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1. ЗАКАРПАТТЯ У ВІЙСЬКОВИХ ОПЕРАЦІЯХ.
1944–1945 РОКИ

Звільнення України від нацистської Німеччини та її союзників, Угорщини та 
Румунії виявилося надзвичайно кровопролитним. Під час однієї оборонної та оди-
надцяти наступальних операцій тут у січні 1943 – жовтні 1944 років збройні сили 
СРСР втратили 3,5 мільйона осіб. Проте поступово, хоч і повільно фронтова лінія 
на східному театрі військових дій Другої світової війни переміщувалася чимдалі 
в напрямку західноукраїнських земель і Карпатського регіону. Східні Карпати 
в роки Другої світової війни розмежовували чотири суверенні держави – Угор-
щину, Словаччину, Німеччину і Румунію, котрі водночас були стратегічними парт-
нерами і союзниками.

Починаючи з літа 1941 року тисячі закарпатців силоміць мобілізували до вій-
ська Угорщини – cоюзниці нацистської Німеччини. Серед мобілізованих до угор-
ської армії переважна більшість загинула в 1942–1944 роках на Східному фронті, 
зокрема, поблизу міст Пінськ (Білорусь) і Тернопіль (Україна). З іншого боку, не 
менше їх воювало на боці СРСР: як чехословацькі або як безпосередньо радянські 
солдати. Причому дуже часто односельці воювали у ворогуючих арміях, відсто-
юючи чужі національні інтереси. Візьмемо до прикладу найбільше закарпатське 
село Колочава (Міжгірський район). Воно показове з усіх точок зору. У 1941–
1945 роках 39 колочавців загинули угорськими вояками, а 52 – радянськими. Тому 
в центрі села у 2009 році оновили давній монумент загиблим воїнам і обабіч його 
стели встановили дві плити з іменами всіх загиблих.

1.1. 4-ий Український фронт і його противник

У ході Львівсько-Сандомирської операції влітку 1944 року війська 1-го Україн-
ського фронту вже діяли в Польщі, причому на двох напрямках. Основні сили 
захопили плацдарм на Віслі та націлилися на Берлін – столицю головного про-
тивника. Ліве крило розгорнулося в карпатських передгір’ях, поблизу східних 
кордонів колишньої Чехословаччини. Сусідній 2-ий Український фронт готу-
вався вступити до Румунії. Розділила ці фронти величезна підкова Головного 
карпатського хребта довжиною 400 км і глибиною 100 км. Наступ у Карпатах 
вимагав спеціальної підготовки, спорядження, озброєння, керування військами. 
Тому директивою Ставки верховного головнокомандування СРСР від 30 липня 
1944 року на стикові 1-го та 2-го фронтів створили самостійний – 4-ий Україн-
ський. Його командувач – генерал-полковник Іван Петров (1896–1958). До цього 
48-літній І. Петров командував 2-им Білоруським фронтом. Випереджаючи 
виклад подій скажемо, що у день звільнення Мукачева, 26 жовтня 1944 року, 
Івану Петрову знову присвоїли військове звання «генерал армії», якого його 
позбавили у лютому 1944-го за невдачу в одній з операцій зі звільнення Криму. 
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У березні 1945 року він отримав нове призначення – начальник штабу 1-го Укра-
їнського фронту.

До кінця серпня 1944 року 1-ий та 4-ий Українські фронти звільнили усі західні 
землі сучасної України, за винятком Закарпаття. У сусідній Словаччині наростав 
прорадянський рух опору. Уряд Йозефа Тісо 12 серпня запровадив надзвичайний 
стан, а 23 серпня звернувся до Адольфа Гітлера про військову допомогу. У країну 
ввели німецькі поліцейські підрозділи, піхотну дивізію та окремі частини з групи 
армій «Північна Україна» чисельністю близько 20 тисяч осіб. Вони доволі легко 
нейтралізували словацьких партизанів, а 2 вересня роззброїли майже 24-тисячний 
Східнословацький корпус (район Пряшева, Свидника і Меджилабірців), що 
перейшов на бік повсталих.

Політичне керівництво СРСР прагнуло швидко вивести з війни німецьких 
сателітів, Словаччину та Угорщину. До відповідної операції з нанесенням голов-
ного удару на Пряшів залучили 38-у армію (генерал-полковник Кирило Моска-
ленко) 1-го Українського фронту та 1-у гвардійську армію (генерал-полковник 
Андрій Гречко) 4-го Українського фронту. Оволодіти містом Пряшів планували на 
середину вересня 1944 року, а вдалося тільки в січні 1945 року.

У 38-у армію входив і 1-ий чехословацький армійський корпус. Його чисель-
ність становила 17 тисяч бійців, серед них – 7,1 тисячі закарпатців. Це 42% осо-
бового складу корпусу. Ним командував спочатку генерал Ярослав Кратохвіл, а з 
10 вересня 1944 року до 6 квітня 1945 року – генерал Людвіг Свобода, пізніше – 
генерал Карел Клапалек. Близько вісімсот закарпатців загинуло під час Карпатсько-
Дуклінської операції.

Одразу пояснимо, чому на самому початку операції бригадний генерал 
Ярослав Кратохвіл був знятий із посади командувачем 1-го Українського фронту 
маршалом Іваном Конєвим. Достеменно відомо, що Я. Кратохвіл усіляко опи-
рався тому, щоби його корпус використовували для безтямних лобових атак 
«по-радянськи» – на завчасно підготовлені противником позиції з неподавленою 
системою вогню. Такі безглузді атаки прирікали на масове вбивство власних сол-
датів без будь-яких шансів на успіх. Приміром, радянські частини наступали на 
будь-яку висоту і билися за неї з надзвичайною впертістю, не надаючи значення 
її тактичній цінності. Не випадково, після Карпатсько-Дуклінської операції чехо-
словацький еміграційний уряд у Лондоні вже спробував звільнити бригадного 
генерала Людвіга Свободу за те, що його корпус необґрунтовано втратив поло-
вину бійців.

Пряшівський та взагалі карпатський наступ запланували не пізніше 8 вересня 
1944 року. Його мали закінчити на п’яту добу виходом військ на глибину 90–95 км. 
Наступ лівого крила 4-го Українського фронту підтримував 2-ий Український. 
Подолання природного рубежу – Східних Карпат – ускладнила «Лінія Арпада». 
Це глибокоешелована система оборонних укріплень, довготривалих фортифі-
каційних споруд і протитанкових перешкод. Вони були збудовані Угорщиною 
у 1940–1943 роках. Якщо говорити мовою цифр, то «Лінія Арпада» – це 99 опор них 
пунктів, 759 залізобетонних і 394 дерев’яно-земляні споруди, 439 відкритих вог-
невих майданчиків, 400 км траншей та окопів, 135 км протитанкових і протипі-
хотних перешкод – ровів, ескарпів, завалів тощо.
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«Лінія Арпада» (Автор: Шебевк Ласло)

Оборонялося угорсько-німецьке угрупування (армійська група) під команду-
ванням генерал-полковника Готтарда Гайнріці. Воно складалося з двох армій. 1-а 
німецька танкова (власне, нею безпосередньо й командував Г. Гайнріці) дисло-
кувалася головним чином у Східній Словаччині. Підпорядкована їй 1-а угорська 
(командувач – генерал-полковник Бейла Міклош) розташовувалася приблизно 
в межах сучасного Закарпаття, а штаб знаходився в Хусті. Якщо трохи деталізу-
вати, то до складу військового з’єднання генерал-полковника Г. Гайнріці входили 
німецький танковий корпус, 5 німецьких мотострілецьких і 7 угорських піхотних 
дивізій, 24 окремі піхотні батальйони та артилерійські дивізіони.

Таблиця 1. Співвідношення сил у Східно-Карпатській операції

Радянські війська Угорські та німецькі війська
Особовий склад, тисяч осіб 246 300

Гармати і міномети 5 140 3 250

Танки 322 100
Літаки 1 165 450

Джерело: Дюпюи Э., Дюпюи Т. Всемирная история войн: В 4 томах. – Санкт-Петербург – Москва, 
1998. – Т. 4. – С. 304.

Кордони Угорщини в 1941–1944 рр.
Головні опорні пункти «Лінії Арпада»
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У роки Другої світової війни генерал-полковник Готтард Гайнріці (1886–1971) 
отримав репутацію одного з кращих оборонних тактиків вермахта. Зокрема, 
у січні 1942 року він перебрав командування 4-ою німецькою армією, котра обо-
ронялася під час радянського контрнаступу під Москвою. Тоді перевага радян-
ських військ була 12-кратною. Саме відтоді Г. Гайнріці у свідомості пересічного 
німецького солдата став легендарним генералом. Він міг утримати фронт із міні-
мумом людей та найнижчою ціною. Відтак Готтарда Гайнріці направили в Угор-
щину командувати німецькою 1-ою танковою та приєднаною до неї угорською 
1-ою армією. У результаті його оперативно-тактичних дій 1-а танкова армія після 
впертої оборони відступила, зберігши боєготовність. Як тоді говорили, Г. Гайн-
ріці зазвичай відступає, коли повітря перетворюється у свинець і виключно 
після ретельного обдумування. Ці слова теж підтвердила затяжна Карпатсько-
Дуклінська операція радянських військ.

1.2. «Ахіллесова п’ята». 1-а угорська армія

У межах сучасної Закарпатської області воювала головним чином 1-а угорська 
армія. Три її піхотні дивізії розташувалися безпосередньо на «Лінії Арпада», тобто 
були висунуті практично на лінію колишнього державного кордону. Нині це адмі-
ністративна межа між Закарпатською, Львівською та Івано-Франківською облас-
тями України.

Командувач 1-ої угорської армії генерал-полковник Бейла Міклош (1890–1948) 
раніше командував 1-им Мобільним корпусом – найбільш боєздатним військовим 
з’єднанням Угорщини. У липні–листопаді 1941 року корпус тоді ще генерал-
майора Б. Міклоша воював у складі німецької групи армій «Південь» у центральній 
та східній Україні. 16 жовтня 1944 року генерал-полковник Бейла Міклош разом 
зі своїм начальником штабу, багатьма офіцерами і солдатами (до 10 тисяч осіб) 
перейшов на радянський бік. Проте генерал-полковник Г. Гайнріці зумів миттєво 
провести заміну командного складу і відновити боєздатність 1-ої угорської армії. 
Командувача 2-ої угорської армії Лайоша Вереша німці арештували.

Цими та дотичними обставинами пояснюється двотижневе затишшя на закар-
патській ділянці Східного фронту Другої світової війни. Справа в тому, що невдовзі 
після капітуляції сусідньої Румунії (12 вересня 1944 року) регент Угорщини 
Міклош Горті 28 вересня 1944 року таємно відправив делегацію на чолі з началь-
ником жандармерії генерал-лейтенантом Габором Фараго у Москву на переговори 
про капітуляцію. Вони продовжувалися до 11 жовтня. В угорські та радянські 
війська надійшла відповідна вказівка. Сам же регент М. Горті 15 жовтня по радіо 
оголосив про перемир’я. Проте 16 жовтня у Будапешті відбувся державний пере-
ворот під проводом ультрарадикала Ференца Салаші, котрий не сприйняв мирного 
сценарію. Міклоша Горті усунули з посади – німецьке командування шантажу-
вало його молодшим сином. 4-ий Український фронт негайно перейшов у рішучий 
наступ супроти деморалізованого у цій атмосфері противника – 1-ої угорської 
армії. І протягом наступних дванадцяти днів Закарпаття було звільнено від угор-
ських і німецьких військ.
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Примітна деталь. 21 грудня 1944 року в Дебрецені під радянським патро-
нажем пройшло засідання тимчасових національних зборів. 21 грудня сформу-
вали тимчасовий коаліційний уряд, який генерал Б. Міклош очолював до 15 лис-
топада 1945 року.

Військово-політична концепція Угорщини після червня 1941 року головним 
чином здійснювалася на українських етнічних землях. На цьому тлі з метою само-
захисту угорські військові наприкінці 1943 року – першій половині 1944 року на 
Волині та Галичині вступили у переговори з Українською повстанською армією 
(УПА). 27 червня 1944 року командир 6-го корпусу 1-ої угорської армії генерал-
лейтенант Ференц Фаркаш і генерал Богдан Зубенко (псевдонім представника 
головнокомандувача УПА) підписали угоду про примирення, гарантії безпеки 
і взаємодопомогу в боротьбі проти спільного ворога – більшовицької Росії.

1-а угорська армія з квітня 1944 року брала участь у бойових діях у межах 
нинішньої Івано-Франківської області, де УПА мала чи не найсильніші позиції. 
У той же час підрозділи УПА часто нападали на лівих і правих сусідів 1-ої угорської 
армії – 1-у німецьку бронетанкову та 3-ю румунську армії. Нерідко задля власної 
безпеки німецькі офіцери зв’язку, перетинаючи лісові місцевості, прикріплювали 
до своїх автомобілів угорський прапор і номерні знаки. Безумовно, є факти про 
ряд незнач них бойових сутичок та втрат між УПА і угорськими військами. Але 
маємо відомості про мирне співіснування на підставі таємних домовленостей, 
чого не спостерігалося щодо німців і румунів. Наказ № 896 (липень 1944 року) 
роз’яснював бійцям УПА причину співпраці. Угорська сторона згодилася надати 
зброю та медикаменти загонам УПА. Вона підписала мирну угоду тому, що УПА 
визнала входження Карпатської України до складу Угорщини. «Ми не можемо 
боротися за жменьку землі (Закарпаття – авт.) і в той же час своєю найкращою 
батьківщиною – територія якої більша навіть за Францію – поступитися Москві», 
– підкреслювалося в наказі головнокомандувача бойової групи УПА генерала Бог-
дана Зубенка.

Однак Українська головна визвольна рада, що утворилася в липні 1944 року, 
відхилила позицію командування УПА про відсутність територіальних претензій 
до Угорщини і визнала «права на власні держави на етнографічних землях кож-
ного народу».

Загалом Угорщина втратила у Другій світовій війні 1,3 мільйона осіб. Усі при-
єднані у 1938–1941 роках землі повернули сусіднім державам. Разом із тим Угор-
щина істотно послабила свій вплив у Карпатському регіоні, хоча третина угорців 
залишилася за межами нової території своєї вже значно меншої держави.

Як держава-переможець, СРСР після війни оптимізував свої західні кордони. Істо-
ричні регіони Галичина, Буковина, Закарпаття, Бессарабія, Ізмаїльщина, за етногра-
фічним критерієм, приєднали до Радянської України. У післявоєнній Угорщині, як і в 
усій Східній Європі, було встановлено соціалістичний лад за радянською моделлю, 
іншими словами – тоталітарний режим. Відтоді Угорщина на міжнародній арені офі-
ційно не порушувала жодного питання, котре б викликало сумніви щодо визнання 
нею недоторканості кордонів. Тим часом усередині країни частина політичної еліти 
вважала, що несправедливий Тріанонський договір 1920 року було поновлено 12-ма 
союзними державами в Парижі у лютому 1947 року на ще гірших умовах.
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1.3. Східно-Карпатська операція

Раніше говорилося, що до 8 вересня 1944 року в смузі бойових дій у Карпатах 
радянське угрупування поступалося в чисельності особового складу, хоч і перева-
жало противника за кількістю військових підрозділів. Оперативне положення 1-го, 
2-го і 4-го Українських фронтів підказувало без зайвих зусиль обійти Карпати з півдня 
– з боку Румунії. Але кривавий початок Словацького повстання спонукав вище керів-
ництво Радянського Союзу до лобової атаки. До того ж, слабко підготовленої.

Східно-Карпатська операція пройшла у вересні-жовтні 1944 року в три етапи. 
На першому (8–14 вересня) відбувся прорив першої смуги ворожої оборони 
у передгір’ях Карпат. Другий (15–30 вересня) завершився виходом до Головного 
Карпатського хребта, а третій (1–28 жовтня) – подоланням хребта і спуском на 
рівнину. Варто зауважити, що сама назва «Східно-Карпатська операція» є, по суті, 
об’єднуючою. Це спільна парасолька для двох автономних, але скоординованих 
дій фактично трьох радянських фронтів, пов’язаних із щонайменше сімома карпат-
ськими перевалами. Наступ 38-ої армії 1-го Українського фронту та 1-ої гвардій-
ської армії 4-го Українського фронту проходив у рамках Карпатсько-Дуклінської 
операції – у Східній Словаччині. Метою наступу стала допомога Словацькому 
повстанню, що розпочалося 29 серпня. 38-а армія штурмувала Дукельський перевал, 
а 1-а гвардійська – Лупківський та Руський. Всі три перевали донині сполучають 
Польщу і Словаччину. Інша частина 4-го Українського фронту воювала на мука-
чівському та ужгородському напрямках (Карпатсько-Ужгородська операція), тобто 
безпосередньо у Закарпатті. Її проводили з метою виходу на Угорську рівнину та 
оточення противника в Трансільванії. 18-а армія долала Ужоцький, Верецький та 
Торуньський перевали, а 17-ий окремий корпус – Яблунецький. Прорив 2-го Укра-
їнського фронту в район Дебрецена з допоміжним відгалуженням на Мараморош 
Сігет створив загрозу небезпечного удару з тилу і знищення угорсько-німецького 
угрупування, котре протистояло 4-му Українському фронту.

У сукупності ці бойові дії склали своєрідну стратегічну операцію у гірсько-
лісистій місцевості – Східно-Карпатську. Її поспішна підготовка і в’язке прове-
дення тривали майже два місяці – з 4 вересня до 28 жовтня 1944 року. Зовні вона 
нічим особливим не вирізнялася. Тому про неї навіть радянські військові історики 
певний час писали доволі скупо. Одначе за «гарячими слідами» з нагоди цієї зна-
кової військової операції у Москві, столиці Радянського Союзу, салютували тричі. 
18 жовтня 1944 року гучно й пафосно відзначили перетин радянськими солдатами 
Карпат, 26 жовтня – здобуття Мукачева, а 27 жовтня – взяття Ужгорода. Незабаром 
той пафос якось непомітно розвіявся. У кінці 1950-х років у Москві побачила світ 
капітальна науково-популярна книга про операції Збройних сил СРСР у січні–
грудні 1944 року. У ній лише в загальних рисах описано Карпатсько-Ужгородську 
операцію. А Східно-Карпатська розглядалася загалом як незначна операція на 
південно-західному напрямку німецько-радянського фронту з надання інтернаці-
ональної допомоги Словацькому національному повстанню.

Водночас Східно-Карпатська операція зробила певний внесок у воєнне мис-
тецтво. Зрозуміло, політичне рішення щодо виснажливої наступальної операції 
в умовах гірсько-лісистої місцевості та її підготовки в короткі терміни було 
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легковажним, недоцільним і невиправданим. Але з огляду на порівняно легку 
супутню радянізацію Закарпаття, військову складову глобальної політичної мети 
у Москві виконали вже у листопаді–грудні 1944 року.

Задля цього у Закарпаття впродовж липня–жовтня 1944 року по лінії Україн-
ського штабу партизанського руху (знаходився у Москві, зрозуміло, у відповідній 
субординації) десантували 8 загонів загальною чисельністю 158 диверсантів, при-
близно по двадцять осіб у кожному. Вони розрослися сумарно у двадцять разів 
і досягли свого максимуму в 2,7 тисячі партизанів, яким допомагала майже тисяча 
підпільників із партизанського резерву. Ці фактично радянські напіввійськові 
загони провели близько 130 операцій та диверсій, знищивши до 3,6 тисячі ворогів, 
а майже 2 тисячі захопили в полон. Якого-небудь істотного впливу на військово-
стратегічний сценарій вони не справили, проте їхній увесь особовий склад, осо-
бливо керівний, знадобився для виконання низки радянізаційних завдань у розрізі 
кожного населеного пункту Закарпатської України. Крім того, конкретні прізвища 
закарпатських партизанів гарно вписалися у наступні десятиліття в панівну кому-
ністичну ідеологію. Зокрема, їх широко використали для міфологічного творення 
світлого образу «братів зі сходу» – героїчних визволителів трудового Закарпаття 
з-під іноземного поневолення і рабства. Але повернемося до ключової теми.

