карпатської 
України прагнув перенести столицю з м. Хуст до с. Довге (нині Іршавський 
район), тобто 30 км північніше. Його непокоїла присутність у краї німець-
ких дипломатів і журналістів. Ключовий висновок Б. Рудзського є пока-
зовим у своїй войовничій агресивності: польській нації слід якнайшвидше 
ліквідувати на цій землі український П’ємонт у зародку.

Невдовзі, коли ж Угорщина провела військову операцію щодо окупації 
Карпатської України, то до 17 березня 1939 р. евакуювалося близько 2 тис. 
чехословацьких громадян, цивільних і службовців через польські тоді станції 
Бескид і Сянки (нині Львівська область)12. Наступного дня, 18 березня, угор-
ські війська опанували Верецький перевал, на кордоні з Польщею.

12 Д. Домбровський, Польща і Закарпаття…, с. 326–328.
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Розстріли на карпатських перевалах після 18 березня 1939 р.

У ході наступу угорської окупаційної армії та терористичних дій місцевих 
угрофілів 15–18 березня 1939 р. загинуло понад півтори тисячі симпатиків 
Карпатської України. Потім на карпатських перевалах угорські та польські 
солдати розстріляли декілька груп полонених січовиків (близько шестисот 
осіб молодого віку). У дні розгрому Карпатської України частина з них 
перейшла румунський кордон. Однак Румунія передала їх Угорщині, а та 
депортувала в Польщу.

Виявили ці захоронення археологи комунального підприємства Львівсь-
кої обласної ради з питань здійснення пошуку поховань учасників національ-
но-визвольних змагань, жертв воєн, депортацій, політичних репресій «Доля». 
Вони в жовтні-листопаді 2008 р. та в серпні 2011 р. дослідили околиці сіл Жу-
пани Сколівського району Львівської області та Верб’яж Воловецького району 
Закарпатської області13. Знайшли дві братські могили на землях Верб’язької 
сільської ради: відповідно з останками близько десяти і двадцяти січовиків. 
Ці знахідки спричинили значний суспільний резонанс, оскільки знаходилися 
поблизу монумента 2008 р. в пам’ять приходу літописних мадярів у Паннон-
ську (Тисо-Дунайську) рівнину.

Після 18 березня 1939 р. угорські конвоїри приводили полонених січови-
ків 7–8 колонами по 70–80 осіб на Верецький перевал, де проходив кордон між 
Угорщиною та Польщею, і передавали польським прикордонникам. Останні 
розмістили полонених на один день у казармах, а потім групами 10–20 осіб 
відконвоювали вздовж лінії кордону ліворуч і праворуч на півтора-два кіло-
метри і розстріляли над закарпатськими селами Верб’яж і Нова Розтока. Зо-
крема, біля Нової Розтоки (в 1966 р. приєднана до Верб’яжа) знаходилося три 
могили січовиків. Загальна же кількість розстріляних – від 500 до 600 осіб.

Подібні розстріли січовиків зафіксовані на Татарському перевалі поблизу 
смт Ясіня, неподалік нинішнього автошляху від м. Рахів до м. Івано-Фран-
ківськ.

У наш час під таким кутом зору зауважена проблематика розглядається не 
вперше. Примітною є резолюція семінару «Українофобія як явище та політ-
технологія» (Львів, 17 травня 2013 р.) під назвою «Розстріли на карпатсь-
ких перевалах у березні 1939 року: невідомий злочин». Ішлося про від 600 

13 Я. Онищук, С. Шеремета, Пошуково-ексгумаційні дослідження поховань стрільців Кар-
патської Січі на Верецькому перевалі, «Українофобія як явище та політтехнологія» 2014, 
№ 1, с. 60–69.
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до 800 убитих, причому археологічно-ексгумаційні роботи підтвердили факт 
злочину з участю угорських і польських державних інституцій.

