
 

 

 

 

 

 

PERSONALITIES IN THE CULTURAL 

AND EDUCATIONAL SPACE  

OF ZAKARPATTYA REGION:  

IVAN CHENDEY. PETRO SKUNTS   

   

 

Edited by Yaroslav Syvokhop 

and Tetyana Nestorenko 

 

 

 

 

Publishing House of University of Technology, Katowice, 2022



 

Editorial board : 

Oksana Ivats, PhD, Zakarpattia Institute of Postgraduate Pedagogical Education 

Lidija Khodanich, PhD, Zakarpattia Institute of Postgraduate Pedagogical Education 

Professor Vasyl Khymynets, DSc, Zakarpattia Institute of Postgraduate Pedagogical Education 

Professor Taras Kremin, PhD, State Language Protection Commissioner 

Professor WST Tetyana Nestorenko, PhD, University of Technology, Katowice  

Professor Roman Ofitsynskyy, DSc, Zakarpattia Institute of Postgraduate Pedagogical Education 

Professor WST Aleksander Ostenda, PhD, University of Technology, Katowice 

Natalia Rebryk, PhD, Zakarpattia Institute of Postgraduate Pedagogical Education 

Professor Vasyl Shuliar, DSc, Mykolaiv In-Service Teachers Training Institute 

Yaroslav Syvokhop, PhD, Zakarpattia Institute of Postgraduate Pedagogical Education 

Magdalena Wierzbik-Strońska, University of Technology, Katowice 

 

 

Scientific reviewers : 

Professor BSU Natalia Grabar, DSc, Biotechnological State University  

Professor UO Antonina Kalinichenko, DSc, University of Opole 

Professor Mariia Oliinyk, DSc, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University  

 

 

 

 

 

 

The authors bear full responsible for the text, data, quotations, and illustrations 

 

Copyright by University of Technology, Katowice, 2022 
 

 

 

 

ISBN 978-83-963977-9-9 

DOI: 10.54264/M011 

 

 

 

 

Editorial compilation 

Publishing House of University of Technology, Katowice 

43 Rolna street, 43 40-555 Katowice, Poland 

tel. 32 202 50 34, fax: 32 252 28 75 



245 

2.7. POLITICAL TESTAMENT OF PETRO SKUNTS 

 

2.7. ПОЛІТИЧНИЙ ЗАПОВІТ ПЕТРА СКУНЦЯ 

 

Яким є політичний заповіт визначного українського письменника Петра 

Скунця (20 травня 1942 – 30 квітня 2007), лавреата Шевченківської премії? 

Мовиться скоріше про відкрите запитання, ніж вичерпну відповідь. 

Йдеться радше про закономірне завдання для майбутніх літературознавчих та 

історико-культурних студій, розлогіших і ґрунтовніших. 

Автор цих рядків не вперше звертається до прояснення творчих імпульсів, 

ідейно-тематичних особливостей та громадсько-політичного осердя Петра 

Скунця [4; 5; 7]. Загалом літературознавчий та літературно-критичний доробок, 

пов’язаний з його іменем і письменницькими здобутками, доволі місткий та 

багатогранний [3]. Проте небуденна проблематика, винесена в заголовок цього 

дослідження, залишається цілиною. 

Почасти це пояснюється тим, що епістолярія та публіцистика (переважно 

газетні статті) П. Скунця досі не вийшли в осібних виданнях, іще не знайшли 

скрупульозного упорядника, сумлінного видавця і кваліфікованого дослідника, 

на відміну від його лірики і прози в чотирьох книгах [11]. 

Звісно, це важливо для комплексного вирішення означеної проблеми. 

Водночас не менше важить її постановка і спроба показати, накреслити шлях 

розв’язування, оперуючи загальновідомим джерельним масивом і надійними 

теоретичними підходами. 

Заповідальні політичні настанови є звичними для великих. Це немов 

аксіома, не потребує доведення. Передовсім згадується «Заповіт» Тараса 

Шевченка для відродженої України: «Кайдани порвіте і вражою злою кров’ю 

волю окропіте». Цей програмний вірш у формі послання написаний 25 грудня 

1845 року в місті Переяслав (нині Київської області), що на лівому березі 

Дніпра. 
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Послання для наступників теж притаманні світочам Закарпаття – 

українського регіону, що далеко від Дніпрових круч, за правобережними 

«ланами широкополими» і Карпатськими горами. Століттям пізніше від 

знаменитого Шевченкового послання, перебуваючи в еміграції президент 

Карпатської України Августин Волошин, коли йому виповнилися ювілейні 70, 

склав заповіт на п’яти машинописних сторінках. Це трапилося 19 серпня 

1944 року в Празі в присутності свідків. Бажав скромного похорону – «без 

світських парад», на якому просив роздати присутнім виготовлені образки, де з 

одного боку Розп’яття з підписом: «Мій Ісусе милосердя», а з іншого – світлина 

покійного з проханням: «Помолімся за о[тця]. Авґустина Волошина, 

б[увшого]. президента Карп[атської]. України, народженого 17. III. 1874 в 

Келечині, помершого дня... в...» [1, c. 499]. Заповідач ненав’язливо, але виразним 

штрихом підкреслив своє найвище досягнення – державотворче. В окремій 

частині заповіту Августин Волошин звернувся до українському народу з 

програмними побажаннями чимскоріше відновити церковну і національну 

єдність, що принесуть політичну свободу в порозумінні з сусідними народами на 

засадах «абсолютної етики християнського універсалізму». Він політично належав 

до консервативної течії – християнських демократів. 