Фронтальний наступ через Карпати не відповідав оперативним планам Ставки 
верховного головнокомандування СРСР на осінню кампанію 1944 року. Проте 
словацькі повстанці внесли корективи. Не знаючи реальної ситуації в Словач-
чині, ігноруючи застережну думку генерального штабу щодо наступу через гори, 
Йосиф Сталін вирішив негайно оволодіти Словаччиною і Закарпаттям для могут-
нього впливу на інші країни Центрально-Східної Європи. Найбільш затяжними 
і запеклими боями відзначилася Карпатсько-Дуклінська операція, котру проводили 
головним чином силами 38-ої армії, що входила до 1-го Українського фронту. Близько 
року перед тим її командувач генерал-полковник Кирило Москаленко (1902–1985) 
за форсування Дніпра отримав першу свою зірку Героя Радянського Союзу. 38-а 
армія перейшла в наступ 8 вересня 1944 року після 125 хвилин авіаційної та арти-
лерійської підготовки. Розтягнута на широкому фронті (68 км), 38-а армія не мала 
достатніх сил для прориву оборони, тому бої затяглися. Наступного дня через 50 
хвилин артилерійської канонади задіяли 1-у гвардійську армію генерал-полковника 
Андрія Гречка (1903–1976), ширше відомого як міністра оборони СРСР у 1967–1976 
роках. До 13 вересня 1-а гвардійська розширила фронт наступу до 30 км, але просу-
нулася вглибину заледве на 10–12 км. За сім днів ці дві армії та 1-ий чехословацький 
корпус із території сучасної Польщі у бік Словаччини подолали незначну відстань 
(12–23 км). Вони вклинилися в оборонні лави з’єднань противника, але первісної 
мети не досягли. Тільки 6 жовтня радянські війська взяли Дуклінський перевал, але 
далі просунутися не змогли і 28 жовтня перейшли до оборони.

Найбільше поталанило лівому флангу 4-го Українського фронту – 18-ій армії 
та 17-ому гвардійському корпусу. 18-а армія 7 жовтня оволоділа Верецьким пере-
валом, а 16 жовтня – Ужоцьким. Вона продовжила невпинно наступати у напрямку 
міст Ужгород, Свалява і Мукачево. Власне, Карпатсько-Ужгородська операція 
доволі результативно проводилася 4-им Українським фронтом саме завдяки насту-
пові 2-го Українського на Дебрецен. 23 жовтня 1944 року 17-ий корпус заволодів 
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містом Хуст і вийшов на рубіж Сільце–Севлюш (Виноградів). Після здобуття 
Великого Березного і Мукачева 18-а армія взяла Ужгород. Це сталося 27 жовтня. 
Наступного дня 17-ий корпус ціною життя трьохсот бійців здобув місто Чоп. Отож 
щороку 28 жовтня в Україні відзначають як день остаточного звільнення України 
від загабників і нацизму.

У цілому радянські війська втратили 26.843 убитих, 99.368 поранених. Безпо-
середньо у Закарпатті (Карпатсько-Ужгородська операція) загинуло 10.060 радян-
ських бійців, а 1.806 пропало безвісти. 41.387 отримали поранення. На пошану 
визволителів 22 липня 1945 року в Ужгороді на центральному міському кладовищі 
«Кальварія» відкрили Пагорб Слави, де поховано 924 полеглих радянських солдатів.

У ході Східно-Карпатської операції 1-у угорську армію фактично розгромили, 
а 1-ій німецькій танковій завдали значної шкоди. Разом вони втратили 66.240 
осіб убитими і пораненими (з них більше 20 тисяч, або третину безпосередньо 
у Закарпатті), 28 тисяч потрапили у полон (у Закарпатті – 20 тисяч, або абсо-
лютна більшість).

Варто зазначити, що 30 радянських бійців за мужність і відвагу, виявлені під 
час Східно-Карпатської операції, були удостоєні звання Героя Радянського Союзу. 
За доблесть і військову майстерність 59 частин 4-го Українського фронту отримали 
почесні назви «Карпатські», «Ужгородські», «Мукачівські». Водночас у лавах про-
тивника теж відзначили своїх героїв. Наприклад, на початку березня 1945 року 
генерал-полковник Г. Гайнріці за оборону Угорщини отримав чергову нагороду – 
Лицарський хрест із дубовим листям і мечами. У роки війни цього високого сту-
пеня Залізного хреста удостоєні тільки 160 військових.

2. ОСОБЛИВОСТІ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ 
ІСТОРІЇ ЗАКАРПАТТЯ

2.1. Загальна характеристика радянського 
періоду в історії Закарпаття

Сутність тоталітарного феномену полягає у встановленні правлячою елітою дик-
таторського політичного режиму (одноособового чи колективного) і повному 
контролі над усім суспільним життям через супердержавні структури. Це видно 
з історії Радянського Союзу, фашистської Італії та нацистської Німеччини. У СРСР 
з організаційного ядра для захоплення влади Комуністична партія перетворилася 
на каркас всієї політичної системи. Вона формувала потужний прошарок прав-
лячої бюрократії – номенклатуру. При цьому масовий терор притаманний лише 
для етапів тоталітарної революції та тоталітарної автократії. Через перманентні 
чистки утвердили абсолютну владу, коли опонентів і противників (здебільшого 
потенційних) сприймали як безправних і приречених ворогів.

Жорстокість терору в СРСР зумовлена кардинальним розривом із попередньою 
системою, внаслідок чого проведено повну трансформацію суспільства і створено 
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досконалу модель тоталітарної держави. Оскільки Йосиф Сталін був лідером 
другої хвилі, не мав авторитету «батька-засновника», на шляху до абсолютної 
влади в партії та державі він знищив стару номенклатуру (ленінську гвардію). 

Після його смерті настав період тоталітарної олігархії. Номенклатура з високою 
класовою свідомістю запобігала приходу нового диктатора. Тому наступні лідери 
Радянського Союзу – уже звичайні найвищі партійні функціонери. Влада набула 
деперсоніфікованого характеру. Відмова від масових репресій стосувалася і членів 
партії, і суспільства в цілому. Але здійснювався «індивідуальний терор» проти іна-
комислячих, яких називали дисидентами. У свою чергу руйнація тоталітарної орга-
нізації соціуму призвела до тимчасової масової маргіналізації населення і втрати 
ціннісних орієнтирів.

З огляду на цю узагальнену періодизацію історії СРСР, радянське Закарпаття 
пройшло через три із чотирьох наведених відтинків тоталітаризму. Рання доба 
(революції) його обминула, проте край пережив часи автократії (з 1944 року), 
олігархії (з 1953 року), руйнації (з 1985 року). У 1944–1950 роках здійснено радя-
нізацію Закарпаття: проведено суцільну колективізацію, у «класовій боротьбі» 
знищено «ворогів народу», ліквідовано греко-католицьку церкву, зміцнено 
єдину діючу партію – Комуністичну. Наступні періоди пронизують суперечливі 
господарські, соціальні, ідеологічні, культурні та етнічні зміни. Примітними 
стали бурхливе десятиліття «відлиги» (десталінізації та лібералізації), ініці-
атив і реформ Микити Хрущова (1953–1964), порівняно стабільне двадцятиліття 
«застою» (1965–1985) і насичене вбивчим самоаналізом п’ятиліття «перебудови» 
(1986–1991).

Спостерігався значний відплив сільського населення в міста, що ставали поміт-
ними промисловими центрами. Соціально-економічні перетворення сприяли 
нав’язуванню загальнорадянської ідентичності як альтернативи національній. 
Цьому служили примусові та добровільні міграції, засоби ідеологічного і мовно-
культурного тиску.

2.2. Адміністративні зміни

Якщо подивитися через призму адміністративно-політичного виміру, то бачимо 
дві віхи: унікальне перехідне державне утворення Закарпатська Україна (26 лис-
топада 1944 – 22 січня 1946) і типово радянська Закарпатська область (із 22 січня 
1946 року).

Радянсько-чехословацький договір про Закарпатську Україну ратифікували 
тимчасові Національні Збори Чехословаччини 22 листопада 1945 року, а через 
декілька днів, 27 листопада, – і Президія Верховної Ради СРСР. Тобто договір 
набрав чинності. Наступні кроки здійснювалися в межах правового поля Радян-
ського Союзу. Указом Президії Верховної Ради СРСР 22 січня 1946 року було утво-
рено Закарпатську область із центром у місті Ужгород. Згідно з указом Президії 
Верховної Ради УРСР 24 січня 1946 року, з наступного дня (25 січня) у Закарпат-
ській області ввели законодавство Радянської України. Але де-факто все відбулося 
із випередженням графіку.
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У радянську пору Закарпатська область межувала з двома областями Україн-
ської РСР – на півночі з Дрогобицькою, яку 1959 року приєднали до Львівської, на 
сході – зі Станіславською (Івано-Франківською), на півдні – з Соціалістичною Рес-
публікою Румунією, на південному заході – з Угорською Народною Республікою, 
на заході – з Чехословацькою Соціалістичною Республікою, на північному заході – 
з Польською Народною Республікою. Внаслідок «оксамитових революцій» 1989–
1991 років змінилися назви держав, але не геополітичне розташування.

У Закарпатській області перші адміністративні зміни провели 9 березня 1946 
року. Народні комітети перейменували на сільські ради. П’ять поселень повторно 
визнали містами: Ужгород, Мукачево, Хуст, Берегово, Виноградово, 18 – сели-
щами, решту – селами. Свалява і Чоп стали містами у 1957 році, Рахів – у 1958 
році, Тячів – у 1961 році, Іршава – аж у 1982 році. 

Важливою для краю подією стала адміністративна реформа 1953 року. Зокрема, 
впорядкували статус і назви низки населених пунктів, вулиць, залізничних станцій, 
перейменовували округи на райони, а також уніфікували найменування всіх адмі-
ністративних одиниць. У тогочасній періодиці наводилися численні приклади 
того, як раніше «колонізатори мадяризували Закарпаття». Тому, приміром, місто 
Севлюш перейменували на Виноградово, село Севлюшвейгардо – Підвиноградів, 
Чингава – на Боржавське тощо. Тоді ж, у 1953 році, з’явилися нові назви районів: 
Виноградівський, а не Севлюський; Міжгірський, а не Волівський.

Станом на літо 1965 року Закарпатська область поділялася на 11 районів (Бере-
гівський, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечин-
ський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський, Хустський), а також 
9 міст, 14 селищ міського типу і 738 сільських населених пунктів, які були під-
порядковані 256 сільським і 14 селищним радам. Невдовзі відновились як само-
стійні Великоберезнянський та Воловецький райони. Внаслідок адміністративної 
реформи Микити Хрущова, спрямованої на скорочення витрат на державний 
апарат, вони кілька років перебували у складі відповідно Перечинського і Сва-
лявського районів. За винятком цього короткого часу, Закарпатська область мала 
сталий поділ на 13 районів (до 1953 року – округів), який зберігся досі.

2.3. Фіктивні вибори

У 1946–1990 роках у Закарпатті періодично (раз у чотири-п’ять років) відбува-
лися вибори депутатів усіх рівнів – союзних, всеукраїнських, місцевих – обласних, 
районних, міських, селищних, сільських. За винятком останніх (альтернативних) 
– у 1990 році, вони проходили під тотальним контролем Комуністичної партії 
Радянського Союзу. Залишилися малопомітні зарубки про депутатські заслуги 
висуванців «непорушного блоку комуністів і безпартійних», за яких голосували 
майже 100% виборців.

Закарпатці вперше взяли участь у радянських виборах 10 лютого 1946 року. Тоді 
обирали Верховну Раду СРСР, тобто союзний парламент, що мав дві палати – Раду 
Союзу і Раду національностей. Для допомоги у проведені виборів у край направили 
понад сто відповідальних працівників із Києва і Москви. У передвиборчих заходах 
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взяли участь більше 12 тисяч активістів. При майже стандартній радянській сто-
відсотковій явці (99,95%) депутатами на безальтернативній основі стали чотири 
представники Закарпатської області: перший секретар обкому КПУ і голова облви-
конкому Іван Туряниця (92,1% голосів), другий секретар Іван Ваш (85,8%), голова 
обласного суду Василь Русин (92,4%), активіст жіночого руху Ганна Петрище 
з Волового (Міжгір’я) (88,1%).

У Закарпатті 9 лютого 1947 року пройшли перші вибори в однопалатну Вер-
ховну Раду Української РСР. Івана Туряницю в числі дев’яти представників краю 
обрали і туди депутатом.

Перші вибори до місцевих рад відбулися у Закарпатті 21 грудня 1947 року. Так, 
професорсько-викладацький склад і студенти Ужгородського державного універ-
ситету висунули по Ужгородському виборчому округу № 6 кандидатами в депу-
тати Закарпатської обласної ради депутатів трудящих одразу п’ять осіб – очіль-
ників СРСР і УРСР Йосифа Сталіна, В’ячеслава Молотова, Лазаря Кагановича, 
Микиту Хрущова і свого проректора, доктора медичних наук Василя Кушка. Про 
це з пафосом написали у передовиці «Великий Сталін – перший всенародний кан-
дидат», оприлюдненій у російськомовній газеті «Закарпатская Украина» 13 листо-
пада 1947 року.

Зрозуміло, вождь і його соратники в Закарпатську обласну раду (70 депутатів) 
балотуватися не стали, тому на виборах 21 грудня 1947 року переміг єдиний пре-
тендент у цьому округу – проректор Василь Кушко. Паралельно мандат депутата 
Ужгородської міської ради (108 обранців) здобув ректор Аркадій Курішко. Усього 
ж до місцевих рад обрали тоді 7.677 депутатів, у тому числі 1.700 комуністів (22%).

Щоразу підготовка і проведення у кожному поселенні цих навіть чисто фор-
мальних виборів заслуговували особливої уваги правоохоронних органів. При-
міром, у 1947 році в Новоселиці Тячівського району приготували п’ять кабін 
для голосування, про всяк випадок озброїли десятьох дружинників, подбали про 
основне і резервне освітлення.

У наступні роки потреба у додаткових заходах безпеки відпала, адже життя 
текло у мирному руслі під неослабним наглядом місцевої номенклатури. Маємо 
лише поодинокі факти про яку-небудь депутатську активність, хоча у союзному 
парламенті засідали чотири представники Закарпаття, а в українському – дев’ять, 
потім і десять. Щоправда, тоді депутати не працювали на постійній основі, а зби-
ралися два-три рази у рік.

2.4. Номенклатура

Восени 1923 року секретаріат центрального комітету Російської комуністичної 
партії (більшовиків) направив усім народним комісарам (міністрам) СРСР і керів-
никам державних установ обіжник із переліком посад, на які призначали з партій-
ного дозволу. Згодом цей список значно розширили за рахунок усіх керівних посад 
всесоюзного, республіканського, обласного і районного масштабу. Відтоді термін 
«номенклатура» став самоназвою радянських управлінців – партійних, державних, 
господарських тощо.
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Домігшись цілковитого контролю над суспільством, правляча партія перетво-
рилася з урядової на державну. Ті самі особи одночасно керували Комуніс тичною 
партією та Радянською державою. Критеріями добору номенклатури стали пар-
тійний квиток, робітниче і селянське походження, участь у боротьбі за радянську 
владу та за комуністичні ідеї. Морально-етичні риси, освітній та культурний рівень 
не мали дуже тривалий час жодного значення. Усі посадовці входили до штатної 
або виборної номенклатури, що поділялася на дві групи – основну (розподільчу) 
та облікову. Заміщення «виборних» посад відбувалося лише з санкції партійних 
органів. Зокрема, вибори до рад усіх рівнів не були ні прямими, ні рівними, ні 
таємними. Депутатський корпус формувався в кабінетах партійних фукнціонерів 
і був цілковито «ручним».

Керівництво у політичній та ідеологічній сферах вищі партійні чиновники 
здійснювали безпосередньо, в інших галузях – через кадрові призначення осіб, 
відданих «вождеві». Номенклатура дістала величезні привілеї. Матеріальний 
достаток забезпечувався не лише високою заробітною платою, а й доступом 
до спеціальних розподільників якісного продовольства, товарів, послуг тощо. 
Як панівна верства СРСР, номенклатура зіграла надзвичайно деструктивну соці-
альну роль: мільйони загиблих і пограбованих, бідність, занепад традицій тощо. 
У цьому сенсі Закарпаття не стало винятком. У 1945–1946 роках у край напра-
вили близько півтисячі комуністів, які повсюдно зайняли ключові посади. В уяві 
цих присланих кадрів Закарпаття у дорадянські часи виглядало убогим, обме-
женим і пригніченим.

Протягом 1946–1950 років центральний комітет Всесоюзної комуністичної 
партії (більшовиків) прийняв чотири постанови про розвиток Закарпатської 
області. За рішенням центрального комітету Комуністичної партії (більшовиків) 
України сюди направили на постійну роботу тоді понад три тисячі радянських 
спеціалістів.

У 1947 році Комуністична партія Закарпатської України розчинилася у Всесо-
юзній комуністичній партії (більшовиків), котру в 1952 році перейменували у Кому-
ністичну партію Радянського Союзу. Відповідно уточнили назву її республіканської 
філії – Комуністична партія України, тобто прибрали зайве уточнююче слово «біль-
шовиків», позаяк «меншовиків» уже не існувало кілька десятиліть.

Що стосується кадрової політики, то тут на місцевих комуністів центральне 
керівництво великих надій не покладало. Про це свідчить хоча б чистка Кому-
ністичної партії Закарпатської України у квітні-серпні 1946 року, коли із 4.590 її 
членів квитки ВКП(б) одержали всього 2.634 особи (57%). У номенклатуру обкому 
партії включили 1.276 посад у місцевих органах виконавчої влади. Крім того, вста-
новили номенклатуру міських і окружних комітетів партії.

Закарпатська обласна організація Комуністичної партії України невпинно 
зростала. Якщо у 1947 році вона нараховувала 5.816 членів і кандидатів у члени 
партії, то у 1950 році – 9.012, а у 1985 році – вже понад 46 тисяч. На чолі них 
стояли штатні функціонери. У 1948–1953 роках майже сто місцевих комуністів 
закінчили дво- і трирічні партійні школи, 946 – однорічну школу і дев’ятимісячні 
курси при обкомі КПУ, а до півсотні осіб навчалися у Вищій партійній школі 
в Києві.
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Обласний комсомол («надійний резерв Комуністичної партії») налічував 
у декілька разів більше осіб, зокрема у 1985 році об’єднував 180 тисяч юнаків 
і дівчат віком 14–28 років. Сорокаліття перед тим, у 1945 році, комсомольців 
(членів Спілки молоді Закарпатської України) було у 32 рази менше – 5,6 тисячі.

Усіх комуністів тодішньою мовою пафосно іменували керівним ядром дер-
жави і суспільства, самовідданими бійцями, заспівувачами трудових і громадських 
справ, ініціаторами соціалістичного змагання. Предметом окремої гордості був 
«червоний директорат» – керівники промислових підприємств, а також «право-
флангові соціалістичної праці» – селяни і робітники, нагороджені за виробничі 
здобутки.

Правлячу верхівку відразу стурбували настрої демобілізованих із чехосло-
вацької армії, бо вони відверто висловлювалися проти наріжних питань, зокрема 
сприймали в штики Спілку молоді Закарпатської України (влилася у Всесоюзну 
ленінську комуністичну спілку молоді). У силу цих та інших обставин аж до 
1950 року комсомольські осередки у Закарпатті були малочисельними.

Оскільки Закарпатську область Указом президії Верховної Ради СРСР від 30 
липня 1946 року оголосили режимною територією (забороненою зоною першої 
категорії), то наглядати було за ким і кому. У краї оселилося 7,6 тисячі репатрі-
антів – колишніх громадян СРСР, які опинилися на деякий час у країнах Західної 
Європи. Одночасно у Закарпатті масово осіли демобілізовані. В Ужгороді та 
Мукачеві поселилися три Герої Радянського Союзу, п’ять генералів, шість пол-
ковників, 6.844 офіцери нижчих звань. Для них першочергово надавалися керівні 
посади і кращі помешкання, з яких нерідко безцеремонно виселяли попередніх 
власників.

Закарпатські комуністи посіли чільні посади на локальному рівні. Вони жваво 
переймалися всіма поточними питаннями населеного пункту: лісозаготівлями, хлі-
боздачами, державними позичками, трудовими мобілізаціями, шкільними примі-
щеннями тощо.

У руслі приманної демагогічної риторики про критику і самокритику заповзяті 
комуністи нерідко на чисту воду виводили своїх колег, які «забули зовсім партійну 
роботу». Зазвичай декому закидали, що той не виписував газет, не відвідував 
гурток із вивчення біографій Володимира Леніна та Йосифа Сталіна. Такі гуртки 
завше доручали вести вчителям, в яких був як мінімум комсомольський квиток.