Перед науковцями і владою України учасники семінару поставили за-
вдання: 1) всебічно вивчити обставини подій із залученням усіх можливих 
документів, які зберігаються в Угорщині, Чехії, Польщі, Росії, Німеччині; 
2) дати політичну оцінку злочинним діям; 3) встановити імена жертв злочинів 
1939 р. на карпатських перевалах, укласти Книгу Пам’яті Карпатської Украї-
ни; 4) продовжити археологічно-пошукові роботи і належно перепоховати 
знайдені рештки; 5) увічнити пам’ять загиблих меморіалами на Верецькому 
та Яблуницькому (Татарському) перевалах14.

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

Наголосимо, що польське консульство в міжвоєнному Ужгороді працюва-
ло аж до ліквідації Польської держави у вересні 1939 р. Щоправда польський 
консулом був уже Й. Шченовський, котрий, між іншим, у серпні інформував 
Варшаву про катастрофічне соціальне та економічне становище Підкарпаття 
(тогочасна офіційна угорська назва Закарпаття) в умовах угорського пануван-
ня і пропонував закупити велику партію винограду, яблук і вина, щоби при-
горнути до нового режиму принаймні багатих українських селян, які у тому 
році – 1939-му – не мали жодних шансів продати свою продукцію в Угорщині, 
а попередній ринок – чехословацький – безнадійно втратили.

Початок Другої світової війни: польська еміграція

Подія, до якої всупереч Версальсько-Вашингтонській системі мирних 
договорів усі старанно готувалися впродовж двох десятиліть, відбулася. 
1 вересня 1939 р. спалахнула Друга світова війна. Вона стала цвинтарем 
розвіяних ілюзій практично для всіх її учасників. Щонайперше – для поляків.

Одна справа насолоджуватися палаючою хатою сусіда, «ввійти в долю» 
з погромниками Чехословаччини – Угорщиною та Німеччиною, інша – в са-
моті тримати удар, причому подвійний (Німеччини і Радянського Союзу). 
Одна справа втішатися високою дипломатією прихильних великих держав 

14 «Українофобія як явище та політтехнологія» 2014, № 1.
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(Великобританія, Франція), інша – переживати жахіття чергового поділу 
і ліквідації власної держави.

Можна зрозуміти міністра закордонних справ Польщі Юзефа Бека, що 
в січні 1939 р. повідомив одному з депутатів польського парламенту про до-
мовленості з Адольфом Гітлером, фюрером і райхканцлером Німеччини15. 
Вони стосувались актуальних питань міжнародної політики, в тому числі по-
дальшої долі Карпатської Русі (Карпатської України), де вирішено обопільно 
підтримати інтереси Угорщини.

Можна зрозуміти так само і міністерство закордонних справ Великобри-
танії, котре приязно віднеслося до встановлення угорсько-польського кордону, 
вважаючи, що це сприятиме появі політичної осі Варшава – Будапешт – Бел-
град – Рим, яка зможе завадити військовій експансії Німеччини16. Зрозуміти 
можна загалом усіх зацікавлених у грядущому конфлікті, але не виправдати.

Отож 1 вересня 1939 р. голова Ради міністрів граф Пал Телекі у зверненні 
«До народу Угорщини!» оголосив про введення в країні надзвичайного ста-
ну. «Для збереження загального миру та продовження господарського жит-
тя» пропонувалася низка суворих заходів: обмеження права зборів і мітин-
гів, перевірка преси (внутрішня цензура) і закордонної друкованої продукції, 
скасування обмежень робочого часу й оплачуваної відпустки, запровадження 
твердих цін17. Це політичне рішення мусів заповзято виконувати і новост-
ворений регентський комісаріат Підкарпатської території на чолі з бароном 
Жигмонтом Переньї.

Водночас офіційний Будапешт залишився вірним союзницьким обіцян-
кам перед поляками. Міністр закордонних справ Третього Райху Йоахим фон 
Ріббентроп у телеграмі 9 вересня 1939 р. переконливо просив угорського ко-
легу Іштвана Чакі терміново дати дозвіл на використання залізниці Кашша 
(Кошіце) – Надьсаланц – Велеште для перекидання німецьких військових ча-
стин через найближчі карпатські перевали в Польщу. Проте позитивної від-
повіді не дочекався18. Пізніше роздратований Берлін на всяк випадок частину 
жертв у нетривалій німецько-польській війні записав на рахунок непоступли-
вого Будапешта.