Відтак українці, як відчував А. Волошин, посядуть почесне місце «в родині 

цивілізованих націй», досягнуть «найсправедливішої соціялізації 

громадянського життя без утилітаризму й без жорстокости безбожного 

соціяльного плану», не дозволять себе «розбивати чужими інтересами» 

[6, c. 103]. Тобто він заперечив будь-який тоталітаризм, у тому числі 

радянський, та наголосив на єдності, соборності української нації. 

Петро Скунць не був державним діячем, ученим, педагогом і політичним 

мислителем, як земляк Августин Волошин, із котрим відчував духовну сув’язь. 

Але став популярним при житті, головно – поетом-політиком, із громадянським 

стрижнем, уславився злободенними віршами. Що само по собі важить чимало, 

луною торкає серця співвітчизників. 
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На Скунця, зрозуміло, сильно впливала політична кон’юнктура, змінна для 

нього особисто, його часу, суспільних настроїв, які відображав. 

Складно назвати заповітом якийсь один твір Петра Скунця – ліричний, 

прозовий, публіцистичний чи епістолярний. Втім, його погляди відомі – від 

шкільної лави аж до відходу за межу. 

Як докладно знаємо з біографії, світоглядно Скунцю властиві докорінні 

переміни – від ліворадикальних переконань, включно з членством у КПРС, до 

правоцентристських ідей Народного руху України – національно-

демократичних. Він очолив обласну організацію Руху на її старті, не зрадив 

давнього друга В’ячеслава Чорновола ні до, ні після лютневого рухівського 

розколу 1999-го. Після трагічної загибелі Чорновола в автокатастрофі поблизу 

міста Бориспіль 25 березня 1999 року Народний рух поступово вироджувався. 

Чи залишив Петро Скунць політичний заповіт? Документа, подібного до 

засвідченого тексту А. Волошина, П. Скунць не склав. Його вагомі настанови 

для наступних поколінь випливають із творчого спадку, що україноцентричний. 

Найперше Петро Скунць рішучий поборник манкуртизму. Його диптих 

«Карпатська Україна» (1992) присвячений пам’яті Августина Волошина. Автор 

однаково судить імперські загарбницькі режими – Йосифа Сталіна і Міклоша 

Горті, накреслює шляхи примирення, але зневажає запроданців, перевертнів, 

перекинчиків: «Я сяду з мадяром за келих вина. Я сяду з мадяром. А от з 

мадяроном нам разом не сісти. Біда, не вина». 

Варто пояснити, що терміни «мадярони» і «мадяронство» походять 

із ХІХ століття та означають національну зраду. Наразі в поезії Петра Скунця 

ведеться мова про змадяризованих русинів (українців), які всіляко 

вислужувалися перед угорською верхівкою, будучи асиміляційним 

інструментом – ініціативними прибічниками і нарочитими носіями мадяризації 

руського (українського) населення Закарпаття після дуалістичної угоди 

1867 року. 

В Угорщині та сусідніх країнах мадяронами зневажливо понині 

прозивають представників колишнього і сучасного духовенства та інтелігенції 
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українського, словацького чи іншого походження, що відцуралися від власної 

мови, культури, історії, соромливо приховують чи відверто зневажають етнічне 

коріння. Це принизливе назвисько всіх поугорщених (мадяризованих), а також 

неугорців, які прислужують сповідникам «Великої Угорщини». 

На тому етнополітичному контрасті неспроста закінчується згаданий твір – 

диптих «Карпатська Україна». Причому завершується метафоричною сценою: 

«Стоїть наодинці із Богом Волошин, і Бог до Вкраїни обличчям стає». 

Тут слід запримітити, що поняття «Бог і Україна» суголосне з 

церковними канонами, поєднувало діяльних патріотів у визвольних змаганнях 

української нації протягом XX віку й актуальне до сих пір. 

По-друге, політичний заповіт Петра Скунця заснований на постійному 

пошуку істини, правди, отже, й справедливості. Його збірку «Спитай 

себе» (1992) завершує прозово‐поетичне есе «Відпустка у природу, або На 

пошуки себе самого» – поетичні нотатки із непоетичними нотаціями, як 

зазначено у підзаголовку [8, c. 138]. Пізніше назву уточнено на «Відпустка від 

життя» [11, кн. 4, с. 17]. Важливе інше. 

Поет устами ліричного героя «Відпустки…» веде сократівські діалоги з 

дружиною та приятелями. Прагне з’ясувати вразливі та приємні віхи свого 

життя. «Бути, існувати – значить шукати, знаходити істину» – відоме здавен, 

але важливе Скунцеве послання для сущих і грядущих. 

По-третє, Петро Скунць належить до талановитих речників із виразним 

екзистенціальним тембром: «Я один, Україно. А це більше, як натовп, – один». 