Упродовж перших п’яти років після завершення Другої світової війни первинні 
осередки комуністів у Закарпатті не вирізнялися чисельністю. У наступне десяти-
ліття їхня мережа і масовість побільшали в декілька разів. Так, із сільської тери-
торіальної класифікації такі партійні організації перевели в статус колгоспних, 
які об’єднували комуністів усього колгоспу, тобто в межах одної чи кількох сіль-
ських рад. Як правило, вони складалися з первинних осередків: виробничих (кол-
госпних) і шкільних. Посада секретаря партійного комітету колгоспу, заводу чи 
іншого крупного підприємства була передбачена штатним розписом і оплачува-
лася. На секретарів намагалися із кінця 1960-х років підібрати вже осіб із вищою 
освітою. Адже він був неформально «другим керівником» усього трудового колек-
тиву, а у відсутність голови колгоспу чи директора підприємства практично завше 
його заміщав.
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2.5. Перші особи

Протягом усього радянського періоду головною посадовою особою Закар-
паття фактично був перший секретар обласного комітету Комуністичної партії. 
Щоправда, у 1944–1945 роках де-юре найвищим керівником краю вважався голова 
Народної Ради Закарпатської області, а з 1991 року – голова обласного виконавчого 
комітету. Тому за цих обставин перший секретар одночасно суміщав ці посади. 
Реально Закарпаття мало сім перших осіб, які водночас були і головними партій-
ними функціонерами у регіоні: Іван Туряниця (у 1944–1948 роках), Іван Компанець 
(1948–1952), Іван Ваш (1952–1959), Пилип Щербак (1959–1962), Юрій Ільницький 
(1962–1980), Генріх Бандровський (1980–1990), Михайло Волощук (1990–1991). 
Чотири з них – «місцеві», тобто походили із Закарпаття. Така кадрова практика 
була винятковою, бо в інших західних областях увесь час першими керівниками 
призначали «приїжджих».

Таблиця 2. Перші секретарі Закарпатського обласного комітету Комуністичної 
партії України

№ п/п Ім’я та прізвище, роки життя Правління
1. Іван Туряниця (1901–1955) 19 листопада 1944 – 27 січня 1948
2. Іван Компанець (1904–1969) 27 січня 1948 – 5 вересня 1952
3. Іван Ваш (1904–1966) 7 вересня 1952 – червень 1959
4. Пилип Щербак (1907–?) червень 1959 – лютий 1962
5. Юрій Ільницький (народився 1924) лютий 1962 – 2 грудня 1980
6. Генріх Бандровський (1929–2008) 2 грудня 1980 – 9 лютого 1990
7. Михайло Волощук (народився 1934) 9 лютого 1990 – 2 липня 1991
8. Василь Химинець (народився 1948) 2 липня – 26 серпня 1991

Складено на основі: Справочник по истории Коммунистической партии Советского Союза 1898–1991. 
– www.knowbysight.info/index.asp.

Образно кажучи, формально «місцеві» правили у Закарпатті майже 31 із неповних 
48-ми «радянських років», або дві третини періоду. Причому довгожителя на крайо-
вому владному олімпі Юрія Ільницького, котрий очолював Закарпатську область 18 
років, досі ніхто не перевершив. Цікаво, що призначення «місцевих» і «приїжджих» 
проходило із неухильним дотриманням закономірності – «через одного»

Зазначимо, що останній перший секретар обкому вже не грав першої скрипки, 
тому згадується тут принагідно і номінально. Адже внаслідок конституційної 
реформи 1990 року владні повноваження перейшли до органів місцевого самовря-
дування. Завершився історичний цикл, по суті, тим, чим починався: відсутністю 
партійно-державного унітаризму.

За винятком старту і фінішу радянського періоду, керівники органів виконавчої 
влади Закарпаття займали неофіційно другу сходинку після перших секретарів 
обкому КПУ. Спочатку, хоч і короткочасно, діяли паралельно два владні полюси – 
чехословацький та прорадянський. 
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Таблиця 3. Керівники виконавчої влади Закарпаття

№ п/п Ім’я та прізвище, роки життя Правління Посада

1. Франтішек Нємец (1889–1963) 28 жовтня 1944 – 15 
лютого 1945

голова урядової місії 
Чехословаччини

2. Іван Туряниця (1901–1955)

26 листопада 1944 – 22 
січня 1946;

22 січня 1946 – 27 
березня 1955 
(з перервою у 
1951 – 1952)

голова Народної Ради 
Закарпатської України;
голова виконавчого 
комітету Закарпатської 
обласної ради (облви-
конкому)

3. Іван Ваш (1904–1966) 1951–1952 голова облвиконкому

4. Іван Гарагонич (1917–1993) 1955–1963 голова облвиконкому

5. Василь Русин (1919–2005) 1963–1974 голова облвиконкому

6. Михайло Волощук 
(народився 1934) 1974–1984 голова облвиконкому

7. Михайло Мальованик 
(народився 1935) 1984–1990 голова облвиконкому

8. Михайло Волощук 
(народився 1934)

6 квітня 1990 – 27 
вересня 1991

голова Закарпатської 
обласної ради, голова 
облвиконкому

9. Михайло Країло 
(1933–2006)

1 жовтня 1991 – 24 
березня 1992;

24 березня 1992 – 12 
липня 1994

голова облвиконкому, 
голова обласної ради;
представник Пре-
зидента України 
в Закарпатській області

Складено на основі: Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898–
1991. – www.knowbysight.info/index.asp; Slavic Research Center (Japan). – http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/
ukrregions/data.html.

Кожний найвищий керівник радянського Закарпаття запам’ятався не тільки 
формальними урядовими відзнаками чи послужним партійним списком. Чимало 
з них були знаковими, а нерідко і непересічними постаттями.

Івана Туряницю назвали «архітектором возз’єднання», бо очолював край про-
тягом перших трьох років радянізації. Народився він у селі Ряпідь (Бистриця) 
Мукачівського району, відслужив у чехословацькій армії. У Комуністичну партію 
Чехословаччини вступив у 1925 році, а наступного року в Мукачеві одружився 
на дівчині-сироті Ганні Рошкович. За освітою – журналіст, навчався у Харків-
ському комуністичному інституті журналістики (1930–1933). У Харкові став оче-
видцем геноциду – терору голодом проти українського народу. У 1933–1939 роках 
був секретарем Ради червоних профспілок Підкарпатської Русі. У 1939 році разом 
із дружиною емігрував до СРСР, працював у «Комуністичному інтернаціоналі» 
в Москві та на заводі в Луганську. Із 1943 року – старший культурно-освітній 
офіцер у 3-й бригаді Чехословацького корпусу. Його дружину Ганну тоді ж, у 1943 
році, як організаторку підпілля відправили в Закарпаття. Радянський літак скинув 
її на парашуті над Польщею. Звідти вона мала пробратися додому, але загинула за 
нез’ясованих обставин. У звільнене радянськими військами Мукачево Іван Туряниця 
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прибув 29 жовтня 1944 року. Із 19 листопада 1944 року до 27 січня 1948 року він 
працював першим секретарем центрального комітету Комуністичної партії Закар-
патської України, першим секретарем Закарпатського обласного комітету Кому-
ністичної партії України. Водночас очолював Народну Раду Закарпатської України 
(1944–1946) і виконавчий комітет Закарпатської обласної ради (1946–1955, з пере-
рвою у 1951–1952 роках). Будучи керівником краю, 18 вересня 1947 року звернувся 
з листом до голови ради міністрів Української РСР Микити Хрущова про звільнення 
закарпатців, забраних у трудові табори вглибині Радянського Союзу. Сам же Іван 
Туряниця, будучи вдівцем, одружився на жінці, котра раніше була дружиною греко-
католицького священика. На ту пору це виглядало сильніше за звичайний компромат, 
тим більше для першого секретаря. Отож особисте життя І. Туряниці послужило 
одним із приводів для завершення партійної кар’єри.

Його наступник Іван Компанець мав чисто формальну освіту – комуністичні 
курси і походив із північно-східної України. Партійну кар’єру розпочав у Чернігів-
ській області. Потім його перевели у Західну Україну, котру радянізували «залізом 
і кров’ю». У листопаді 1939 – лютому 1948 років був першим секретарем Тер-
нопільського обкому КП(б)У. Із 26 лютого 1948 до 5 вересня 1952 року І. Компа-
нець очолював Закарпатський обком КП(б)У. Відтак його перевели на аналогічну 
посаду в Чернівецьку область. 

Іван Ваш народився в селі Лоза Іршавського району. У 1924 році вступив 
у Комуністичну партію Чехословаччини. Навчався у Харківському комуністичному 
університеті (1931–1933), де теж став свідком геноциду проти українського народу. 
Після повернення з СРСР працював функціонером Комуністичної партії Чехосло-
ваччини. У 1938 році дезертирував із чехословацької армії, переховувався, а у 1940 
році емігрував до СРСР. Служив у чехословацькому війську культурно-освітнім 
офіцером. У листопаді 1944 року став членом центрального комітету Комуніс-
тичної партії Закарпатської України, а у наступному році очолив службу державної 
безпеки Закарпатської України. Далі працював секретарем Закарпатського обкому 
КП(б)У, головою виконавчого комітету Закарпатської обласної ради (1951–1952). 
Протягом семи років очолював Закарпаття – як перший секретар Закарпатського 
обкому КПУ (вересень 1952 – червень 1959). В останні роки свого правління Іван 
Ваш погано почувався, бо хворів на відкриту форму туберкульозу. Тому всі важелі 
управління областю зосередилися в руках другого секретаря обкому Михайла 
Повзика, вихідця з Харкова.

Пилип Щербак походив із центральноукраїнської Кам’янець-Подільської 
області (нині – Хмельницької). Про його освіту відомо тільки те, що закінчив курси 
перепідготовки при ЦК ВКП(б) у 1950–1951 роках. У 1949–1950 і 1951–1959 роках 
перший секретар Станіславського (Івано-Франківського) обкому КПУ. Керував 
Закарпаттям у 1959–1962 роках. Його кар’єру зупинив інсульт. Вилікувався, проте 
наслідки хвороби змусили достроково вийти на пенсію.

Юрій Ільницький народився в селі Розтока Міжгірського району. Ніколи не служив 
у війську, хоча це для вищої партійної посади було доти елементарним. У Комуніс-
тичну партію вступив у 1945 році. Закінчив трирічну Вищу партійну школу при цен-
тральному комітеті Комуністичної партії України. Очолював Воловецький окружний 
та Ужгородський міський комітети КПУ. У 30 років став секретарем, у 35 – другим 
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секретарем, у 38 – першим секретарем Закарпатського обкому КПУ. Найдовше – 
протягом 18 років (1962–1980) – був першою особою Закарпаття. Примітно, три 
заступники (другі секретарі) Ю. Ільницького стали керівниками (першими секрета-
рями) інших областей України. Іван Мозговий очолював Рівненську (1966–1972) та 
Херсонську (1972–1980), Володимир Дикусаров – Чернівецьку (1972–1985) і Хмель-
ницьку (1985–1990), Іван Скиба – Івано-Франківську (1978–1983).

Серед лідерів Закарпаття Генріх Бандровський був першим, хто мав повноцінну 
(класичну) вищу освіту. Будучи родом із Кіровоградської області, він комуністом став 
у 1953 році, тобто в рік закінчення Київського політехнічного інституту. За фахом 
інженер автоматики і телемеханіки. Працював майстром, технологом, начальником 
цеху Львівського виробничого об’єднання «Мікроприлад». Потім тривалий час очо-
лював Львів як партійний функціонер. Із 2 грудня 1980-го до 8 лютого 1990 року – 
перший секретар Закарпатського обкому Комуністичної партії України.

Наведені біографії велемовно засвідчують, що Закарпатська область у складі 
Української РСР займала осібне місце. Місцева номенклатура мала сильні позиції, 
бо у силу стратегічного геополітичного положення області налагодила тісні зв’язки 
з найвищим керівництвом СРСР. Це провокувало республіканське керівництво 
на підозри своїх підлеглих у Закарпатті в «регіональному сепаратизмі», «місце-
вому егоїзмі», «націоналістичних тенденціях» тощо. Наприклад, перший секретар 
обкому КПУ Юрій Ільницький мав особисті контакти з генеральним секретарем 
ЦК КПРС Леонідом Брежнєвим і вищим керівництвом СРСР. Він міг відступити 
від «лінії» центрального комітету Комуністичної партії України не тільки в регіо-
нальних питаннях, але навіть всесоюзних. Саме Ю. Ільницький домігся в Москві 
того, що двічі схвалений план будівництва Закарпатської атомної станції не реалі-
зували. Тільки у грудні 1980 року його усунули з посади, знайшовши тривіальну 
причину – «погіршення соціально-економічної ситуації в області».

У край направили досвідченого «привізного генерала» з «сильною рукою». 
Перший секретар Львівського міського комітету КПУ Генріх Бандровський став 
першим секретарем Закарпатського обкому. Його призначення домігся перший 
секретар центрального комітету Комуністичної партії України Володимир Щер-
бицький. Генріх Бандровський мав нахил до жорстких рішень, особливо щодо роз-
становки кадрів. Так, у 1984 році проректором з адміністративно-господарської 
роботи в Ужгородський державний університет відправив свого головного конку-
рента – голову обласного виконавчого комітету Михайла Волощука.

Однак у часи Г. Бандровського Закарпатська область здобула доволі успішний 
досвід агропромислової кооперації. Перший секретар виступив проти будівництва 
екологічно шкідливих об’єктів важкої промисловості. Мова йде про алюмінієвий 
завод і завод важкого зварювального обладнання.

Позиції Генріха Бандровського були сильними. Тому для противаги Києву міс-
цева номенклатура ввійшла в альянс із центральною владою СРСР. Їхні інтереси 
збіглися. 10 грудня 1988 року головний друкований орган КПРС – московська 
газета «Правда» – розмістила розгромну статтю про Г. Бандровського як очіль-
ника Закарпатської області та особу. Раніше обласних керівників «громили» лише 
в республіканських виданнях, після чого знімали з посади. Наразі звільнення не 
діждалися. Київ захистив свого функціонера.
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Наступним ударом по Г. Бандровському стало його фіаско на перших альтер-
нативних виборах народних депутатів СРСР. Він програв малозначимій фігурі 
– головному лікарю дільничної лікарні у Тячівському районі Миколі Бігунцю. 
Набрав лише 22% голосів, а конкурент – 73%. Знову постало питання про від-
ставку. Втім, Генріх Бандровський ще майже рік очолював область. Останньою 
краплею для його відставки стало будівництво радіолокаційної станції поблизу 
села Пістрялово Мукачівського району. Під схвальною резолюцією у 1984 
році стояли два підписи: першого секретаря Г. Бандровського і його конку-
рента М. Волощука, тодішнього голови обласного виконавчого комітету. Однак 
останній всю провину переклав на візаві.

На позачерговій сесії обласної ради 26 січня 1990 року Г.Бандровського гостро 
критикували за те, що не ладив із місцевими висуванцями, не боронив інтереси 
краю, впав авторитет партії серед населення тощо. Знову ж таки, цьому переду-
вала стаття в московській газеті «Правда» (11 січня 1990 року), що зрезонувала 
в області. Це сталося через декілька місяців після відставки першого секретаря 
ЦК КПУ В. Щербицького. Г. Бандровський заявив про вихід на пенсію, бо справді 
перетнув пенсійний вік – 60 років. 9 лютого 1990 року його заяву задовільнили. 
Невдовзі він зняв і свою кандидатуру в український парламент по Рахівському 
виборчому округу.

Генріх Бандровський пішов із посади першого секретаря не під тиском опо-
зиційних сил. На відміну сусідніх областей, вони не мали у Закарпатті істотного 
суспільного впливу. Його витіснила місцева номенклатура, котру підтримали 
у Москві, а не у Києві. Зрештою, будь-який перший секретар обкому перед при-
значенням проходив співбесіду в генерального секретаря ЦК КПРС. Перебуваючи 
на пенсії, Г. Бандровський працював у бізнесі та був активним у громадському 
житті Закарпаття. Він залишився патріотом рідної землі та суворим екзаменатором 
управлінської еліти. «У мене і нині немає сумнівів, що Україна повинна бути неза-
лежною, і вона буде нею. Це настільки об’єктивний процес – така держава, така 
нація! На жаль, нинішні керівники не виправдовують цього», – сказав Генріх Бан-
дровський в газетному інтерв’ю у вересні 2006 року, за два роки до смерті.

2.6. Альтернатива. Опозиційний рух

Утвердження радянського тоталітаризму в Закарпатті вилилося в серію вбивств 
політичних, громадських і релігійних діячів. Їх убивали у ході досудового слідства, 
за вироком суду чи за «загадкових обставин». Наведемо три знакові випадки.

Колишнього прем’єр-міністра автономного уряду Підкарпатської Русі, пре-
зидента Карпатської України Августина Волошина (1874–1945) радянські спец-
служби арештували у Празі у травні 1945 року. Помер у політичній Бутирській 
в’язниці у Москві 19 липня 1945 року після побиття на допиті. Його місце похо-
вання досі невідоме. У березні 2002 року А. Волошину присвоєно посмертно 
звання «Герой України».

На єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії Теодора Ромжу (1911–
1947) у Москві спланували замах. Єпископ вижив, але 1 листопада 1947 року 
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в Мукачівській лікарні йому зробили ін’єкцію смертельної отрути. Похований 
в Ужгороді – у крипті греко-католицького собору. У червні 2001 року під час візиту 
папи римського Івана Павла II в Україну Теодора Ромжу беатифікували, тобто про-
голосили блаженним католицької церкви.

Серед «носіїв історичного мерзотного злочину» 26 травня 1946 року обласний 
суд в Ужгороді виніс смертний вирок першому прем’єр-міністру Підкарпатської 
Русі, депутату угорського парламенту Андрію Бродію. 7 грудня 1946 року його 
стратили, а через майже півстоліття, у 1991-му, та сама – ще радянська – влада 
реабілітувала «за відсутністю складу злочину». Проте враховуючи непривабливе 
колабораційне минуле А. Бродія, після падіння комунізму його постать не заслу-
жила глорифікації.

Із головами і членами двох урядів Підкарпатської Русі (Карпатської України) 
радянський режим розправився з особливою жорстокістю. Першого прем’єра 
– Андрія Бродія розстріляли у грудні 1946 року в Ужгороді. Другий – Августин 
Волошин помер у липні 1945 року в Москві після допиту з тортурами і катуванням. 
Міністра без портфеля першого уряду Степана Фенцика також розстріляли.

Міністра внутрішніх справ Едмунда Бачинського відправили у трудовий табір 
у Донбас. Трьох міністрів, призначених в останні дні Карпатської України, – Юрія 
Перевузника (юстиція), Миколу Долиная (охорона здоров’я), Степана Клочурака 
(економіка, оборона) – засудили до восьми років виправно-трудових таборів. Від-
бувши покарання у 1955–1957 роках вони, не визнаючи радянського громадянства, 
домоглися своєї репатріації у Чехословаччину.

У квітні 1945, травні та червні 1946 років в Ужгороді пройшли «народні три-
бунали» над колаборантами попередньої влади – Петром Дем’яновичем, Андрієм 
Бродієм та вісьмома його соратниками, Степаном Фенциком і десятьма його одно-
думцями, тощо. За вироком суду п’ятьох депутатів угорського парламенту Петра 
Дем’яновича, Андрія Бродія, Михайла Демка, Андрія Кричфалуші-Грабаря, Сте-
пана Фенцика розстріляли. Інші сім депутатів, які потрапили до рук радянських 
спецслужб, – Георгій Бенца, Еден Жегора, Олександр Ільницький, Євген Ортутай, 
Бейла Рішко, Юлій Фелдешій, Іван Шпак були засуджені до позбавлення волі на 
термін від п’яти до двадцяти років. Покарання відбували в ГУЛАГу – Сибірі, Дон-
басі й так далі. Там закінчився життєвий шлях багатьох із них, зокрема Ю. Фел-
дешія та О. Ільницького.

Примітно, багато свідків і учасників цих та інших убивств жили і в часи неза-
лежної України. На жаль, «ветерани», винні у злочинах проти людяності, не понесли 
жодного покарання, їх ніколи не притягали до відповідальності. Чимало з них 
«відзначилися» у неоголошеній «внутрішній» війні – з учасниками національно-
визвольного руху в його збройній та мирній фазах. Українська повстанська армія 
(УПА) та Організація українських націоналістів (ОУН) вели відкриту партизан-
ську війну до кінця 1947 року. Потім у західних областях України вони перейшли 
до підпільних, суто конспіративних видів боротьби.

Коли на 10 лютого 1946 року призначили вибори до Верховної Ради СРСР, 
комуністичний режим намагався показати відсутність політичної опозиції. Якщо 
у східноукраїнських областях підготовка до виборів була технічною, то у західно-
українських – організаційно-політичною. Зокрема, укладено договір про перехід 
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кордону радянськими і чехословацькими прикордонниками для переслідування 
УПА. Власне, цей кордон пролягав у Закарпатті. Ситуація нагадувала атмосферу 
війни. Більшість поселень західних областей, у тому числі Закарпатської, бло-
кували війська. Вибори стали перевіркою сили ворогуючих сторін. Повстанці 
рекомендували землякам голосувати проти всіх. Радянська влада вчергове пере-
коналася у нелояльності місцевого населення. Це не завадило їй оголосити, що за 
кандидатів «блоку комуністів і безпартійних» віддали голоси понад 99% виборців.