15 А. Пушкаш, Цивилизация или варварство: Закарпатье 1918–1945, Москва 2006, с. 239–
240, 248–250, 324.

16 Б. Желицки, Втягивание Венгрии в орбиту германской политики и позиция венгерских 
политических сил (1939‒1940), [в:] Международные отношения и страны Центральной 
и Юго-Восточной Европы в начале второй мировой войны (сентябрь 1939 – август 1940), 
Москва 1990, с. 78.

17 Шляхом Жовтня, т. V (1938‒1945), ред. Г. Сіяртова, Ужгород 1967, с. 118–119.
18 Б. Желицки, Втягивание Венгрии в орбиту германской политики..., с. 82–83.
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Загалом польсько-угорська дипломатична традиція міцним корінням за-
глиблюється в середньовіччя. Спадщина доброзичливих взаємин визначила 
характер міждержавних стосунків міжвоєнного періоду, передовсім під ку-
том зору доцільності спільного кордону, боротьби супроти Чехословаччини 
особливо в 1938–1939 рр.19 Також ота союзницька приязнь проявилась і на 
початку Другої світової війни. Отже, короткочасна з’ява польської еміграції 
на Закарпатті є річчю цілком закономірною, у тому числі на шляху Свалява 
– Чинадієво20. Причому оприлюднена фотографія з польськими біженцями 
в «Землеробському календарі на високосний 1940 рік» Михайла Демка, депу-
тата угорського парламенту, не викликала жодних заперечень з боку держав-
ного цензора.

Так само безпроблемно з’явилась у «Землеробському календарі на рік 
1942» М. Демка здавалося тематично несподівана публікація «Маршал Піл-
судський на нашій землі». Це уривок із щоденника пенсіонера Гаврила Бая 
(Габора Баї), старости міста Мукачева років Першої світової війни, про якого 
вже мовилося21.

Досі нема повноцінної історичної картини, яка би відобразила масштаб-
ність і значущість явища польської еміграції на Закарпатті у вересні – жовтні 
1939 р. Маємо розрізнені відомості. Одначе й вони дозволяють зробити смі-
ливу проекцію. Насамперед – про масштаби. 18 вересня 1939 р., на наступ-
ний день вступу Червоної Армії в Західну Україну, регентський комісар ба-
рон Ж. Переньї визначив компетентних осіб, які розробили заходи стосовно 
допомоги польським біженцям22. Якраз тоді спостерігався їх великий наплив. 
Першочергової уваги потребували поранені та хворі. Усіх утікачів поступово 
перевозили вглиб Угорщини.

Радянські військові з’єднання порівняно швидко вийшли до карпатських 
перевалів. 21 вересня 1939 р. встановився радянсько-угорський кордон. На-
ступного дня Польща капітулювала. Спочатку кордон був дуже прозорим, 
оскільки його перетинали численні озброєні загони, в котрих угорські війсь-
кові забирали зброю і поселяли в спеціальні табори23. 23 вересня на угорсь-
ких теренах число біженців із Польщі досягло 20 тис. Однак таланило далеко 
не всім бажаючим, надто тим, хто зволікав з еміграцією. Наприкінці вересня 

19 П. Стерчо, Урядова координація операцій мадярських і польських терористів у Карпатській 
Україні в 1938‒1939 рр., «Державність» 1993, № 1, с. 15–24.

20 Польскіе бҍженці послҍ развала Польши на пути Свалява-Чинадҍево, «Земледҍльскій 
календаръ на високосний годъ 1940», Унгваръ 1939, с. 91.

21 Г. Бай, Маршалъ Пильсудскій на нашей земле..., с. 111–115.
22 Венгрія и польскіе бҍженцы, «Карпаторусскій голосъ», 20.09.1939.
23 20 000 польскихъ бҍженцевъ въ Венгріи, «Русская правда», 26.09.1939.
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1939 р. на Прикарпатті (у містах Городенка, Сколе, Надвірна) співробітники 
НКВС СРСР ув’язнювали поляків з обозів, що прямували до угорського і ру-
мунського кордонів з метою дістатися до Війська Польського у Франції24. Як 
правило, їм присуджували депортацію в Сибір на примусові роботи.