Цей заключний рядок його глибокої поезії «Один» (1994) є містким 

віддзеркаленням діяльнісного патріотизму, на який нині великий запит. 

І не тільки для Скунця найгірше, коли бездуховні пристосуванці з дрібним 

розумом опановують настроями загалу й, обійнявши виборні посади, 

згодовують популізмом людей, ніби й освічених, але засліплених дешевими 

медійними блискітками, блискучими обгортками з порожнім умістом. А ворог 

не дрімає, користає, коли відтискують у сусідів притомних діячів і технократів. 
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І не менш посутнє. На Чернечій горі, де знайшов вічний спочинок пророк 

української нації, в травні 1997-го Петро Скунць отримав найвищу нагороду 

його імені – Національну (тоді Державну) премію України імені Тараса 

Шевченка. Відзначений за поетичну збірку «Спитай себе». 

У вдячному слові П. Скунць заповідально мовив, стоячи на кручі – 

високому березі Дніпра: «Я схвильований найбільше тим, що вже не вперше 

отримує цю високу нагороду – премію імені Тараса Шевченка – представник 

малої гілки народу за Карпатами, яка жила окремо, однак зберегла український 

дух. І, вірячи у свій закарпатський маленький народ, вірю у весь народ України, 

вірю, що незалежність ми вже більше ніколи не втратимо» [2]. 

У біобібліографічних покажчиках, присвячених Петрові Скунцю, не 

вдалося знайти окремої публікації тексту цього виступу. Тому наводиться 

цитата з пізнішої статті, посмертної, з нагоди його 70-ліття від дня народження. 

Сам же Петро Скунць за гарячими слідами пригадав, що сказав у своєму 

виступі: «У нас є стільки національно свідомого народу, що його завжди 

вистачить на нормальну європейську державу» [9]. Й оповів, як виступили 

сльози в президента України Леоніда Кучми по врученні відзнаки лавреата 

Малої Шевченківської премії 35-літньому Олесеві Уляненку (1962-2010), 

талановитому прозаїкові, проте людині стражденній, соціально невлаштованій, 

в завеликому костюмі з чужого плеча. 

Власне, глибокодумний вислів Петра Скунця «Вірю у весь народ України, 

вірю, що незалежність ми вже більше ніколи не втратимо» служить найбільш 

ємким його політичним посланням теперішньому й грядущим поколінням. 

Переймаючись долею рідного краю Закарпаття – «малої гілки народу за 

Карпатами», піклуючись про «свій закарпатський маленький народ» як невід’ємну 

частину українського етносу – «всього народу України», він локальний патріотизм 

вкладав у гармонійну сув’язь «українського духу» – осмисленої історичної місії. 

У передостанній день земного життя, у неділю 29 квітня 2007 року, Петро 

Скунць переглянув і підкоригував для передруку короткий прозовий твір 

«Інтерв’ю з самим собою», написаний ще 2004 р. [10, с. 21-22; 11, с. 9-16]. У 
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діалогічній формі начебто між двома співрозмовниками діаметрально 

протилежного віку, а радше «з самим собою» в різновіковому роздвоєнні – 

Старий Скунць та Юний Скунць – стисло підсумовані враження від минулого і 

сьогодення, прожитого і пережитого, з прогностичною кінцівкою – 

заповідальною. 

Згадуючи причетність до творення незалежної України як перший голова 

крайового Народного руху, Старий Скунць печально відмітив, як багато його 

колишніх соратників пригрілися біля влади і зрадили саму ідею свободи. Проте 

для нього найстрашнішим було спостерігати, як народ не вміє та не хоче 

користатися свободою. Завершується «Інтерв’ю з самим собою» експресивним 

обміном візіонерськими думками-максимами. Вони цікаві внутрішньою 

напругою, розкутістю, нетривіальністю, нешаблонністю та проникливістю: 

«Юний Скунць. Але ж ми тоді бодай у народ вірили. 

Старий Скунць. У тім то й річ, що народ наш уміє за віру страждати. А от 

боротися – ні. Весь час він якщо й бореться, то не за життя, а за виживання. 

Юний Скунць. І що, ти з усім змирився? 

Старий Скунць. Душа не змирилася, але фізичних сил уже не вистачає. 

Будемо вірити, що переможе душа. Інакше немає взагалі сенсу жити». 

Усе. Крапка. Кінець сповідального художньо-документального твору в 

жанрі автобіографічного інтерв’ю. Наступного дня, за три тижні до 65-ліття, 

старого Петра Скунця не стало. Його непереможна душа полинула у високість, 

на небеса, на спокій. Оце стисла відповідь на багатогранне запитання про 

політичний заповіт Петра Скунця, котрий вже півтори десятиліття в кращих 

світах. Він заповів непохитно вірити в Україну, соборну і вільну. Заповів 

захищати її «во время люте», як зараз, коли рідні простори знову плюндрує 

ворог – російський нападник. Петро Скунць писав не для всіх, а для людей 

вільних, незалежних. У кого Україна в крові. У кого Україна була, є і буде 

точкою опори. 
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