На теренах дій українських повстанців радянські карателі поширювали інфек-
ційні захворювання. Так, «чорний ринок» масово наводнили ампулами з бакте-
ріями висипного і поворотного тифу, що продавалися під виглядом препаратів від 
цих же недуг. Через це гірську місцевість охопила епідемія тифу, масштаби якої 
тут ще ніколи не спостерігали. Національне підпілля сподіватися на допомогу 
Заходу, знаючи про промову Вінстона Черчілля у березні 1946 року із закликом 
до холодної війни. Вона спровокувала паніку, пересічне населення СРСР охопив 
страх. Жителі кинулись у магазини, біля прилавків негайно виросли черги, а ціни 
в комерційній торгівлі підскочили у два-три рази. Деморалізуючий характер спра-
вила терористична діяльність українських націоналістів. Жертвами часто були 
фінансові агенти. Ці збирачі податків користувались серед усього населення оді-
озною репутацією грабіжників.

Радянські каральні органи розширили мережу секретних співробітників і про-
вокативних «легендованих груп», які діяли під виглядом повстанців. З їх допо-
могою, приміром, 15 грудня 1946 року в Перечинському окрузі знищили пробанде-
рівську організацію «Закарпатські українські повстанці» (75 осіб). Її керівник Іван 
Гопак загинув у серпні 1947 року під час бою. Тоді ж у Тячівському окрузі було 
розгромлено «Організацію за визволення України» (66 учасників).

Загалом у Закарпатті мережа УПА та ОУН була слабкою, на відміну від інших 
українських регіонів Карпат. Проте десятки закарпатців, які походили здебільшого 
з гірських місцевостей, воювали за незалежну Українську державу. Крім того, 
у краї знаходилися їх бази відпочинку і мобілізаційні зони. Проти них радянська 
влада розгорнула 11 винищувальних батальйонів у складі 1176 бійців. У липні 1945 
року, зокрема, відбувся рейд куреня «Бойки» імені Богдана Хмельницького. У селі 
Кобилянська Поляна (Рахівський район) після палких виступів повстанських про-
мовців місцеві жителі самі понищили портрети Йосифа Сталіна і комуністичні 
гасла, що висіли в клубі.

Рейдові групи УПА дали значний поштовх повстанському руху в Закарпатті. 
Найбільшою активністю відзначився відділ Василя Пригари, котрий діяв у Хуст-
ському районі. Останніх повстанців ліквідували у 1956 році у Міжгірському районі. 
Це коштувало радянським спецслужбам значних зусиль.

Загалом є десятки свідчень про бої та перестрілки у Закарпатті протягом пер-
шого післявоєнного десятиліття. Приміром, отримавши агентурне повідомлення, 
вночі 2 серпня 1945 року в селі Старе Давидково (нині Мукачівський район) опера-
тивні співробітники оточили селянське господарство, де перебували представники 
Організації українських націоналістів – крайовий керівник Дмитро Бандусяк (псев-
донім «Лопата»), воєнний референт Андрій Цуга («Мур») та уповноважений цен-
трального проводу «Косар» (прізвище невідоме). У перестрілці загинули декілька 
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оперативників. Оточені вирвалися з пастки. Один із них – «Мур» – помер від ран, 
діставшись Мукачівського греко-католицького монастиря. Потрапивши через 
декілька місяців у чергове оточення, «Лопата» і «Косар» загинули у селі Присліп 
(Міжгірський район) в грудні 1945 року. У запеклому бою з каральним підрозділом, 
витративши боєприпаси, вони підірвалися гранатою. Тобто вчинили за неписаним 
кодексом ОУН та УПА: загинути, але не здатися ворогу живим.

Крім збройного опору, примітним є мирний опозиційний рух. Наприкінці 
1950-х років у зв’язку з «хрущовською» амністією звільнилося з ГУЛАГу близько 
3,5 тисячі закарпатців, які отримали вироки як «інакомислячі» (вільнодумці). 
Це – учасники більше 30-ти антирадянських і націоналістичних груп. Приміром, 
із 31 випускників Тячівської середньої школи 1946 року (восьмирічне навчання) 
вісім зазнали репресій. Із 28-ти хлопців-випускників Великобичківської середньої 
школи 1947 року – теж вісім. У 1948 році заарештували 10 студентів Ужгород-
ського державного університету. І цей список можна продовжити.

До тих пір номенклатура не почувалася у цілковитій безпеці. Так, у 1950 році 
у Закарпаття прибув голова президії Верховної Ради Української РСР Михайло 
Гречуха. Його зустрічали на перевалі у селі Вербяж (Воловецький район). Третю за 
значимістю посадову особу Радянської України (після першого секретаря ЦК КПУ 
і голови уряду) супроводжували 30 авто, чимало з них були оснащені кулеметами 
і призначалися виключно охороні.

Після придушення збройної фази українського національно-визвольного руху 
в Закарпатті відкрився мирний «другий фронт». Восени 1956 року в краї десятки 
окремих осіб і невеликих груп виявили симпатії до революційних подій в Угор-
щині. Частину симпатиків засудили до позбавлення волі, а з іншими провели 
«профілактичну роботу» у сільських відділенях і районних відділах міністерства 
внутрішніх справ і Комітету державної безпеки. Із цим легко впоралися, оскільки 
на опозиціонерів навівав страх візуальний образ непереможної сили. Закарпаття 
наводнили радянські війська, котрі перекидалися в Угорщину на придушення рево-
люції. Вони взяли під щільний контроль державний кордон і прикордонні села.

Тоді в Ужгороді невідлучно перебував другий секретар ЦК КПУ Микола Під-
горний, котрий наступного року очолив Радянську Україну. У селі Коритняни під 
Ужгородом швидко звели потужну радіостанцію, що транслювала передачі на всю 
Угорщину. Саме звідси новий угорський лідер Янош Кадар звернувся до співвіт-
чизників із закликом припинити братовбивче кровопролиття. Трохи згодом, у лис-
топаді 1961 року Янош Кадар навідався у Закарпаття у супроводі Микити Хру-
щова. Обіч дороги від Чопа до Ужгорода їх зустрічали люди з квітами і гаслами. 
Перед тисячами закарпатців, які заповнили площу Леніна (Народну) в Ужгороді, 
високі гості виступили з балкона будинку обласної влади.

Недавню трагедію в Угорщині намагалися затерти «гуляшним комунізмом», 
тобто ліберальними новаціями і підвищенням життєвого рівня. Проте невдовзі 
Закарпаття опинилося знову в епіцентрі ймовірного геполітичного земле-
трусу, завдячуючи спробам утвердити в Чехословаччині «соціалізм із людським 
обличчям». 20 серпня 1968 року лідер СРСР Леонід Брежнєв особисто доручив 
керівнику Закарпаття Юрію Ільницькому виконати делікатне завдання. Із мір-
кувань безпеки в Ужгород забрали сина і дружину одного з чехословацьких 
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керівників Василя Біляка, котрий служив противагою групі ініціаторів «празької 
весни» на чолі з Олександром Дубчеком. Наступного дня війська держав-учасниць 
Варшавського договору, головним чином СРСР, тимчасово окупували Чехословач-
чину. Її повернули у лоно і фарватер «соціалістичного табору», провівши необхідні 
кадрові чистки і спровокувавши нову хвилю політичної еміграції на Захід.

Через те у Закарпатті відстежили громадську думку й можливих опонентів 
цих репресивних дій Москви. Не випадково, центральний комітет Комуністичної 
партії України у лютому 1969 року навіть розглянув окреме питання про негативні 
настрої в українському суспільстві, що виникли в результаті «чехословацьких 
подій». Більше того, у квітні 1969 року інкогніто прилітав у Закарпаття Леонід 
Брежнєв, де провів «історичну ніч» буквально на летовищі. Він провів таємні пере-
мовини з претендентом на посаду лідера Чехословаччини – Густавом Гусаком, 
який правив країною протягом наступних двох десятиліть.

Революції в сусідніх країнах 1956 і 1968 років не стали останнім жертовником. 
У зарубіжних збройних конфліктах, де першу скрипку грав Радянський Союз, 
загинули нові герої. Серед 15.051 радянського військовослужбовця, які полягли 
в Афганістані в грудні 1979 – лютому 1989 років, 53 походили із Закарпаття. Також 
чотири закарпатці у числі близько 400 радянських солдатів пропали безвісти під 
час бойових дій в афганських горах. Так само треба зауважити, що в різний час 
тисячі молодих закарпатців, завдячуючи Збройним силам СРСР, побували в най-
несподіваніших закутках світу. По-різному поставилася до демобілізованих фор-
туна, але солдатський гарт у подальшому обернувся для них відліком еталонним, 
рубіжним. У радянську пору на суворому обліку в місцевих радах перебували 
військовозобов’язані, особливо офіцери запасу і ті, хто пройшов «гарячі точки». 
Призовники йшли окремим рядком. Відтак призивна ситуація змінилася ради-
кально. Після проголошення незалежності Україна провела демілітаризацію, 
перед усім докорінне скорочення чисельності Збройних сил, заплануваши перехід 
на контрактну (професійну) військову службу.

У зв’язку з реформами Михайла Горбачова поступово з 1989 року скоротили 
чисельність Збройних сил СРСР, які дислокувалися в Угорщині, Чехословаччині, 
Польщі та Німецькій Демократичній Республіці. Врешті-решт, 1 квітня 1991 року 
розпустили військову організацію «соціалістичної співдружності» – Варшавський 
договір. Тому через два з половиною місяці, 19 червня 1991 року остаточно вивели 
радянські війська з Угорщини, зрозуміло, через Закарпаття.

Знову мирний опозиційний рух спалахнув у Закарпатті на початку 1970-х років. 
Особливо, коли у листопаді 1976 року в Києві з’явилася правозахисна Українська 
Гельсінська Група. Спочатку – в складі 36 осіб з усієї України. На цих людей прав-
ляча верхівка за допомогою працівників міліції та органів державної безпеки спря-
мувала вістря «індивідуального терору».

Уродженець села Келечин Міжгірського району Йосип Тереля (1943–2009) 
належав до найвідоміших українських дисидентів. Він нелегально видавав «Хро-
ніку Католицької церкви на Україні», а у вересні 1982 року створив ініціативну 
групу захисту прав віруючих України. Й. Тереля витримав різні види репресій 
– концтабори, «психушки», камери-одиночки, заслання, видворення із СРСР. 
Загальний термін переслідувань – 23 роки. Позбавлений радянського громадянства 
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у 1987 році, у часи «перебудови» Йосип Тереля емігрував до Канади. Багато їздив 
світом, агітуючи за відновлення греко-католицької церкви і за незалежну Україну. 
Його спогади «Свідок» вийшли англійською мовою двомільйонним тиражем. 
Помер мужній борець за національні та релігійні права українців у Торонто. 
Оскільки в рідному селі Келечин у нього родини не залишилося, Йосип Тереля 
заповів поховати себе в Нижньому Болотному Іршавського району. Панахиду по 
ньому тут провели два єпископи у супроводі одинадцяти священиків. У цьому селі 
підпільно діяла греко-католицька парафія протягом усіх сорока років заборони, 
а нині воно відоме і як місце паломництва греко-католиків до урочища Джублик, 
де звели два монастирі.

Безумовно, такі несхитні постаті були радше винятком, аніж правилом. Проте 
несприйняття комуністичного режиму постійно проявлялося на рівні прихованої 
масової непокори.

Серед численних порушень «соціалістичної законності та моралі» вирізнялися 
діяння соціально-економічної спрямованості. Вони зазвичай ґрунтувалися на хлі-
боробських інстинктах і селянській психології дрібного приватного власника. Тому 
спеціальні комісії періодично проводили обмір присадибних ділянок і вилучали 
самовільно захоплені землі, що сумарно вимірювалися сотнями гектарів. Вели-
кого клопоту завдавали численні нюанси збереження «соціалістичної власності». 
Її населення не шанувало і вважало справді «загальнонародною», тобто легкодос-
тупною. Наприклад, вівчарі залюбки долучали до колгоспної отари десятки «люд-
ських» овець. Вони мотивували «ліві» підробітки низькою зарплатою. Крім того, 
восени при поверненні з літніх випасів зазвичай не вистачало 5–10 колгоспних 
овець. Це завдавало колгоспу 150–300 карбованців прямих збитків.

Нерідко представникам номенклатури надходили провокативні листи, за котрими 
ховалися таємні агенти КДБ. Першому секретареві Юрію Ільницькому навіть наді-
слали чорну домовину з великим хрестом і погрозою. Як виявили у ході спеціаль-
ного розслідування, перестаралася таємна співробітниця КДБ із Мукачева.

2.7. Ідеологічні кампанії

Із другої половини 1940-х років для закарпатських комуністів передплата періо-
дичних видань стала обов’язковою. Вони зазвичай тоді замовляли газети: окружну 
(районну), як-от «Червону трибуну» («Дружбу») в Тячівському районі чи «Вогні 
комунізму» в Ужгородському, обласну «Закарпатську правду», республікан-
ську «Радянську Україну». Крім того, для них настільними стали союзна газета 
«Правда», журнали «Молодий комуніст», «Комуніст», «Партійне життя», «Під 
прапором ленінізму» і тому подібне.

Починаючи з 1946 року, в області видавали 16 газет тиражем 67,5 тисячі при-
мірників. Українською мовою виходили обласні «Закарпатська правда» і «Молодь 
Закарпаття», 13 окружних (районних) газет, російською – обласна «Закарпатская 
Украина» (пізніше «Советское Закарпатье»), угорською – обласна «Kárpáti Igaz 
Szó», дубляж обласної молодіжної «Kárpátontúli Ifjúság» і трі окружні (районні) – 
Ужгородська, Берегівська і Виноградівська, а згодом і румунською – одна районна 
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– Тячівська. Друковані пропагандистські рупори тоталітарної держави масово 
надходили у найвіддаленіші куточки. Недаремно, починаючи з 1970 року, «Закар-
патська правда» виходила тиражем 130 тисяч примірників. І це на один мільйон 
тодішнього населення області.

Інший приклад. Станом на 1968 рік передплатою періодичних видань цілеспря-
мовано охопили близько двох тисяч мешканців села Новоселиця Тячівського району, 
а через п’ять років – 2,5 тисячі. Зокрема, члени педагогічного колективу восьмирічної 
школи виписали 295 примірників різної періодики: газет «Правда» (27), «Закарпат-
ська правда» (40), «Дружба» (34) тощо. Водночас 794 учні передплатили 845 дитячих 
і молодіжних газет і журналів українською і російською мовами.

У Закарпатті з’явилася мережа проводового радіомовлення, котрої не існувало 
в дорадянські часи. Для цього збудували десятки радіовузлів і провели суцільну 
радіофікацію всіх населених пунктів. Ужгородська радіостанція щоденно пере-
давала два випуски «Останніх вістей» українською та угорською мовами, огляди 
обласних газет, передачі на аграрні, промислові, літературні та музичні теми. 
Лише за один 1953 рік по обласному радіо передали 450 концертів, літературних 
виступів, вистав на хвилі «Театр перед мікрофоном». Обласна студія телебачення 
розпочала свої передачі у 1967 році у двох варіантах – чорно-білому і кольоровому. 
Із 1972 року Закарпатська область змогла дивитися передачі Українського телеба-
чення. Задля цього задіяли 16 нових мікротрансляторів.

Тоталітарний режим відзначався широкими можливостями для концентрації 
наявних ресурсів і суспільної уваги на пріоритетних напрямках, визначених кому-
ністичною ідеологію. Наприклад, подією 1953 року стала смерть Йосифа Сталіна.

Саме на фі нішну пряму в країні вийшла сфабрикована «справа лікарів-
шкідників», що стала фінальною частиною гоніння євреїв як «безрідних космо-
політів». У Закарпатті вона ви явилася переважно в публікаціях місцевих газет про 
загрозу «світового сіонізму», пред ставниками якого були «вбивці в білих халатах». 
Відтак прийшов час пафосної жа лоби. «Смерть вождя Комуністичної партії 
і радянського народу – величезне горе не тільки для нас, а й для трудящих усього 
світу, – від крив траурний мітинг на Ужгородському фанерно-меблевому комбі-
наті секретар партійного бюро Йосип Оллер. – В особі Йоси фа Сталіна ми втра-
тили найдорожчу нам людину, товариша, батька і друга». Не пошкодував емоцій 
видатний художник Йосип Бокшай: «Мою голову вкрила сивина. Але за всі роки 
я не знав такої тяжкої втрати, такого великого горя, яке пізнав нині, дізнавшись про 
смерть рідного вождя й батька, визволителя закарпатців з-під віковічного гніту».

Подібних дописів з усіх куточків місцева преса друкувала десятками. Поховали 
Й. Сталіна поруч із В. Леніним у мавзолеї в Москві 9 березня 1953 року. Цього дня 
поклали квіти до пам’ятників померлого вождя в закарпатських містах.

Коли через кілька мі ся ців Лаврентія Берію, чільного соратника Й. Сталіна, 
заарештували і стратили за шпигунство на користь Великобританії, закарпатська 
номенклатура теж відгукнулася. «Діячі науки, працівники мистецтва, вся радян-
ська інтелігенція одностайно схвалюють рішучі й своєчасні заходи ліквідації зло-
чинних антипартійних та антидержавних дій недолюдка Берії», – підкреслив про-
ректор Ужгородського державного університету Микола Редько. Гнівну заяву про 
«підлого агента імперіалізму» подали і від імені хліборобів Тячівського району.
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Невдовзі закарпатську молодь потягли на освоєння цілини. «Як буде приємно 
десь через 10–20 років бачити себе в квітучих, густо засаджених садами, сьо-
годні ще пустельних садах Казахстану. І як буде приємно усвідомлювати, що ці 
сади садили ми – вихованці Ленінського комсомолу, що перші борозди на ланах, 
вкритих рясною пшеницею і житами, прокладали ми – радянські юнаки й дівчата», 
– під цим натхненним закликом у пресі 1955 року підписали Андрія Вовканинця 
з колгоспу «Червоний Партизан» Хустського району.

Так само за путівками комсомолу сімсот молодих закарпатців на початку 1957 року 
відправили у Донбас на будівництво шахти «Закарпатська комсомольська», котру 
невдовзі ввели в експлуатацію. Часто їх провідували молодіжні делегації з рідного 
краю. А восени того ж року в День шахтаря в Ужгороді урочисто зустріли перший 
символічний ешелон вугілля, добутий на шахті «Закарпатська комсомольська».

30 липня 1961 року в московській газеті «Правда» опублікували проект тре-
тьої програми Комуністичної партії Радянського Союзу. Мрія про те, як «нинішнє 
покоління радянських людей буде жити при комунізмі», так і залишилася нездій-
сненою. Проте уривки з цією програми вчили у школах напам’ять.

Як не парадоксально, у тому ж 1961 році почали купувати зерно в США. Гострі 
на слівце назвали популярну пшеничну горілку «Колос Америки». Розтиражовані 
інвективи Микити Хрущова «наздогнати і обігнати» США обросли бородатими 
анекдотами.

Водночас у Закарпатській області втілювали власне гасло про «квітучий 
край». Для того належало посадити сто тисяч гектарів садів і виноградників. 
Важливе ідеологічне навантаження мав Сад дружби імені Володимира Леніна, 
закладений у 1960 році на радянсько-угорському кордоні до 90-річчя «вождя 
світового пролетаріату». Дерева висадили на землях Закарпатської обласної 
сільськогосподарської дослідної станції (Берегівський район) і кооперативного 
господарства «Barátság» («Дружба») Вашарошнаменьського району Саболч-
Сатмарської області. До 60-річчя Жовтневої революції, тобто у 1967 році, з угор-
ського боку посадили 60 гектарів «Саду дружби». Усього він займав площу 
307 гектарів, із них 102 – на угорському боці. Поруч у 1969 році на 15 гектарах 
заклали спільний виноградник «Мир», до якого долучилося угорське державне 
господарство «Балатон-Боглар».

Гасла інтернаціонального братерства, дружби і взаємодопомоги вважалися 
невід’ємними для радянського способу життя. Тому за партійною рознарядкою 
утверджували всебічні зв’язки між містами і регіонами Радянського Союзу. 
У міста Ужгород побратимами стали російські міста Владимир (центр одно-
йменної області) і Орджонікідзе (Північна Осетія), у Мукачева – Дмитров Москов-
ської області. Берегівський район змагався з Моздоцьким районом Північної Осетії 
та Кіцманським Чернівецької області, Хустський – із Валуйським Бєлгородської 
області, Ужгородський – із Динським Краснодарського краю.