У жовтні 1939 р., згідно із заявою військового міністра Угорщини, в країні 
нараховувалося 33 тис. поляків-цивільних і 5 тис. офіцерів польської армії. 
Але, за даними німецької розвідки, кількість польських біженців в Угорщини 
складала 75 тис. осіб, які розташувалися в 120 населених пунктах25. Чимало 
поляків (близько 50 тис. осіб) одразу після короткочасного перебування на 
угорських землях через відкритий угорсько-югославський кордон переправи-
лися далі на Захід.

Рух польської людності через Підкарпатську територію, ясна річ, негатив-
но позначився на внутрішньополітичній ситуації. Спостерігалася тенденція 
загострення криміногенного чинника. Один із підкарпатських депутатів угор-
ського парламенту конфіденційно повідомив статс-секретаря з національних 
справ Тібора Патакі, що «гуцули з червоними прапорами ідуть назустріч ра-
дянським воїнам»26 і що місцеве населення має значну кількість гвинтівок, 
отриманих з рук відступаючих польських солдатів шляхом обміну на одяг 
і продукти, купівлі за готівку.

У вересні-жовтні 1939 р. угорські жандарми здійснили на Закарпатті ряд 
облав, аби примусити людей здати придбану зброю. Для її виявлення відпо-
відальні особи регентського комісаріату запропонували створити широку сіт-
ку агентів із трьох категорій: 1) вчителів, які бояться за свої посади; 2) євреїв, 
які хотіли би відновити забрані в них патенти (ліцензії) на підприємницьку 
діяльність; 3) священники, які ненавидять радянський лад за атеїзм й анти-
клерикалізм. Крім того, свою роль, на думку тих фахівців, повинна була зігра-
ти перевірена агентурна сітка з числа «ідейних керівників карпаторуського 
населення» (прибічників Андрія Бродія та Степана Фенцика).

Звісно, тоді не обходилось без трагедій. Найбільш голосна з них обійшла 
крайову періодику27. Львівський воєвода Альфред Білик (уродженець Львова, 
випускник юридичних студій Ягеллонського університету в Кракові, одно-
класник по гімназії та сподвижник маршала Едварда Ридз-Сміглі, головноко-

24 G. Mazur, Polityka władz sowietskich wobec ludności w województwie Stanisławowskim w latach 
1939‒1941, „Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawsze” 1993, т. I–II, s. 173–182.

25 Б. Желицки, Втягивание Венгрии в орбиту германской политики..., с. 84–85.
26 З. Пашкуй, Антинародна політика фашистської Угорщини на Закарпатті в 1938‒1944 рр., 

Ужгород 1974, с. 80.
27 Трагедія изъ-за получаса (Подробности самоубійства львовского воеводы), «Русская прав-

да», 01.10.1939.
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мандувача польської армії у вересні 1939 р.) у готелі «Чіллаг» («Зірка») в Му-
качеві 19 вересня 1939 р. пострілом у голову покінчив життя самогубством 
у віці 50 років. Доти він три дні пропрацював у нововідкритому польському 
консульстві в Мукачеві. Біля покійного нібито було знайдено один мільйон 
доларів (непідтверджена газетна сенсація).

Цей випадок шокував трагікомічним підтекстом. За версією місцевих га-
зетярів А. Білик у Мукачеві чекав свою сім’ю (дружину і трьох дітей), які ева-
куювались іншим транспортом. Нібито знайшлися свідки, які помилково по-
відомили, що сім’я екс-воєводи загинула в дорозі під час нападу українських 
повстанців. Одначе буквально за півгодини після самогубства дружина Мариля 
з дітьми (вочевидь – це Бася, Ева, Єжи, бо відомо, що найстарший син Лешек 
саме воював проти німецького агресора) приїхала в Мукачево. У похороні Аль-
фреда Білика взяли участь визначні представники міста і сотні людей.