Закарпатці у цілому тісно дружило з осетинами і буковинцями (у рамках СРСР), 
а також із жителями прикордонних адміністративно-територіальних одиниць – 
Східно-Словацьким краєм (Чехословаччина), Саболч-Сатмарською областю (Угор-
щина), Сатумарським повітом (Румунія). Так, редакції газет «Закарпатська правда», 
«Východoslovenské noviny» і «Kelet-Magyarország» випускали спільні номери, 
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присвячені Дню Перемоги, щокварталу обмінювалися тематичними сторінками. 
Традиційними були Дні дружби поріднених регіонів на державному кордоні.

Неймовірно, але за роки радянської влади в Закарпатті орденами і медалями 
нагородили більше 50 тисяч осіб. У сотень із них було по декілька нагород, 
а звання Героя Соціалістичної Праці удостоєно 45 закарпатців, у тому числі двох – 
двічі. За весь час (1938–1991) указом Президії Верховної Ради СРСР звання Героя 
соціалістичної праці присвоювали 19 тисяч разів, зокрема 160 – двічі, 16 – тричі. 
На батьківщині двічі Героям соціалістичної праці споруджували бронзовий бюст. 
У Закарпатті цього заслужили успішні кукурудзоводи Ганна Ладані у Великих 
Лучках і Юрій Пітра у Білках.

26 лютого 1958 року вийшов указ президії Верховної Ради СРСР про нагоро-
дження орденом Леніна десять областей України – Вінницької, Дніпропетровської, 
Запорізької, Закарпатської, Київської, Сталінської (Донецької), Харківської, Хмель-
ницької, Черкаської, Чернівецької. Закарпатську область відзначили «за успіхи, 
досягнуті в справі збільшення виробництва і заготовок зерна, винограду, фруктів, 
молока, м’яса, шерсті та інших сільськогосподарських продуктів». Нагороду вру-
чила Катерина Фурцева, секретар центрального комітету КПРС. Вона спеціально 
з Москви приїхала в Ужгород, одночасно вручила і зірку Героя соціалістичної праці 
Юрію Пітрі. На урочистому прийомі К. Фурцева також передала Закарпатській 
області особистий подарунок від Микити Хрущова – портрет жінки-трудівниці.

Треба відзначити потужний пропагандистський тиск, який здійснювався на 
історичну пам’ять. Значний фактичний матеріал щодо повоєнних змін у закарпат-
ському селі накопичений в краєзнавчих публікаціях. Із-поміж них виділяються два 
великі за обсягом видання «Історії міст і сіл Української РСР. Закарпатська область» 
(1969, 1982), що виходили значними тиражами – по 15 тисяч примірників. Для 
їх підготовки залучили три десятки професійних істориків і сотні добровільних 
помічників, переважно вчителів. Трохи меншими тиражами вийшли книжки 
перших секретарів Івана Ваша, Юрія Ільницького, Генріха Бандровського, чільних 
представників обласної влади, передовиків «соціалістичної праці», різного калібру 
«борців партії» тощо. Через таку щедро тиражовану обласними видавництвами 
літературу у потрібному руслі корегували масову історичну свідомість.

Аналогічні проекти в умовах незалежної України втілили практично ті самі 
професіонали, щоправда в радикально іншій системі цінностей. Так, із 1995 до 
2008 року побачили світ «Книга пам’яті України. Закарпатська область» (у двох 
томах), «Книга скорботи України. Закарпатська область» (у шести томах), «Реабі-
літовані історією. Закарпатська область» (у двох томах). Якщо перші два видання 
стосуються Другої світової війни, то останнє служить як реквієм тоталітаризму – 
амбівалентній, але загалом трагічній сторінці в історії Закарпаття.
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3. ЗАКАРПАТСЬКА УКРАЇНА. 1944–1946 РОКИ

Як перехідне державне утворення Закарпатська Україна проіснувала 15 місяців – 
із жовтня 1944 року до січня 1946 року. Тоді ж українська мова стала у краї дер-
жавною для всіх органів влади.

Вся повнота влади де-юре належала народові та здійснювалася через 
обрані представницькі органи – Народну Раду в центрі та народні комітети на 
місцях. Народна Рада була вищим органом державної влади з представницько-
законодавчими функціями. Уряд складався з президії та уповноважених. Народна 
Рада прийняла низку рішень (декретів і постанов). У грудні 1944 року вона припи-
нила зв’язки з уповноваженим представником уряду Чехословацької Республіки, 
а також перебрала право власності на державне майно від Чехословацької Респу-
бліки та Королівства Угорщини.

Указом президії Верховної Ради Радянського Союзу від 22 січня 1946 року 
замість Закарпатської України створили Закарпатську область у складі Української 
РСР. До цього моменту в краї пройшли дуже істотні зміни.

3.1. Превентивна радянізація

Уже йшлося про те, що вийти за Карпати і отримати стратегічний вплив на Дунай-
ський басейн і Балкани було давньою мрією і Російської імперії, і Радянського Союзу. 
Отож принагідно розгорнулося неприховане змагання за громадську думку.

У 1944 році Державна Рада Чехословацької Республіки, котра знаходилася 
в Лондоні, започаткувала на міжнародному радіо BBC передачі українською 
мовою, спрямовані на цільову закарпатську аудиторію. Із Москви пролунав «Голос 
Закарпатської України», у радіопередачах якого поки що толерувалася територі-
альна цілісність відновленої повоєнної Чехословаччини. Проте масштабні акції 
кінця 1944 – початку 1945 років – Перший з’їзд народних комітетів (26 листо-
пада), Маніфест возз’єднання (300 тисяч підписів), з’їзди і конференції кому-
ністів, учителів, молоді, жінок, профспілок, масові мітинги – стали агітаційно-
пропагандистським оформленням невідворотного факту радянізації Закарпаття. 
Задля цього 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 Нємецом, він керував тільки слабкорозвинутою 
гірською південно-західною частиною Закарпаття. Канцелярію урядового уповно-
важеного Чехословацької Республіки розмістили у місті Хуст. Решта території 
з містами Ужгород, Мукачево, Берегово оголосили прифронтовою зоною, котрою 
керувало радянське командування спільно з Народною Радою Закарпатської 
України. 3 грудня 1944 року Народна Рада Закарпатської України видала декрет 
про припинення контактів з уповноваженим. Після цього, 8 грудня, адміністрація 
Ф. Нємеца виїхала за межі краю, в якому перебувала майже півтора місяця – з 28 
жовтня. Тепер вона розмістилася у Східній Словаччині.
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Друге. Задіяли 520 пунктів набору добровольців у Радянську армію, мобілізу-
вавши у 640 населених пунктах до кінця 1944 року 15.988 осіб. Із них 689 не про-
йшли медичну комісію та мандатну перевірку. Зокрема, відправили додому 166 
угорців як представників «ворожої» національності. Мобілізовані у Закарпатті 
добровольці (15.299 осіб) поповнили ряди 1-ої гвардійської та 18-ої армій. Після 
короткотривалої підготовки вони воювали у Польщі, Словаччині та Чехії. До речі, 
певний час штаб 18-ої армії розміщувався в Ужгороді у просторому будинку по 
вулиці Берчені, 45, а її політичний відділ – поруч, у селі Невицьке. Набір у добро-
вольці проводився «творчо». Відділ комплектування і формування штабу 4-го 
Українського фронту підібрав 50 офіцерів. Вони очолили агітаційні групи із 8–10 
солдат, які співпрацювали з народними комітетами і пропонували певні продо-
вольчі та матеріальні подарунки. Більшість сімей закарпатських добровольців були 
нужденними, тому шукали будь-якого порятунку від злиднів. У свою чергу, фор-
мально мобілізація відносилася до компетенції відомства чехословацького гене-
рала Антоніна Гасала, діяльність якого командування 4-го Українського фронту 
фактично паралізувало. Проте з 8 листопада 1944 року до 15 лютого 1945 року до 
чехословацької армії вдалося мобілізувати 6.735 закарпатців, у тому числі 15 офі-
церів. Перед тим 2,5 тисячі амністованих учасників нелегальних переходів у СРСР 
(1939–1941) вступили в чехословацьку військову частину на старті її формування 
– у 1942–1943 роках у місті Бузулук, що на південному Уралі.

Примітно, після війни значна частина закарпатських добровольців залишилася 
в Чехословачині. 240 із них стали офіцерами середньої та вищої ланки, у тому 
числі полковниками (71 особа) і генералами (8).

Третє. Провели репресивні заходи з «очищення тилу від ворожих елементів». 
Репресії проти угорців і німців, яких віднесли до ворожих націй, почались одразу, 
як тільки у Закарпаття увійшли радянські війська. Вже у листопаді-грудні 1944 
року на підставі постанови № 0036 військової ради 4-го Українського фронту 
розпочато ізоляцію угорського і німецького чоловічого населення призивного 
віку. Водночас Народна Рада Закарпатської України 15 січня 1945 року прийняла 
рішення про виселення з краю «сейкельських дорожних робітників», яких завезла 
попередня окупаційна влада.

Четверте. Запровадили державну символіку, утворили судові та правоохо-
ронні органи за радянським взірцем. Народна Рада Закарпатської України видала 
декрети про гімн і прапор Закарпатської України, демонстративно запозичені 
у СРСР. 9 грудня 1944 року створено добровільні народні дружини (військові 
формування), а 18 грудня 1944 року – Спеціальний суд «для боротьби з ворогами 
нашого народу».

П’яте. Націоналізували або взяли під щільний державний контроль промисло-
вість, транспорт, торгівлю, землю. Населенню пообіцяли працю, відпочинок, мате-
ріальну і медичну допомогу, пенсію, освіту рідною мовою. Зокрема, право на працю 
гарантували через націоналізацію фабрик і заводів, ліквідацію безробіття, планову 
економіки. Так, у січні 1945 року націоналізували лісопромислову фірму «Лато-
риця» і конфіскували хімічні заводи в Перечині, Сваляві, Великому Бичкові. Про-
голошений для робітників і службовців робочий день становив до 8 годин на добу, 
48 годин на тиждень. Кожному після одного року праці по найму зобов’язалися 
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забезпечити 14-денну щорічну відпустку із збереженням заробітку. Замок графа 
Шенборна між Чинадієвом і Свалявою передали профспілкам під будинок відпо-
чинку для робітників і службовців, а у селі Синяк заснували санаторій для хворих 
ревматизмом. По суті, всі ці суспільні перетворення, нерідко чисто популістські, 
стали першим етапом радянізації Закарпаття. Їх провели в стислі терміни задовго 
до офіційного приєднання Закарпаття до СРСР, усупереч попереднім радянсько-
чехословацьким домовленостям.

Превентивна радянізація Закарпаття значно випередила формальну зміну його 
державно-правового статусу. Цей процес став символічним початком визначаль-
ного впливу СРСР на всю післявоєнну Центральну Європу.

3.2. Чехословацька урядова місія

У липні 1944 року урядовим делегатом Чехословацької Республіки на визволеній 
території Підкарпатської Русі призначено чеха міністра Франтішка Нємеца, його 
заступником – словака генерала Рудольфа Вієста, а політичним радником – закар-
патського українця, офіцера з освітньо-культурної праці в чехословацькому вій-
ську Івана Туряницю. Командування визволеної території очолив чех генерал 
Антонін Гасал-Ніжборський.

Глава чехословацької урядової місії, міністр економіки і відбудови Фран-
тішек Нємец у Хусті 28 жовтня 1944 року зробив офіційну заяву. Згідно з конститу-
ційним декретом президента Чехословацької Республіки, він повідомив про засну-
вання Адміністрації визволеної території на чолі з урядовим делегатом.

Відтоді з’явилися тимчасові місцеві органи державної влади Чехословаччини – 
військові комендатури і народні ради (комітети). Саме їм адресувалася інструкція 
урядового делегата Ф. Нємеца від 7 листопада 1944 року про затримання й арешти 
осіб, які після Мюнхенської конференції (29 вересня 1938 року) проявилися 
в протидержавній діяльності. Йшлося про членів і симпатиків українських, угро-
руських, угорських і німецьких ультрарадикальних об’єднань громадянь (так 
званих «фашистських»), співробітників правоохоронних органів та її агентури. 
Так, окремий наголос робився на членах «Карпатської Січі» (легальна напіввій-
ськова організація періоду Карпатської України) та партій, очолюваних у чехосло-
вацьку пору Андрієм Бродієм та Степаном Фенциком. Останні на той момент були 
чинними депутатами угорського парламенту.

Невдовзі цю репресивну ідею розвинула Народна Рада Закарпатської України, 
утворивши 18 грудня 1944 року спеціальний суд. До зазначеного переліку долу-
чили осіб, які саботували рішення Народної Ради, проводили антирадянську про-
паганду (у вужчому прочитанні – проти Червоної армії), розпалювали національну 
і релігійну ворожнечу.

Чехословацька урядова місія спробувала перебрати всі віжки державного 
управління регіоном. Зокрема, за її розпорядженням у грудні 1944 року на марках 
Королівства Угорщина (а їх налічили 27 видів) ручним штемпелем зробили над-
печатку абревіатури «ČSP» («Чехословацька пошта»). Ці марки використовували 
у «чехословацькій зоні» впродовж декількох місяців.
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Як уже говорилося, чехословацьких адміністраторів доволі безпардонно витіс-
нили радянські. Отож у лютому-березні 1945 року Народна Рада Закарпатської 
України на поштових, доплатних і фіскальних марках Угорщини дозволила друкар-
ську надпечатку українською мовою в три рядки «Пошта / Закарпатська / Україна». 
У травні-серпні тут випустили три серії власних поштових марок із чотирма зобра-
женнями: голови червоноармійця в касці на тлі прапора і гір; розірваного ланцюга; 
руки, яка рве окови; п’ятикутної зірки з серпом і молотом. Хоч на марках Закар-
патської України номінал указували без позначення грошових одиниць, офіційно 
їх вартість визначали у філерах і пенге. Майже всі випущені марки розпродалися 
до дня вилучення 15 листопада 1945 року. Відтоді у Закарпатській Україні почала 
діяти загальносоюзна пошта.

3.3. Перший з’їзд народних комітетів Закарпатської України

На 21 листопада 1944 року глава чехословацької урядової місії Ф. Нємец скликав 
у Хусті конференцію для обрання крайового владного органу – земської управи. 
Проте активну державотворчу роботу службових осіб Чехословаччини відкрито 
і демонстративно паралізували місцеві радянофіли у співпраці з командуванням 
4-го Українського фронту.

26 листопада 1944 року в Мукачеві відбувся Перший з’їзд народних комітетів 
Закарпатської України (до речі, перший та останній, більше таких форумів не про-
водили). Його відкрив один із найстаріших делегатів, голова Мукачівського народ-
ного комітету, вчитель гімназії, активний русофіл міжвоєнного часу Михайло Дра-
гула. Ключові доповіді виголосили голова Ужгородського народного комітету, 
русофіл Петро Сова і секретар центрального комітету Комуністичної партії Закар-
патської України Іван Туряниця, котрий належав до української ідентичності. 
В обговоренні вузлових питань виступили 12 делегатів, які представляли різні міс-
цевості та соціальні верстви краю.

Наприкінці засідання делегати з’їзду прийняли Маніфест про возз’єднання 
з Радянською Україною. Його зачитав голова Волівського (Міжгірського) окружного 
народного комітету Дмитро Тарахонич. За це рішення одностайно проголосували 
всі 663 делегати, присутні на з’їзді. Примітно, з них лише трохи більше третини 
були комуністами. Вони представляли всі тодішні округи (нині райони), національні 
групи і безпосередньо обиралися від 268 населених пунктів. Точної норми представ-
ництва не було встановлено, тому зазвичай малі села представляли 1–2 делегати, 
великі села і міста – 3–4 і більше. Якщо брати до уваги національну ознаку, то серед 
663 делегатів домінували українці (621), менше було угорців (26), росіян (5), євреїв 
(4), румунів (2), німців (2), словаків (2), ромів (1). Цікаво, серед них було 14 свяще-
ників (11 православних і 3 греко-католицькі) та 13 жінок, у тому числі дві угорки.

Також у залі були присутні 116 «гостей», у тому числі начальник політичного 
управління 4-го Українського фронту генерал-лейтенант Лев Мехліс, начальник 
політичного відділу 18-ої армії полковник Леонід Брежнєв (пізніше довголітній 
очільник СРСР – генеральний секретар ЦК КПРС (1964–1982)), начальник 7 відділу 
(робота серед населення) політвідділу 18-ої армії полковник Сергій Тюльпанов. 
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Останній водночас виконував функції радника голови Народної Ради Івана Туря-
ниці. Ця трійка вищих радянських офіцерів найбільше старалася у справі радяні-
зації Закарпатської України, забезпечуючи втілення в життя відповідних заходів.

Сам же маніфест про возз’єднання упродовж місяця після з’їзду підписали 
близько 300 тисяч осіб, або майже все доросле населення краю – виборчого віку. 
Звичайно, представники чехословацької влади вельми активно протидіяли гучній 
кампанії збору підписів. Однак їхні можливості були мізерними порівняно з ресур-
сами впливу Народної Ради, котра цілковито оперлася на політичне управління 
4-го Українського фронту. Наприклад, в угромовному селі Гудя, нині Виноградів-
ський район, через контрагітацію чехословацьких військових маніфест підписали 
спочатку лише 30 осіб, а після проведення загальних сільських зборів – уже 478.

Займатися тоді масивною фальсифікацією чи підробкою документів народного 
волевиявлення просто немало сенсу, хоча поодинокі випадки таких маніпуляцій 
простежуються.

У тексті доленосного документа, прийнятого в Мукачеві 26 листопада 1944 
року, значне місце посів історичний екскурс у минуле краю з особливим акцентом 
на поневіряння чехословацького та угорського періодів. Окремо підкреслили спад-
коємність возз’єднавчої традиції. Про це свідчили відповідні рішення народних 
зборів у Мараморош Сигеті 18 грудня 1918 року та Хусті 21 січня 1919 року. 
Щоправда, творці мукачівського маніфесту не роз’яснювали, що у Мараморош 
Сигеті та Хусті проголосили тоді возз’єднання не з більшовицькою Радянською 
Україною, а з незалежною Українською Народною Республікою, яку комуністичні 
ідеологи нещадно таврували.

Наприкінці маніфесту від 26 листопада 1944 року зафіксовано чотири доле-
носні постанови першого з’їзду народних комітетів Закарпатської України. 
Вони стосувалися виходу зі складу Чехословаччини, законодавчого оформлення 
возз’єднання з Радянською Україною, обрання Народної Ради та її повноважень 
у справі возз’єднання.

Річ у тому, що делегати прийняли окреме звернення до постійно діючого керів-
ного органу парламенту та уряду Української Радянської Соціалістичної Респу-
бліки – Президії Верховної Ради і Ради народних комісарів. Вони просили прийняти 
Закарпатську Україну до складу Радянської України (УРСР), котра, звісно, у свою 
чергу входила до Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР).

3.4. Народна Рада Закарпатської України

На Першому з’їзді народних комітетів у Мукачеві 26 листопада 1944 року обрали 
вищий орган державної влади – Народну Раду Закарпатської України, котра скла-
далася з 17 членів. 14 обраних у Народну Раду склали уряд Закарпатської України 
– голова, два його заступники, 11 уповноважених (керівників окремих відділів), 
а троє просто були членами Народної Ради, не отримали додаткових портфелів. 
За своїм правовим статусом Народна Рада була єдиним законодавчим і вищим 
виконавчо-розпорядчим органом Закарпатської України.
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Головою Народної Ради обрали партійного функціонера, комуніста Івана Туря-
ницю, заступниками голови – двох місцевих русофілів: міського чиновника Петра 
Сову та учителя гімназії Петра Лінтура. Голова Народної Ради де-юре був главою 
державного утворення з правом представляти Закарпатську Україну за її межами.

У цілому серед 17 членів Народної Ради тільки п’ятеро були комуністами, чет-
веро – їхніми симпатиками, а позапартійними – восьмеро, котрі раніше входили 
до різних партій. За етнокультурною орієнтацією вони розподілилися наступним 
чином: 7 українців, 7 «русских» (русофілів), 1 нейтральний, 2 євреї.

Народна Рада Закарпатської України своїм декретом від 5 грудня 1944 року 
перервала зв’язки місцевих народних комітетів із чехословацькими уповноваже-
ними. Через декілька днів, 9 грудня, вона заборонила їм проводити мобілізацію 
громадян Закарпатської України в чехословацьку армію.

Як не парадоксально, трохи пізніше, у другій половині 1940-х – на початку 
1950 років за антирадянську пропаганду були репресовані 25 делегатів з’їзду 
народних комітетів і двоє членів уряду – уповноважених Народної Ради – у справах 
юстиції (Степан Борецький) та соціального забезпечення (Хома Чекан). Тоталі-
тарний режим нерідко проводив профілактичну селекцію свого кадрового потен-
ціалу з метою відібрати найстійкіших і найвідданіших гвинтиків адміністративно-
командної системи.

Перехідне державне утворення, яким була Закарпатська Україна, переважно 
трактували як близький та тяжіючий до радянської моделі вияв державної влади 
у формі народної демократії. Її політичну основу склали своєрідні місцеві органи 
влади – народні комітети (у населених пунктах та округах) і Народна Рада (кра-
йовий рівень). Сільські та міські народні комітети обиралися на загальних зборах 
громадянами, котрі досягли 18 років, а окружні – делегатами від народних комі-
тетів цього округу. Крім вікового цензу, право обирати і бути обраним не обме-
жувалося додатковими умовами чи перевагами.

Норму представництва до місцевих народних комітетів установили декретом 
№ 39 від 9 лютого 1945 року. Взяли до уваги демографічний показник, тобто кіль-
кість населення села, міста чи округу. У сільські народні комітети обиралися від 9 (у 
поселеннях до 1 тисячі осіб мешканців) до 36 членів (понад 5 тисяч), міські – від 36 
(до 20 тисяч осіб) до 42 членів (понад 20 тисяч), окружні – від 18 (до 40 тисяч осіб) 
до 36 членів (понад 100 тисяч). У Закарпатській Україні всього утворили 561 сіль-
ських і міських та 13 окружних народних комітетів. Виконавчим органом місцевого 
народного комітету була його президія, що звітувала як перед самим комітетом, так 
і вгору по вертикалі. Міста Ужгород, Мукачево, Берегово, Севлюш (Виноградів), 
Хуст і Мараморош Сигет (невдовзі відійшов до Румунії) існували як самостійні адмі-
ністративні одиниці. Їхні народні комітети були підзвітні безпосередньо Народній 
Раді Закарпатської України. Народні комітети виконували водночас функції органів 
державної влади і місцевого самоврядування. Крім того, міські та окружні народні 
комітети обирали суддів, які затверджувалися головою Народної Ради.

Нормотворча діяльність здійснювалася одноосібно і колегіально через видання 
декретів, постанов, інструкцій та розпоряджень. Вони набували чинності з дня їх 
оприлюднення в офіційному друкованому виданні «Вісник Народної Ради Закар-
патської України». Важливу пропагандистську нішу посіла щоденна комуністична 
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газета «Закарпатська правда». Вона виходила (від 3 листопада 1944 року) на двох 
шпальтах тиражем 4 тисячі примірників, а після 24 листопада 1944 року – 8 тисяч. 
Відповідальним редактором спочатку був Іван Туряниця, голова Народної Ради.

У грудні 1944 року Народна Рада провела превентивну націоналізацію всіх 
земель, лісів, залізниць, електростанцій, заводів, фабрик, шахт, банків, торго-
вельних підприємств і навчальних закладів.

«Народний банк Закарпатської України» став єдиною банківською установою. 
В обігу перебували одночасно угорські, чехословацькі та радянські гроші. Останні 
до середини 1945 року в місцевого населення не викликали довіри, тому розквар-
тировані у Закарпатській Україні радянські солдати отримували платню чехосло-
вацькими кронами. У той час на сільські комітети поклали контроль за роздріб-
ними цінами в місцевих крамницях. Їх регулювала Народна Рада Закарпатської 
України. 

Пшениця коштувала 26 пенге за центнер, жито – 24,50 пенге за центнер, мило 
– 5,30 пенге за кілограм. До речі, у листопаді 1945 року на всю Новоселицю виді-
лили 170 кілограмів мила. Один літр вина продавали за два пенге, а горілки – за 
десять. Один кілограм м’яса купували за 24 пенге, а кухонної солі – за півпенге.

Часто на цінниках писали вартість товару в двох валютах, із чого можна вста-
новити їх обмінний курс. Так, 1 кілограм цукру обходився 13 пенге або 29 крон, 
шматок господарського мила (400 грамів) – 6,34 пенге або 14 крон, 1 кілограм осе-
ледців – 15 пенге або 33 крони.

Промисловість і торгівлю остаточно націоналізували у серпні 1945 року. Доти 
дрібні комерсанти і власники крамниць завозили товари з Угорщини, Румунії, 
Чехії та Словаччини. Природно, що за такої нестабільності та товарних дефіцитів 
процвітав «чорний ринок». У першому півріччі 1945 року в Закарпатській Україні 
із наявних 243 підприємств працювало 174 (16 тисяч робітників), або 72%.

28 лютого 1945 року Народна Рада розпочала земельну реформу, внаслідок чого 
54,5 тисячі безземельних і малоземельних отримали 52,7 тисячі гектарів землі. Від 
народних комітетів безземельні та малоземельні селяни, робітники і службовці 
отримали безплатно в особисту власність земельні ділянки, розмір яких не міг 
перевищувати 1.000 квадратних метрів. Роздану землю конфіскували у крупних 
землевласників і «зрадників народу». Розподілу між селянами підлягали орні 
землі, сінокоси, дрібні пасовища, розпорошені сади площею до 1 гольда (при-
близно півгектара) і виноградники площею до 10 гольдів (близько 6 гектарів). Сади 
і виноградники, що перевищували ці нормативи, передавалися народними комі-
тетами в оренду садівничо-виноградним спілкам і промисловій кооперації. Мак-
симальна норма землекористування у низовині становила 40 гольдів (24 гектари) 
на одне господарство, а у гірській місцевості – 50 (30 гектарів). Ліси переходили 
у державну власність.

Паралельно провели освітню реформу, запровадивши обов’язкове семирічне 
навчання в школі та відокремивши її від церкви. У 1944 / 1945 навчальному році 
у Закарпатській Україні навчали дітей у 560 початкових і 30 середніх школах, 6 
гімназіях. Через рік, у вересні 1945 року, їх число збільшилося на 101. Тобто пра-
цювало 505 початкових, 165 неповних середніх і 27 середніх, у тому числі з рідною 
мовою навчання для національних меншин – угорців, румунів і словаків. У всіх 
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школах запровадили викладання російської мови. Проте навесні 1945 року з усіх 
140 тисяч дітей шкільного віку навчалося близько 100 тисяч, або 71%. Право вчи-
тися в державних школах і дошкільних закладах отримали всі діти, незалежно від 
соціального стану і релігійної приналежності. Водночас запровадили обов’язкову 
семирічну освіту. Школи всіх категорій та ступенів (за винятком богословських), 
а також дитячі садки стали державними. У березні 1945 року в Ужгороді проведено 
першу шкільну олімпіаду – з народної художньої творчості.

Так само вперше в історії Закарпаття з’явився вищий навчальний заклад. 19 
липня 1945 року Народна Рада і Секретаріат центрального комітету Комуністичної 
партії Закарпатської України видали спільну постанову «Про утворення Закарпато-
Українського Університету». Нині – це Ужгородський національний університет.

Прикметно, кінцевою метою проголошувалося не зміцнення державності 
Закарпатської України в тій чи іншій формі, а її радянізація – возз’єднання з Радян-
ською Україною у складі СРСР. Це видно з тексту присяги державного службовця, 
затвердженої декретом Народної Ради. Вона починалася словами: «Я, грома-
дянин Закарпатської України, урочисто присягаюсь на вірність моїй Батьківщині, 
Народній Раді Закарпатської України і Маніфесту Першого з’їзду Народних комі-
тетів Закарпатської України про возз’єднання Закарпатської України і вихід зі 
складу Чехословаччини».

Декретом № 27 від 12 січня 1945 року Народна Рада затвердила державним 
гімном Закарпатської України державний гімн СРСР без будь-яких змін. Дер-
жавний прапор Закарпатської України мав співвідношення ширини до довжини 1:2. 
Він складався з червоного полотнища із золотим написом: «Хай живе возз’єднання 
Закарпатської України з Радянською Україною». У верхньому кутку полотнища, 
біля древка, зобразили золоті серп і молот, а над ними червону п’ятикутну зірку, 
обрамлену золотою каймою.

14 березня 1945 року Народна Рада започаткувала кампанію перейменувань 
населених пунктів, вулиць і площ з ідеологічних мотивів. Іменами «народних 
мучеників і героїв, які загинули в боротьбі за народну справу», зобов’язали нази-
вати вулиці у селах і містах. Для утвердження комуністичної топонімії використали 
імена людей, переважна більшість яких не мала жодного стосунку до Закарпаття.

У грудні 1944 року Народна Рада утворила народну міліцію та народні 
дружини. Останні слугували за нерегулярні збройні сили, виконуючи вод-
ночас функцію охорони громадського порядку. Так, на початку січня 1945 року 
в народній дружині Хустського округу налічувалося більше 120 осіб. Народні 
дружини поділили на взводи і роти. Їх центральний штаб очолив радянський 
офіцер, Герой Радянського Союзу Олександр Тканко. У грудні 1945 року на базі 
народної міліції та народних дружин утворили управління внутрішніх справ 
Закарпатської України. Більше року (вересень 1945 – жовтень 1946) його очо-
лював генерал-майор Петро Сопруненко. Це людина з сумнозвісним послужним 
списком ГУЛАГу. У 1939–1943 роках П. Сопруненко у народному комісаріаті 
внутрішніх справ СРСР був начальником управління військовополонених та 
інтернованих. Розробив план і безпосередньо очолив навесні 1940 року опе-
рацію знищення майже 22 тисяч польських полонених, розстріляних, зокрема, 
й у Катинському лісі (Смоленська область, Росія).
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У грудні 1944 року та у січні 1945 року в Закарпатській Україні з’явилася 
народна адвокатура, органи прокуратури і система судової влади. До останньої 
ввійшли народні суди, Вищий народний суд та його окрема колегія – Спеці-
альний суд (для «зрадників» народу). Головою Вищого народного суду і водночас 
головою Спеціального суду був 26-літній екс-партизан Василь Русин, який не 
мав юридичної освіти.

Голова Народної Ради на основі відповідного рішення Ради призначив голо-
вним прокурором Закарпатської України русофіла Івана Андрашка, довоєнного 
випускника юридичного факультету Карлового університету в Празі. На прикладі 
репресивної діяльності цього прокурора можна ствердити, що рівень юридичної 
освіченості нічого не означав у неправовій державі. Тоталітарна ідеологія повністю 
підім’яла під себе навіть доволі умовне «соціалістичне право».

3.5. Прагнення українців сусідніх держав

Українські етнографічні межі виходили далі території Закарпатської України. 
Однак повсюдно національно-державні прагнення мали величезний резонанс 
і викликали масовий народний рух під гаслами возз’єднання з Україною. Проте 
Радянський Союз, здобувши за Карпатами стратегічний плацдарм, вирішив прихи-
лити до себе підконтрольні країни «народної демократії» (потім «соціалістичного 
табору») щедрими поступками за рахунок українського чинника.

У місті Мараморош Сигет (нині Сігету-Мармацієй, Румунія) 4 лютого 1945 року 
представники місцевого населення зібралися на Перший з’їзд народних комітетів 
Мараморош-Сигетського округу. Він проголосив приєднання Мараморощини до 
Закарпатської України і возз’єднання з Радянською Україною. Усіх делегатів було 
426, а також 133 гостей. Серед делегатів переважали українці (339), також налі-
чили 47 угорців, 15 румунів, 25 представників інших національностей. З україн-
ських сіл надійшло 46 петицій про возз’єднання, на яких було близько 40 тисяч 
підписів. Значна частина українців Мараморощини зголосилася добровольцями до 
радянської армії та воювала у складі 4-го Українського фронту. Так, тільки одне 
село Русково дало 130 добровольців, з яких 62 загинули в боях. Проте у Москві 
з тактичних міркувань проігнорували цей рух і віддали Мараморощину Румунії.

Щодо українців Східної Словаччини. Тут збереглося близько 250 українських 
сіл і міст. У них у 1950–1960 роках мешкало, згідно з офіційною статистикою, 
близько 60 тисяч українців, а до війни – понад 100 тисяч.

1 березня 1945 року в Пряшеві на з’їзді делеґатів від українських населених 
пунктів та округів утворили Українську народну раду Пряшівщини. Вона також 
стала на шлях возз’єднання україномовних північно-східних районів Словаччини із 
Закарпатською Україною в складі Української РСР. Крім резолюції, про це свідчать 
вітальні телеграми від імені делегатів цього з’їзду до голови ради народних комі-
сарів УРСР Микити Хрущова і Народної Ради Закарпатської України. Широка кам-
панія збору підписів про приєднання Пряшівщини до Закарпатської України мала 
місце влітку 1945 року. Вона занепокоїла державні органи Словаччини, котрі вжили 
жорстких контрзаходів. За згодою СРСР, цей возз’єднавчий рух теж паралізували.
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Отож 10 жовтня 1945 року пройшов Другий всенародний з’їзд делегатів від 
місцевих і окружних народних комітетів Пряшівщини. 312 делегатів представляли 
всі округи Східної Словаччини, де проживало українське населення. З’їзд уже 
вимушено прийняв помірковані рішення, проте рішуче висловився проти тлума-
чення українців Пряшівщини як національної меншини і наполіг на послідовному 
втіленні у словацько-українських відносинах принципу «рівного з рівним» в усіх 
галузях суспільного життя.

Станом на лютий 1949 року в Східній Словаччині, за даними греко-католицьких 
парафій, проживало близько 200 тисяч українців. Однак міністерство внутрішніх 
справ Чехословаччини вважало, що українців насправді не більше 45 тисяч.

У грудні 1952 року влада припинила діяльність Української народної ради 
Пряшівщини. Новим представником інтересів українського населення, щоправда 
в усіченому просвітньому форматі, стала Культурна спілка українських трудящих. 
Її установча конференція відбулася аж через два роки – у 1954 році.

Відтак дотримання прав національних меншин у сусідніх державах – значною 
мірою в Чехословаччині та ще більшою у Румунії – було вельми умовним. Позбав-
лені можливості об’єднатися з основним етнічним масивом, українці близьких до 
Закарпаття регіонів опинилися під тяжким пресом денаціоналізації та асиміляції.

3.6. Переговори і договір про Закарпатську Україну

Від початку Другої світової війни радянсько-чехословацькі відносини, власне, 
складалися навколо проблеми Підкарпатської Русі – адміністративної одиниці 
домюнхенської Чехословаччини. Вони мінялися залежно від ситуації на радянсько-
німецькому фронті. Вийти за Карпати і отримати стратегічний вплив на Дунай-
ський басейн і Балкани було давньою мрією і Російської імперії, і Радянського 
Союзу.

Нарешті збіглися прагнення домінуючого українського населення Закарпаття 
возз’єднатися з Україною та інтереси Радянського Союзу щодо воєнно-політичної 
присутності у Центральній Європі. Тому зі вступом його збройних сил у Закар-
паття – на де-юре чехословацьку територію, СРСР порушив двосторонні угоди від 
18 липня 1941 року та 8 травня 1944 року, а також договір від 12 грудня 1943 року. 
За цими документами визнавалися довоєнні кордони Чехословацької Республіки. 
Вони передбачали невідкладну передачу визволеної території чехословацькій 
цивільній адміністрації.

У січні 1945 року питання про «возз’єднання» Закарпаття з Україною стало 
предметом важких переговорів між СРСР і Чехословаччиною. Спочатку домови-
лися укласти відповідні угоди між урядами двох держав, урахувавши адміністра-
тивні межі Словаччини і Карпатської України на початку 1939 року. Нагадаємо, що 
Радянський Союз став єдиною країною, що в спеціальній заяві засудила німецьку 
та угорську агресію проти Чехословаччини, котра виявилася 15 березня 1939 року 
в окупації Чехії та Моравії, Карпатської України. У той же час у сприятливій для себе 
ситуації СРСР, згідно з пактом Ріббентропа-Молотова, 17 вересня 1939 року ввів свої 
війська на територію Польщі. У Східній Галичині та Західній Волині розіграли карту 
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возз’єднання українських земель. Власне, Друга світова війна розпочалася завдяки 
тісній співпраці Німеччини і СРСР щодо нового переділу політичної карти світу.

Серед небагатьох державних діячів Європи, що відверто підтримали радян-
ську акцію щодо західноукраїнських земель, був екс-президент Чехословаччини 
Едуард Бенеш. 22 вересня 1939 року в Лондоні він спеціально зустрівся з послом 
СРСР у Великобританії Іваном Майським (Ляховецьким). На цій зустрічі вперше 
у чехословацько-радянських відносинах порушено питання про післявоєнну долю 
Підкарпатської Русі (Карпатської України). Е. Бенеш допускав два варіанти: цей 
край повинен залишитися складовою частиною Чехословацької Республіки або 
може відійти до СРСР, але в жодному разі не до Угорщини чи Польщі. Подібні 
висловлювання Е. Бенеша, звісно, ґрунтувалися на тактичних міркуваннях: зару-
читися підтримкою Радянського Союзу щодо ліквідації наслідків мюнхенської 
змови і відновлення Чехословаччини в кордонах 1937 року.

СРСР першим визнав чехословацький уряд в еміґрації та уклав з ним ряд угод 
і договорів. В угоді від 18 липня 1941 року йшлося про об’єднання сил у боротьбі 
проти нацизму і формування на території СРСР чехословацьких військових 
частин. До них дозволили вступити закарпатцям, які в 1939–1941 роках, будучи 
невдоволеними угорським пануванням, утекли до Радянського Союзу й опинилися 
в ГУЛАГу. Згідно з договором про дружбу, взаємодопомогу і післявоєнне співро-
бітництво від 12 грудня 1943 року, СРСР визнав кордони Чехословаччини на 1 
січня 1938 року. Договір від 8 травня 1944 року передбачив поступову передачу 
визволеної території чехословацькій адміністрації. Однак зі вступом Радянської 
армії в жовтні 1944 року в Закарпаття СРСР змінив точку зору. На протести чехо-
словацької еміграційної влади, 23 січня 1945 року Й. Сталін у листі Е. Бенешу від-
повів, що радянський уряд «не міг заборонити населенню Закарпатської України 
висловити свою національну волю», але згодний провести відповідні переговори 
в зручний час для обох сторін.

Могутня держава-переможець спрямувала свої ресурси на розширення власної 
території за рахунок стратегічно важливих реґіонів, перемістивши повоєнні кор-
дони СРСР за Карпати.

Перша офіційна заява чехословацького уряду, де він зобов’язався визнати волю 
українського народу і передати Закарпатську Україну Радянському Союзу, була 
включена до урядової програми, прийнятої у місті Кошице 5 квітня 1945 року. Тоді 
ж президент Чехословацької Республіки Едуард Бенеш прибув прямо у Кошице, 
оминувши Закарпатську Україну. Навпаки, туди з ознайомчим візитом прибув 
голова уряду Радянської України Микита Хрущов. 

Хоча проблема Закарпатської України не стала міжнародною, а лише двосто-
ронніх відносин, одначе голова делегації Радянської України на установчій конфе-
ренції ООН у Сан-Франциско, народний комісар закордонних справ Дмитро Ману-
їльський на прес-конференції 22 травня 1945 року заявив про цілком мирний шлях 
возз’єднання. Світ сприйняв це повідомлення нейтрально.

29 червня 1945 року в Москві у присутності генералісимуса Йосифа Ста-
ліна підписано договір між СРСР і Чехословаччиною про Закарпатську Україну. 
Цікаво, підписання цього договору взагалі відбулося без будь-якої прямої участі 
українських дипломатів і представників Закарпатської України, хоча формально 



Розділ III. 282 ׀

текст договору укладався українською, російською та словацькою мовами. 
До договору додавався протокол про демаркаційну та ліквідаційну комісії, 
оптацію (обмін населенням). На це президія Верховної Ради СРСР уповноважила 
заступника голови ради народних комісарів, народного комісара закордонних 
справ В’ячеслава Молотова, а президент Чехословацької Республіки – голову 
ради міністрів Зденека Фірлінгера і статс-секретаря міністерства закордонних 
справ Володимира Клементіса.

Наступного дня, 30 червня 1945 року, сьома сесія Верховної Ради Української 
РСР прийняла закон про возз’єднання Закарпатської України з Радянською Укра-
їною. За кілька місяців, 22 листопада 1945 року, договір ратифікували тимчасові 
Національні збори Чехословаччини, а 27 листопада – президія Верховної Ради 
СРСР. Тобто були дотримані всі формальності та вимоги міжнародного права.