Насправді загалом ця газетна версія самогубства Альфреда Білика доволі 
фривольна, фантастична. Адже в готелі «Чіллаг» у Мукачеві, де чверть століт-
тя перед тим вечеряв Ю. Пілсудський та його офіцери, воєвода А. Білик склав 
19 вересня 1939 р. два передсмертні документи: лист-заповіт (у зверненні до 
польського посольства в Будапешті, керівництва Польщі, дружини і дітей, ко-
трі були живими, він пояснив свій суїцид небажанням існувати інтернованим 
після загибелі Польської держави) і звернення до угорської влади. Останнє 
дуже промовисте, тому наводимо його в перекладі:

«Угорській владі, Мукачево.
1. Причина моєї смерті вказана в доданому листі до польського посольства 

в Будапешті.
2. Я прошу перекласти цей лист і повідомити його в місцевій та зарубіжній 

пресі.
3. Передайте воєводству тисячу доларів золотом та п’ятсот доларів паперових 

пану [Станіславському] воєводі Станіславу Ярецькому (перебуває в дорозі 
між Ясіня і Мукачевом).

4. Решту грошей в золоті, банкнотах (польські, американські, румунські) та моє 
майно, яке я маю при собі, записую шоферу Казимирові Яснюку (перебуває 
в Мукачеві та заїде в готель). Із цього він повинен допомагати моїм урядникам 
у випадку, коли їх зустріне, а в разі зустрічі моєї родини передати решту і, за-
лежно від можливостей обох сторін, залишитися разом.

5. Найперше належить оплатити готельний рахунок цими грошима і похоронні 
витрати, включаючи 5 (п’ять) доларів як чайові в готелі. Також я прошу тих 
1 500 доларів, які воєвода Ярецький повинен отримати, згадати в пресі, тому 
що я отримав ці гроші довірчо і хочу, щоб усі знали, що я віддав їх.
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6. Передайте всі документи і папери польському послу в Будапешті. Це важливі 
особисті документи (у 2-х теках, які слід переслати нотаріусу) та мої офіційні 
звіти.

Мукачево, 19.09.1939 – Альфред Білик, Львівський воєвода»28.

Щодо тодішнього спалаху насилля на прикарпатських теренах. У вересні 
1939 р. лише з Варшави у південно-східному напрямку евакуювалося 200–
300 тис. жителів. Вони й поінформували про діяльність на українських зем-
лях озброєних формувань політичного характеру і розбійницьких банд, що 
нападали на вихідців із центральної Польщі.

Одначе водночас варто пам’ятати, що в лавах Війська Польського воюва-
ло 100 тис. українців, а в антипольських виступах різного плану могло бути 
задіяно всього кільканадцять тисяч представників українського населення29. 
Причому збереглися відомості про цікавий факт. Власне, солдати-україн-
ці у вересні 1939 р. допомогли командиру польської 11 Карпатської дивізії 
полковнику Б. Пругару-Кеттлінгу безпечно дістатися до Угорщини шляхами, 
контрольованими українськими повстанцями.

Подібних свідчень при бажанні можна назбирати достатньо в мемуарній 
літературі.

Ця еміграційна епопея не тільки навстіж відчинила двері для нелегальної 
торгівлі зброєю. Дехто (прихильний до режиму і близький владі) скористав од 
напливу розмаїтого польського добра в інший спосіб. Угорський уряд 119 ко-
ней з усіх, які перебрав восени 1939 р. від поляків, передав підкарпатським 
господарям безоплатно30. Акція мала чітко окреслене пропагандистське спря-
мування. Адже восени 1938 р. та в березні 1939 р. з дозволу цивільної влади 
чехословацькі військові в багатьох закарпатських селян реквізували коней, 
котрі до власників так і не повернулися.

Ліквідація польської державності несподівано загострила давні економіч-
ні проблеми в домінуючому аграрному секторі Закарпаття. Восени 1939 р. ви-
никли труднощі в реалізації закарпатських овочів і фруктів (особливо яблук 
і слив) ще й тому, бо «стратився польський експорт»31. Зокрема, відчутно по-
страждала низовинна Тячівщина, що славилася яблуневими садами. Щоби 
зняти напругу, угорський уряд дозволив переробку на спирт сто вагонів яблук 

28 Alfred Biłyk, pl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Biłyk; en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Biłyk (dostęp: 
01.02.2020).