У першій із двох статей договору зазначалося, що Закарпатська Україна (Підкар-
патська Русь) возз’єднується з волі народу зі своєю споконвічною батьківщиною 
– Україною і включається до складу УРСР. Мовою оригіналу це звучало наступним 
чином: «Закарпатська Україна (що носить згідно з чехословацькою конституцією 
назву Підкарпатська Русь), яка на підставі договору від 10 вересня 1919 року, укла-
деного в Сен-Жермені, ввійшла як автономна одиниця в межі Чехословацької рес-
публіки, возз’єднується у згоді з бажанням, виявленим населенням Закарпатської 
України, і на підставі дружньої угоди обох високих договірних сторін зі своєю спо-
конвічною батьківщиною – Україною і включається до складу Української Радян-
ської Соціалістичної Республіки».

Адміністративні межі між Словаччиною і Закарпатською Україною станом 
на 29 вересня 1938 року послужили із внесеними змінами державним кордоном 
між СРСР і Чехословаччиною. Кордон між Закарпатською Україною та Угор-
щиною залишився станом на 1 січня 1938 року. Перемир’я, підписане у Москві 20 
січня 1945 року між СРСР та Угорщиною, а потім і мирний договір від 10 лютого 
1947 року закріпили відмову Угорщини від окупованих та анексованих територій 
після Віденського арбітражу 2 листопада 1938 року.

Вигнання угорських і німецьких окупантів у жовтні 1944 року і підписання 29 
червня 1945 року радянсько-чехословацького договору про Закарпатську Україну 
відкрило шлях модернізації в рамках класичного тоталітарного соціалізму. Запро-
ваджені політичні та економічні відносини стали основними чинниками відпливу 
населення краю. У цьому велемовно переконують добротні краєзнавчі дослі-
дження, здійснені в Україні упродовж останнього десятиліття в рамках державного 
проекту «Реабілітовані історією».

3.7. Обмін населенням і територіями

Уже в перший рік нової влади значна частина жителів покинула Закарпаття і виї-
хала в Чехословаччину і Угорщину. Протоколом до договору від 29 червня 1945 
року передбачався вільний вибір (оптація) громадянства особами української 
та російської (Словаччина), словацької та чеської (Закарпатська Україна) націо-
нальностей. Договір набув чинності після ратифікації парламентами СРСР і ЧСР 
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у листопаді 1945 року, а оптацію проводили протягом наступного 1946 року. 
У результаті цього близько 12 тисяч мешканців Пряшівщини стали громадянами 
СРСР (переселилися у Волинську і Рівненську області УРСР), а близько 10 тисяч 
закарпатців узяли чехословацьке громадянство. У Мукачеві таких бажаючих вия-
вилося 1.402 особи, проте дозвіл отримали тільки 294. Наприклад, не насмілився 
залишатися при новому режимі перший голова Мукачівського міського народного 
комітету Михайло Драгула. Саме він відкрив роботу Першого з’їзду Народних 
комітетів Закарпатської України 26 листопада 1944 року.

Представники чехословацької комісії з оптації провели у жовтні–листопаді 1946 
року декілька зустрічей з головою Закарпатського обласного виконавчого комітету 
і секретарем обласного комітету Комуністичної партії Іваном Туряницею. Члени 
комісії перевіряли, в тому числі, скарги щодо відмов і гальмування оптації. Вони 
наполягали не перешкоджати вивозу оптантами майна, як це було визначено у від-
повідному протоколі від 29 червня 1945 року. Однак владнати проблему не вдалося. 
Більше того, відправку закарпатських оптантів усіляко гальмували протягом року. 
Їх залишили без засобів для існування, оскільки звільнили з роботи і забрали про-
довольчі картки. Аби вгамувати всі вияви оптаційного ажіотажу, суди Закарпатської 
області винесли вироки 150 особам за спробу нелегального переходу радянсько-
чехословацького кордону. Їх ув’язнили на термін від трьох до шести років.

Скільки насправді закарпатців тоді переселилося у Чехословаччину невідомо. 
У довідці «Українці, котрі проживають у Чехословаччині» (травень 1948 року) 
радянське посольство в Празі висловило припущення, що цих оптантів кілька 
сотень, хоча йшлося про тисячі переселенців. Радянські дипломати їх віднесли до 
«реакційних елементів», вороже налаштованих проти Радянського Союзу.

Після ратифікації договору від 29 червня 1945 року Чехословаччина поступи-
лася СРСР близько 250 квадратними кілометрами своєї території. Це 11 сіл: Батфа, 
Галоч, Малі Сельменці, Паладь-Комаровці, Палло, Ратовці, Соломоново, Сюрте, 
Тисаашвань, Тийглаш, Чоп. Вони не входили раніше у Підкарпатську Русь, а були 
частиною словацької жупи Земплин (Велькокапушанський та Кральовскихол-
мецький округи). У свою чергу 4 квітня 1946 року Чехословаччині Радянський 
Союз передав зі складу Закарпатської області село Лєкаровці. На цьому територі-
альний обмін між двома країнами закінчився.

Проте тільки 8 січня 1958 року СРСР уклав угоду з Чехословаччиною про оста-
точне врегулювання майнових і фінансових питань, пов’язаних із возз’єднанням 
Закарпатської України з УРСР. Звісно, гострих кутів обійти не вдалося. Аж через 
більш як півстоліття громадяни Чехії, які під час Другої світової війни залишили своє 
майно в Закарпатті, отримали шанс дістати до двох мільйонів крон (7,5 тисячі євро) 
компенсації. Відповідний закон прийняв чеський парламент у березні 2009 року.

Подеколи нині вчені та аматори гаряче дискутують з приводу історії Закар-
патської України. Найбільше про те, наскільки закарпатський рух за возз’єднання 
з Україною був масовим, загальнонародним. Дехто вперто наполягає на терміні 
«інкорпорація» (включення, приєднання), проведеній, начебто, виключно приві-
зними адептами тоталітарного режиму при підтримці місцевих комуністів. Такі 
ствердження завжди привабливіші за висновки тих, які ґрунтовно осмислюють 
достовірні факти і прагнуть істини.
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4. СОЦІАЛЬНА І НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА

Із давніх давен межі сучасного Закарпаття примітні соціальною і національною 
строкатістю. У другій половині XX століття провідні в цьому регіоні етноси – 
українці, угорці, румуни – співіснували різновеликими компактними зонами і сму-
гами. Між ними малими групами проживали росіяни, німці, словаки, євреї, цигани. 
Здебільшого вони, за винятком росіян, вкраплювалися в етнічну мозаїку краю 
з певними історичними інтервалами з кінця XVIII століття. Водночас домінуючий 
етнос – український – характеризувався етнографічною мозаїчністю – гуцули, 
бойки, лемки, долиняни.

За весь радянський період населення Закарпаття зросло на 65%. Після демогра-
фічної катастрофи у роки Другої світової війни на страждальний край чекали мирні 
сприятливі часи. Тому він перетворився на один із взірцевих «острівців» високої 
народжуваності. Найвищий приріст населення у Закарпатті спостерігався у 1950–
1960 роках, коли у всьому світі пройшов демографічний вибух, або «бейбі-бум». 
Тоді пересічна сім’я виховувала в середньому до п’яти дітей. Наприкінці 1980-х 
на одну сім’ю припадало вже дві-три дитини. Темпи приросту народонаселення 
уповільнилися, проте вдавалося досягати плюсових величин, попри наростаючу 
депопуляцію у багатьох регіонах України.

У 1946 році в Закарпатській області нарахували 776 тисяч осіб, а наприкінці 
1960-х їх число перетнуло мільйонну позначку. У 1990-му маємо вже 1 мільйон 254 
тисячі жителів. Це становило майже два з половиною відсотка мешканців тодіш-
ньої України.

Якщо за три десятиліття (1959–1989) населення України зросло на 23%, то 
у Закарпатській області – понад 36%. Найвищий український показник. Урешті-
решт, Закарпаття віднесли до густозаселених регіонів Європи. На одному квадрат-
ному кілометрі тут проживало 98 осіб. Але нестача робочих місць об’єктивно при-
зводила до того, що приблизно кожен п’ятий закарпатець був сезонним трудовим 
мігрантом.

На цьому тлі число жителів провідних міст Ужгорода і Мукачева подвоїлося. 
Приміром, у 1959 році в Ужгороді, обласному центрі, мешкало 48 тисяч осіб, 
а через три десятиліття – трохи більше 117 тисяч.

4.1. Етнічні чистки

Починаючи з листопада 1944 року, угорська і німецька меншини пережили дуже 
складну добу політичного, ідеологічного і національного тиску. Угорці та німці 
Закарпаття зазнали репресій за етнічною ознакою, що тривали протягом цілого піс-
лявоєнного десятиліття, аж до 1955 року.

У радянські табори військовополонених відправили майже 25 тисяч закарпат-
ських угорців-чоловіків віком від 18 до 50 років. При цьому зовсім не враховували 
те, що значна частина репресованих ніколи не служили в угорській армії, котра 
у Другій світовій війні вела бойові дії проти збройних сил СРСР.
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Дискримінаційні заходи з боку офіційних властей значною мірою спричинили 
серйозне уповільнення приросту угорського і фактично депопуляцію німецького 
населення в Закарпатті. У перші роки радянської влади багатьох німців депорту-
вали на довічні спеціальні поселення у Сибір та Казахстан.

Із закарпатських німців восени 1944 року чимало встигли виїхати у матірні 
держави: у Німеччину (Західну – 1.920 осіб, Східну – 373), Австрію – 53. Най-
більші втрати понесли села Усть-Чорна – 400 осіб, Німецька Мокра – 330, Верхній 
Коропець – 183, Софіївка – 181, Драчино – 128, Руська Мокра – 104, Лалово – 90, 
Німецька Кучава – 88. Багато з них загинуло в дорозі. Воєнній мобілізації підля-
гали всі чоловіки від 17 до 45 років і всі жінки 18 до 30 років. На основі розпо-
рядження військової ради фронту Народна Рада Закарпатської України видала свій 
циркуляр від 22 грудня 1944 року «Про мобілізацію населення німецької націо-
нальності і робітників як тяглової сили на вивозку дерева». Мобілізованим нале-
жало взяти із собою харчування на 15 днів дороги і з’явитися на збірні пункти. 
Найбільше їх направили у робітничий батальйон на коксохімічний комбінат міста 
Нова Горлівка (Донбас).

15 січня 1946 року народний комісаріат внутрішніх справ СРСР видав розпоря-
дження про масову депортацію із Закарпаття осіб німецької національності. При-
мусовому виселенню підлягали ті, що «найбільш себе скомпрометували в період 
німецько-угорської окупації, в тому числі: пособники німецької націоналістичної 
організації «Фольксбунд», члени сімей есесівців, сім’ї, що тікали разом з від-
ступаючими фашистськими військами в Німеччину, а потім повернулися в місця 
попереднього свого проживання». Згідно з цим розпорядженням, протягом 1946 
року в Сибір вивезли дві тисячі закарпатських німців. Поодинці та сім’ями вони 
потрапили головним чином в Тюменську область на лісорозробки. Указом президії 
Верхов ної Ради СРСР від 28 листопада 1949 року спецпоселенцям заборонялося 
повертатись у рідні місця. Порушення каралося двадцятьма роками каторжних робіт.

Уже після смерті Йосифа Сталіна, 13 грудня 1955 року вийшов указ президії 
Верховної Ради СРСР «Про зняття обмежень у правовому становищі німців та 
членів їх сімей, що перебували на спецпоселенні». Вони отримали дозвіл повер-
нутися додому. Однак місцеві чиновники, спираючись на другий, застережений 
пункт указу, не повертали їм конфіскованого майна.

Зі свого боку міліція Закарпатської області відмовляла амністованим німцям 
у прописці, штрафувала за порушення паспортного режиму. Це стосувалося 
близько двохсот колишніх спецпоселенців, які наважились повернутися додому. 
Звільнені поскаржилися у Верховну Раду СРСР. Деякі з них пробували зв’язатися 
з посольством Федеративної Республіки Німеччина у Москві та з генеральним 
секретарем ООН, аби виїхати з Радянського Союзу.

У вересні 1959 року під грифом «таємно» нарешті дали згоду їх прописувати, 
але за наявності житлової площі та позитивних характеристик органів влади. Ско-
риставшись цим, значна частина закарпатських німців сім’ями і поодинці повер-
нулися додому.

Тільки аж у 1974 році німцям Радянського Союзу надали офіційний дозвіл на 
безперешкодне повернення до рідних місць. Звернемо увагу на те, що з часу масових 
репресій минули майже три десятиліття, виросло нове покоління спільноти, 
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покараної за етнічною ознакою. Того року (1974-го) німців у Закарпатті нарахували 
4.230 осіб (0,4% населення області), або втричі менше дорадянської чисельності. 
Подальша еміграція в обидві Німеччини – капіталістичну (ФРН) і соціалістичну 
(НДР), а також в Австрію привела до того, що 1979 року їх нарахували вже значно 
менше – 3.746 (0,34%). І це всього за одне мирне п’ятиліття.

Закарпатські німці повсюдно у радянську пору почували себе ізгоями, належ-
ними до ворожої нації. Тому певна частина з них у паспортах записувалась україн-
цями, словаками, угорцями. Запізніла лібералізація в «німецькому питанні» вже не 
змогла зупинити еміграційних настроїв. Протягом 1979–1992 років із Закарпаття 
емігрувало 887 німців. Саме агресивна антинімецька політика попередніх десяти-
літь послужила для них основним чинником повернення на історичну батьківщину 
своїх далеких предків.

4.2. Примусові роботи

Після Другої світової війни в Центральній Європі загальноприйнятою стала думка 
про те, що вигнання і виселення є зрозумілою і справедливою відповіддю на окупа-
ційну політику німців та угорців. Великі держави-переможці та сусідні Угорщині 
країни (крім Австрії) вважали Угорщину державою-агресором. Але за частковим або 
повним вигнанням стояла не лише жага помсти за здійснені під час окупації злочини 
і помилки. Це скоріше за все було тільки приводом для реалізації вже здавна виношу-
ваних планів, спрямованих на створення етнічно однорідних національних держав.

Із чехословацького, румунського і сербського боку вже з початку війни розроб-
лялись плани щодо створення румунської та слов’янських національних держав. 
Шляхом обміну населення і депортацій Румунія вже під час війни почала ство-
рення національної держави. Ініційоване маршалом І. Антонеску етнічне перефор-
мування досягло свого апогею, коли в кінці 1944 року німців та угорців частково 
вигнали, а частково насильно вивезли до Радянського Союзу.

В Югославії та Чехословаччині час виселення німців і угорців настав тоді, 
коли регіон потрапив під контроль Радянської армії та Югославської народно-
визвольної армії. 17 жовтня 1944 року головнокомандувач Й. Б. Тіто видав роз-
порядження щодо запровадження воєнної адміністрації в регіоні. Із заяви призна-
ченого керівником воєнної адміністрації генерала Івана Руковини від 22 жовтня 
стає чітко зрозуміло, що метою заходів є «збереження югославського характеру 
території та національної самобутності». За час безчинств, що тривали до весни 
1945 року, було вбито 15–20 тисяч угорців.

Після завершення бойових дій на перший план у Чехословаччині вийшла 
викладена в урядовій програмі мета створення слов’янської національної держави. 
Позбавлення прав, інтернування, вислання та обмін населенням були основними 
засобами на шляху ліквідації угорського впливу.

Процес «обміну населення» був висловом евфемістичним, котрий прикрашав 
дійсний стан справ, тому що словацьке населення Угорщини могло добровільно 
визначатись щодо переселення. У той час угорські сім’ї в Словаччині були змушені 
покидати рідну землю примусово.
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Паралельно з виселенням 100 тисяч угорців проводилось заселення словаків 
для послаблення позицій угорців у колишній Верхній Угорщині. Чехословацька 
влада в рамках кампанії «ресловакізації» намагалась перешкодити угорському 
населенню, яке залишилось на рідній землі.

Хоча до кінця сорокових років явно антиугорські законодавчі акти в сусідніх 
країнах відмінили, політику етнічної гомогенізації в завуальованій формі продов-
жували і комуністичні режими.

В останні місяці світової війни на окупованих радянськими військами терито-
ріях Угорщини в новій політичній еліті виник також консенсус щодо відселення 
німців. Але потреба в частковому або повному відселенні німців виникла в першу 
чергу навіть не з ідеологічних, а з господарських причин. 

Задоволення потреб незаможних аграріїв, яких залишили осторонь під час 
поділу землі, розселення угорських біженців потребувало все нових і нових 
земельних наділів. Тому тимчасовий уряд захотів вирішити цю нагальну про-
блему за рахунок німців. Влітку 1945 року угорський уряд на Потсдамській кон-
ференції глав держав-переможниць просив дати згоду на їх виселення. Держави-
переможниці погодилися, але внутрішньополітична криза не дала можливості 
реалізувати цей план.

У результаті «кампанії помсти» наприкінці війни приблизно 300 тисяч угорців 
покинули свої місця проживання і переселились в Угорщину. Майже стільки ж, як 
і після Першої світової війни.

Раніше, навесні 1944 року, в результаті проведеної угорськими і німецькими 
каральними підрозділами депортації євреїв з Підкарпаття, Трансільванії, Верхньої 
Угорщини, Південної Угорщини угорськомовне населення значно зменшилося. 
Міграційні дані не висвітлюють також наслідки для Угорщини радянського полону 
– джерело воєнних втрат, що спричинило другу, найбільшу після голокосту кіль-
кість жертв.

Наприкінці 1944 року, через півроку після депортації євреїв з провінцій, Угор-
щина знову стала місцем масових депортацій. Влада цього разу першочерговою 
метою ставила не знищення депортованих, а надбання робочої сили. Радян-
ське керівництво з початку війни намагалось використати військовополонених 
і цивільне населення окупованих ним територій як дармову робочу силу.

Долю жителів Закарпаття в останні місяці війни вирішила та обставина, що 
посилаючись на історичне право, на цю територію претендували дві країни – 
Радянський Союз і в той час лише юридично існуюча Чехословаччина. Угорське 
населення, сконцентроване в містах, а також в Ужанській і Березькій жупах, стояло 
на заваді як радянських, так і чеських планів.

Угорці звертались за захистом до Будапешта ще навесні 1945 року. Про це в Буда-
пештському воєнно-історичному архіві зберігається значна кількість документів. 
Представники угорських населених пунктів звітували угорським урядовим органам 
про депортацію і просили їх посприяти у поверненні додому чоловіків.

Зі спогадів і тогочасних повідомлень, що завірені підписами матерів і дружин, 
які залишились самотніми, виявляється, що національність часто записували за 
власним визнанням. У багатьох населених пунктах збір людей розпочався значно 
раніше появи постанови про депортацію. Спочатку не були потрібні ні команди, ні 
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погрози. Зразу після просування фронту, скориставшись бажанням людей відбуду-
ватись і розпочати нове життя, в багатьох селах почали вербувати добровольців на 
триденні громадські роботи. Із сіл Серньє, Ботрадь, Бакош, Нове Батьово, Соловки, 
Ловні близько двох тисяч людей зголосилося на відбудову підірваних тунелів.

«Люди думали, що три дні працювати буде абсолютно не важко, вони витри-
мають і три тижні. Серед першої групи людей було і п’ять комуністів, які хотіли 
показати приклад решті і навіть взяли з собою партійні квитки. А коли зрозуміли, 
що їх ошукано – намагалися показувати партквитки, але їх ніхто вже не слухав», – 
згадує один зі свідків тих подій.

У Мукачеві 1 листопада вербували робітників для ремонтних робіт на аеро-
дромі. Зголосилось багато людей. Добровільних працівників дійсно відвезли пра-
цювати на летовище. Але 18 листопада угорців відділили окремо і відвели в замок 
Ракоці. Того дня багато чоловіків отримали іменні повістки, інших забирали уночі. 
Того, хто називав себе словаком або українцем, відпускали. Угорців відправили 
спочатку в Свалявський збірний пересильний табір, а звідти перегнали в Самбір.

Безпосередньо після вступу військ севлюських чоловіків направили на відбу-
дову зруйнованого мосту на Тисі. У середині листопада, коли з’явився наказ про 
депортацію військовозобов’язаних чоловіків, будівництво мосту припинилося, 
людей зігнали в будівлі Севлюської жупи. Звідси їх відправляли групами по сто 
чоловік до Тісауйлока (Вилок), а потім у Сваляву.