29 А. Sowa, Postawy społeszności ukraińskiej w okresie kampanii wrześniowej 1939 roku, «Kra-
kowskie Zeszyty Ukrainoznawsze» 1993, т. I-II, s. 167–172.

30 Однорочна робота мадярского правительства за народ Подкарпатя, Унгвар 1940, с. 22.
31 Ibidem, c. 24.
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і сто вагонів слив у місцевих броварнях. Окрім того, у Берегсасі (Берегово) 
і Надьсевлюші (Виноградові) відкрили спеціальні сортувальні, де відбира-
лись якісні фрукти для продажу на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Закарпаття стало транзитною зоною не тільки для польських біженців на 
початку Другої світової війни, а згодом і для українських утікачів. Вихід Ру-
мунії 23 серпня 1944 р. з війни проти СРСР і перехід її на бік антигітлерівсь-
кої коаліції суттєво вплинув на політичне керівництво Угорщини. Через те 
28 серпня 1944 р. регент Угорщини Міклош Горті провів засідання Коронної 
(державної) ради, на якій обговорювалося і переселення 100 тис. українсь-
ких біженців у західну частину Угорщини. На середину липня 1944 р. вони 
(в основному жінки, діти, особи похилого віку, українські націоналісти, ак-
тивісти «нового порядку» в Україні) зосередилися на кордоні та намагалися 
переїхати до Угорщини, передусім на її західні терени і далі до Німеччини32.

Угорські власті довго сперечалися з представниками Німеччини про те, 
як це практично здійснити. Угорщина ухилялася від прийому такої великої 
кількості біженців з України. Коронна рада вирішила більшу частину їх тран-
спортувати через Північну Угорщину і Словаччину до Німеччини, 30 тис. 
українських біженців розташувати у північній частині Угорщини, а решту 
запропонувати Німеччині вивезти до слов’янських країн, використовуючи 
угорську територію.

* * *

Ось так стисло виглядає нині історична картина з питання, сфокусованого 
у заголовку нашої статті. По-перше, відзначимо бойовий шлях на Закарпатті 
під час Першої світової війни підрозділів легіонерів під орудами знакових 
постатей польської історії Ю. Пілсудського та Ю. Галлера. По-друге, польські 
дипломати активно діяли в краї чехословацького та угорського періодів 
посередництвом консульств в Ужгороді, Виноградові та Мукачеві. По-
третє, примітними є масовані античехословацькі та антиукраїнські акції, що 
проводилися Польщею на Закарпатті після Мюнхенської угоди. По-четверте, 
представники Угорської та Польської держав стали співучасників масових 
розстрілів інтернованих українців на карпатських перевалах у березні 
1939 р. По-п’яте, окуповане Угорщиною Закарпаття восени 1939 р. слугувало 
транзитною територією для польських біженців, які покинули свої домівки 
внаслідок нападу нацистської Німеччини.

32 М. Держалюк, Україна у воєнно-політичних планах Угорщини у 1939–1945 рр., [в:] Бороть-
ба за Україну в 1943–1944 рр., ред. О. Лисенко, Київ 2014, с. 161–171.
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Принагідно не зайвим буде проголосити подальшим дослідникам ad fontes 
у цьому немагістральному, але поважному і вкрай потрібному напрямку, зо-
крема щодо міграційних потоків із Польщі в Чехословаччину через міжвоєн-
не Закарпаття, а також злочинів проти людяності на Верецькому та Яблуни-
цькому перевалах у другій половині березня 1939 р. З точки зору актуальності 
та важливості такі наукові результати неодмінно знайдуть суспільний попит, 
виявляться вдячними.
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Abstract: The article discusses scientifi c and public interest within modern Ukraine and 
Poland, neighboring countries and allies, on little-known aspects of Polish presence within 
the modern Transcarpathian region of Ukraine in a dynamic period – from the beginning of 
World War I to the beginning of World War II. These are the participation of legionnaires in 
the hostilities in 1914–1915, the activities of diplomats in the Interwar period, the sabotage 
operations in 1938–1939, the movement and stay of refugees in September 1939. Almost 
each of these aspects now has a mutual echo in the intellectual and political fi elds.
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