У більшості угорських населених пунктів репресії розпочались у середині 
листопада. Уже 13 листопада були розклеєні листівки, що закликали 
військовозобов’язаних з’явитися для перепису, а 15–17 листопада по селах ого-
лошувався наказ командування, що кожний чоловік віком 18–50 років повинен 
з’явитися на місце збору. Усіх зібраних спочатку відпустили додому, наказавши 
знову прийти18 листопада, маючи при собі харчі й одяг на три дні.

Після другої явки, 19 листопада, чоловіків пішки перегнали в Сваляву, де 
в таборі вони пробули майже 2 місяці. Частину 21 січня 1945 року в залізничних 
вагонах переправили в Самбір. Іншу частину – в табори Турки і Стрия, а звідти 
повезли вглиб Радянського Союзу.

Із заяв родичів, які залишились удома, можна довідатись, що, наприклад, із 
Мужієва забрано 234 чоловіків, Бадалова – 143, Жнятина – 71. У відправлених на 
адресу угорського міністра закордонних справ листах зазначається: родичі репре-
сованих були впевнені, що їхніх батьків, чоловіків, синів радянські представники 
підозрювали у причетності до партизанського руху, а тому і репресували. Із числа 
репресованих жоден «навіть подумки не був партизаном і утримувався від будь-
яких ворожих дій», – писали зі Жнятина.

Жінки із Мужієва також запевняли, що «народ наш не войовничий, а народ миру 
і сумлінної праці […]. Жодному нашому односельцю навіть на думку не спадало зі 
зброєю в руках протистояти підрозділам Червоної армії, що проходили через наше 
село. Солдатів Червоної армії ми зустрічали з розумінням, дружньо, і так само 
дивимось на них і сьогодні».

У листі мешканців Бадалова читаємо наступні рядки: «Вищезгадані особи не 
можуть бути винними тільки тому, що вони ніколи не займалися політикою, а жили 
лише для сім’ї. Серед них не було і не буде жодного партизана».
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У Береґардо зобов’язали усіх чоловіків віком від 18 до 50 років з’явитися для 
перепису. Тих, хто прийшов, пішки повели в Берегово, а звідти через день, разом 
із селянами з довколишніх сіл, погнали в Сваляву. Незважаючи на визначений вік, 
серед репресованих були як діти, так навіть і 70-річний чоловік.

22 листопада в Дерцені оголосили, що всі чоловіки віком від 18 до 55 років 
незалежно від стану здоров’я повинні негайно з’явитися в Мукачівській військовій 
комендатурі, маючи при собі харчі на три дні. Йшлося нібито про десятиденні від-
новлювальні роботи, але зігнані 206 чоловік потрапили в Скотарське (колишня 
угорська назва – Кішсольва) та Сваляву. Звідси їх переправляли в Самбір та вглиб 
Радянського Союзу. Із Дерцена забрали додатково 19 людей як політичних аре-
штантів – без суду і слідства. Серед них були: один 67-річний чоловік, жінка за 50 
років та шестеро шістнадцятирічних хлопців.

Із населених пунктів Верхньотисянського краю чоловіків забирали в кінці лис-
топада. «У Вишкові 27 листопада 1944 року майже усіх угорських чоловіків віком 
18–50 років повезли в російські табори. Від виконання повинностей угорці Вишкова 
ніколи не відмовлялись, тому і зараз з’явилися на місце збору. Вдома репресованих 
чоловіків у дуже складних умовах, сподіваючись на швидке побачення, заміщають 
слабкі жінки та діти. Але з того часу, як кілька звільнених, схожих швидше на живих 
трупів, принесли звістку з табірних списків [про тих, що перебували в таборах] – 
тихе сподівання змінилось в пекуче занепокоєння і відчай. Кілька 45–50-річних 
чоловіків повернулись занедбаними, в жалюгідному одязі, з таким станом здоров’я, 
що зараз усі вони лежать хворі і може вже ніколи не стануть здоровими. Якщо вони 
протягом семи тижнів у Росії настільки знівечились, що могло трапитись із тими, 
хто знаходиться там уже три місяці без одягу, нормального людського харчування, 
обігріву, медикаментів та лікаря?» – писали в розпачі вишківські «матері, батьки, 
дружини, брати, сестри, наречені, вдови і сироти» в листі від 28 лютого 1945 року до 
угорського прем’єр-міністра Міклоша Бейли Далнокі.

У кінці листопада депортації проводились і в Ужгороді та його околицях. Ста-
рости сіл Вешковец, що потім перейшло до Чехословаччини, і приєднаного до 
України Палло (Павлово) звернулися з листом до Будапештської комісії союзників 
із перемир’я і клопотали про звільнення депортованих. Із двох сіл депортовано 44 
особи.

У рамках акції, що продовжувалась у грудні 1944 року, депортовано праце-
здатне чоловіче населення сіл, які знаходилися на південно-західному напрямку 
від Ужгорода: Тийґлаш, Малі Ратівці, Великі Ратівці, Сюрте, Паладь (Паладь-
Комарівці), Малі Селменці та з переданих Чехословаччині Великих Селменців, 
Руських Комарівців.

В адресованому Будапештській «Високоповажній комісії союзників із 
перемир’я» листі представники сіл пишуть, що «без вагань відгукнулися на звер-
нення Червоної армії в грудні 1944 року, в якому говорилось, що чоловіки віком 
18–50 років – тобто і не військові – повинні негайно з’явитись. Зголосилися, тому 
що отримали інформацію, що підуть лише на 2–3 тижні на відбудовчі роботи. 
Ніхто не думав, що вони будуть відправлені».

Репресії проти працездатних чоловіків здійснювалися не тільки через 
нестачу робочої сили на примусових роботах. Відбувалися етнополітичні зміни, 
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спрямовані на зміну угорської специфічності краю. «Настрій жителів був при-
гнічений, душевний стан збентежений, панував дуже великий відчай […]. З часу 
визволення, а точніше кажучи – російської окупації, угорський народ був сильно 
пригноблений […], угорськомовні написи на магазинах, інші таблички зни-
щили. У школах припинено навчання угорською мовою. У Берегові демонтували 
пам’ятник Героям […]. Почалося заселення українців. У село Боржава прибуло 
20 українських сімей. Чекають поселенців у Берегові та Варах», – писав 24 квітня 
1945 року віце-жупану Саболчської жупи командир 23-ї Фегердьормотської при-
кордонної армійської роти.

За приблизними оцінками, число репресованих на Закарпатті угорців і німців 
становить 30–50 тисяч. Про кількість загиблих у таборах даних немає. Із 600 тисяч 
депортованих із території Угорщини третина на рідну землю не повернулась. Якщо 
припустити, що пропорція втрат серед депортованих із Закарпаття така ж, тоді число 
загиблих у радянських таборах закарпатських угорців становить 10–16 тисяч осіб.

4.3. Трудова мобілізація у Донбас

Трудові мобілізації, ініційовані в Росії відразу після приходу більшовиків до 
влади (сумнозвісні «трудові армії» Лева Троцького), стали часто вживаним 
робочим інструментом економічної політики тоталітарної держави. Агітаційно-
пропагандистська машина кваліфікувала їх як масовий добровільний рух, але 
позаекономічний примус проступав нагору і його було приховати складно.

Власне, це чітко й проявилося у перші роки радянізації Закарпаття. Щонай-
менше 12 тисяч закарпатських юнаків опинилися в жорсткому горнилі відбудовних 
реалій індустріального Донбасу. І ці випробування витримали далеко не всі.

У повоєнну відбудовну п’ятирічку Донбас особливо потребував робітничих 
кадрів. Це яскраво засвідчують документи про призов молодих закарпатців у школи 
фабрично-заводського навчання Сталінської та Ворошиловградської (нині Донець кої 
та Луганської) областей, підпорядкованих вугільній про мисловості Радянського 
Союзу. Ці професійно-технічні навчальні заклади для підготовки робітників масових 
професій діяли у СРСР у 1940–1958 роках. Їх утворили на виробничій базі під-
приємств вугільної, гірничорудної, металургійної, нафтової, будівельної та інших 
галузей. Туди залучали 16–18-літніх молодих людей будь-якого загальноосвітнього 
рівня. Спочатку учні вчилися півроку і знаходилися на державному забезпеченні.

Мобілізацію закарпатської молоді у ці заклади розпочали в першій половині 
1947 року. Постанова Ради міністрів УРСР і ЦК КП(б)У відвела того року Закар-
патській області квоту 8 тисяч юнаків. Перші набори показали, що на виклик зго-
лошуються не всі, деякі відкрито відмовлялися брати повістки. Так, на 10 березня 
1947 року до міста Рахів викликали 171 особу, з’явилось 66, відібрали 53, а відпра-
вили тільки 23, бо решта втекла.

Найскладніша ситуація склалась у селах Середнє Водяне, Біла Церква, Солот-
вино, де домінувало румунське населення. Звідти викликали майже сто осіб, але 
жоден із них на збірні пункти не з’явився. Коли представники окружного комітету 
пройшли хатами призовників, то не знайшли нікого.
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У ніч з 14 на 15 березня 1948 року міліціонери у Середньому Водяному провели 
раптовий рейд. 25 затриманих розмістили у кімнаті сільської ради, але п’ятьом вда-
лося втекти відразу через розбите вікно. Вранці прибула вантажівка з двома мілі-
ціонерами. Через декілька хвилин зійшлося майже все село, оточило автомобіль. 
Користуючись моментом, юнаки розламали двері сільради і зникли.

Сотні відправлених тікали по дорозі у Донбас. Пояснювали це завжди недо-
статністю роз’яснювальної роботи і нестачею уповноважених, закріплених за 
ешелонами.

У 1949 році мо білізація молоді пожвавилася. Збірний пункт знаходився у Мука-
чеві по вулиці Духновича, неподалік залізничної станції. Для відправки еше-
лоном призвані (мобілізовані) мали взяти із собою: теплий одяг, взуття, одну пару 
запасної білизни, миску, ложку, рушник, харчування на три доби. Вимагалися такі 
документи: паспорт із відміткою про виписку, прописне свідоцтво з відміткою про 
зняття з обліку, путівку в школи фабрично-заводського навчання, довідку про стан 
здоров’я, довідку з місця проживання.

Закарпатську область закріпили за Сталінським (Донецьким) управ лінням 
трудових резервів, де центрами фабрично-заводського навчання були міста Гор-
лівка, Єнакієве, Красноармійськ і Дзержинськ. Проте план 1949 року (5,5 тисячі 
юнаків) Закарпаття виконало на дві третини. Найкраще справлялися гірські райони 
з надлишком робочих рук. Молодь Рахівського і Перечинського районів практично 
саботували акцію (15% плану). Аби виправити невтішну картину, скористалися 
послугами міліції.

Чим обумовлений масовий спротив мобілізаційній кампанії? Нестерпними 
(фактично тюремними) умовами життя у школах фабрично-заводського навчання 
Донбасу. Тому певна кількість утікачів переходила на нелегальне становище. 
Їх арештовували і притягали до кримінальної відповідальності: приміром, вісьмох 
юнаків села Верхнє Солотвино (Ужгородський район), чотирьох із села Квасово 
(Берегівський район). Траплялося, слідчі звинувачували їх у виступах проти існу-
ючого ладу, внаслідок чого збільшували строки покарання. Так, у церкві села Тур’я 
Бистра (Перечинський район) «провока ційного і антирадянського» листа з Дон-
басу прочитав греко-католицький священик Георгій Егреші. Його теж засудили.

Протягом перших трьох років (1947–1949) із Закарпаття в Донбас відправили 12 
тисяч призовників. При кожній зручній нагоді голова обласного виконавчого комі-
тету Іван Туряниця просив центральну владу послабити мобілізацію, бо її несила 
виконати у повних обсягах. Проте ця примусово-репресивна кампанія протривала 
ще кілька років.

4.4. Переселенська політика

Звісно, на радянське Закарпаття відразу ж поширили загальносоюзну переселен-
ську політику. Відповідно до постанови Ради міністрів УРСР і ЦК КП(б)У від 12 
серпня 1949 року із Закарпатської у південні області УРСР (Миколаївську і Сталін-
ську (Донецьку) мали переселити 3.600 колгоспників та одноосібників. Протягом 
лютого-серпня 1950 року їх відправляли партіями по сто-двісті осіб. Ці добровільні 
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переселенці користувалися певними пільгами: звільнення від усіх податків на два 
роки, списання заборгованості, безкоштовний проїзд, грошова допомога 700 кар-
бованців на голову сім’ї та по 250 карбованців на кожного її члена. Також нада-
вався десятирічний кредит 5.000 карбованців на сім’ю. Він погашався, починаючи 
з третього року від дня позички.

Не всі переселенці із Закарпаття проковтнули таку привабливу матеріальну 
приманку. До травня 1950 року додому повернулося 57 сімей (147 осіб). Серед 
основних причин повернення називалися родинні проблеми, погані екологічні 
та соціально-побутові умови у місцях переселення. Закарпатська влада не була 
готова до зворотного потоку. Приміром, в Іршаві вісьмом «дезертирам» у міліції 
дохідливо роз’яснили, якщо вони не повернуться назад в Ізмаїльську область 
(нині частина Одеської області), то будуть притягнуті до судової відповідаль-
ності. Подібне зафіксоване і у Волівському окрузі (Міжгірському районі), де 
п’ять недисциплінованих і недобросовісних переселенців дали підписку міліції 
про негайний від’їзд в Ізмаїл.

У квітні 1950 року відбулося засідання обласного комітету КП(б)У за участі 
керівництва державної безпеки і прокуратури. На ньому вирішили повернути всіх 
утікачів. Щоправда, принагідно обласний прокурор Іван Андрашко, на підставі 
листа прокурора УРСР Романа Руденка, роз’яснив першому секретареві Івану 
Компанцю та голові облвиконкому Івану Туряниці: «1. Законних підстав для при-
тягнення до кримінальної відповідальності немає. 2. Питання про повернення цих 
осіб в Ізмаїльську область повинні вирішуватись суспільними заходами. 3. Органи 
міліції в кожному конкретному випадку у відповідності з положенням про дотри-
мання паспортного режиму вирішують питання по прописку чи відмову в прописці 
цих осіб. 4. Про стягнення отриманих від держави переселенцями сум на розтрати, 
пов’язані з переселенням, необхідно вирішувати через суд в цивільному порядку».

У 1951 році Київ запропонував переселити 500 сімей закарпатців: у Полтавську 
(100) і Запорізьку (400) області. Ужгород врахував попередні промахи і просив 
зменшити план. Однак республіканська влада залишилася невблаганною.

Виконуючи постанову Ради міністрів УРСР і ЦК КП(б)У від 5 лютого 1951 
року «Про переселення колгоспників та іншого населення за межі Закарпатської 
області», у Сталінську (Донецьку) область відправили 178 сімей (312 осіб), Хар-
ківську – 15 сімей (72 особи). Усього того року переселили 215 сімей (856 осіб). 
Закарпатська область виконала планові показники на 107%. Тому вже на 1952 рік 
цей план суттєво скоригували у додатний бік. Проте замість запланованих 2.875 
осіб фактично спокусилися переселенням 2.226 осіб, або 77,4% від очікуваних.

1955 рік приніс Закарпаттю інший переселенський план і важке додаткове 
завдання. Планувалося відправити з області 7.600 осіб. Удалося набрати на тисячу 
менше – майже 6.446. По лінії міністерства лісової промисловості основний план із 
додатковим завданням склав 1.300 осіб (загітували трохи більше – 1.409), а мініс-
терства вугільної промисловості – 4.450 осіб (реально зібрали заледве половину 
– 2.246 осіб).

Як бачимо, на середину 1950-х років у радянізованому Закарпатті чітко офор-
милися основні міграційні потоки, що призводили до відчутних втрат працез-
датного населення. Після вимушених оптацій та масштабних репресій у вигляді 
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арештів, інтернування і депортацій другої половини 1940-х років надійшла порів-
няно лагідна хвиля державних переселенських програм, заснованих на добровіль-
ності та матеріальних стимулах.

За перше післявоєнне десятиліття всі види міграцій торкнулися фактичного кож-
ного десятого мешканця Закарпатської України (Закарпатської області). Натомість 
область швидко змінювала традиційну соціальну структуру. Її верхні щаблі запо-
лонили такі ж трудові мігранти (відповідних кваліфікацій), котрі прибували з укра-
їнських і російських територій, ґрунтовно освоєних тоталітарним соціалізмом. 
Близько 70 тисяч мовно і соціально строкатих закарпатців, яких у різний спосіб 
змусили покинути рідний край, замінили майже рівнозначна кількість російсько-
мовних прибульців (разом із військовими), які слугували опорою комуністичної 
влади, починаючи з рівня сільської громади.

4.5. Русифікація

Прискорена радянізація означала невідворотну інтеграцію Закарпаття в тоталі-
тарну соціально-політичну систему. Водночас відбувалася консолідація населення 
в складі української нації. Проте асимілятивні процеси в руслі злиття всіх етносів 
СРСР в «єдиний радянський народ» (на базі російської державної та культурної 
традиції) призвели до істотних соціальних і національних змін.

За принципово нового етнокультурного розподілу в радянському Закарпатті 
російськомовні мігранти зайняли майже всі значимі та керівні господарські, дер-
жавні та партійні посади. Не випадково, у середині 1980-их років росіян у складі 
обласної організації Комуністичної партії Радянського Союзу було майже 13%, 
хоча їх частка серед населення заледве досягала 4%. Цілеспрямованими і систе-
матичними переміщеннями у Закарпаття чисельних груп трудових мігрантів із 
різних кінців Радянського Союзу не лише привносилися чужі культурні традиції, 
але й посилювалась етнічна строкатість населення. Штучно створювалася росій-
ська національна меншина, що, незважаючи на свою малочисельність, відіграла 
провідну політичну і соціальну роль. За стратегічним задумом, вона мала б слу-
жити ефективною противагою навіть гіпотетичним відцентровим порухам у наці-
ональних окраїнах.

Отож, само собою зрозуміло, у Закарпатті, найзахіднішому форпості СРСР, 
невибагливими адміністративно-політичними засобами наполегливо і без зайвих 
сентиментів проводили русифікацію. Йшлося про «уподібнення» корінного насе-
лення з російськомовними маргіналами під маніпулятивним гаслом формування 
«єдиного радянського народу», котрому належало здійснити виняткову, месіанську 
місію у всесвітньому масштабі.

Реальну демографічну, етнічну і соціокультурну ситуацію тої пори можна уявно 
відтворити за переписами населення, що проводилися у Радянському Союзі напри-
кінці кожного десятиліття, починаючи з 1959 року. З одного боку, вони говорять 
про консолідацію закарпатців різного походження у складі української нації, а з 
іншого – про етнонаціональну ізоляцію закарпатських румунів, ромів (циганів), 
угорців.
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При цьому чітко простежується політичне домінування росіян і стійкі русифі-
каторські тенденції. Спочатку до етнічних росіян віднесли себе російські порево-
люційні «білоемігранти» і незначна частина закарпатських інтелігентів-русофілів 
українського походження. Це приблизно дві тисячі осіб.

У подальшому російським переселенцям із різних регіонів Радянського Союзу 
відводилась особлива місія в прагматичних планах прискореної експлуатації при-
родних і трудових ресурсів краю. За неповних п’ять десятиліть їх число зросло аж 
у 25 разів – до 50 тисяч осіб.

У той же час Закарпатській області у Москві надали надзвичайно важливе гео-
політичне значення саме як військовому опорному пунктові Радянського Союзу. 
Звідси було легко контролювати всю Центральну Європу – не зовсім покірні, 
а нерідко бунтівливі країни «соціалістичного табору». Трагічні події 1956 року 
в Угорщині та 1968 року в Чехословаччині переконливо це унаочнили.

Уже з середини серпня 1945 року тут поселили і працевлаштували велику кіль-
кість демобілізованих російськомовних військовослужбовців. Однак усе-таки 1945–
1950 роки умовно називають часом інтенсивної радянської «українізації» Закарпаття. 
Її провели на тлі утвердження кардинальних соціально-політичних змін, коли реалі-
зовувалася широка програма розвитку освіти і культури. Це значною мірою привело 
до поширення літературної мови, кращих зразків народної та професійної культури.

З утворенням 15 грудня 1945 року Закарпатського обласного комітету Комуніс-
тичної партії (більшовиків) України терміново провели чергову політичну чистку 
під виглядом обміну особистих партійних документів. Лише 38% членів Комуніс-
тичної партії Закарпатської України отримали квитки Всесоюзної комуністичної 
партії (більшовиків). Решті відмовили, бо чимало з них у роки Другої світової війни 
служили в угорській армії (811 осіб) чи колись перебували у «ворожих» партіях 
(10). Як не дивно, також покарали за членство в зарубіжних комуністичних пар-
тіях – у чехословацькій (287), угорській (4), французькій (4), канадській (2). Крім 
того, багатьом нагадали «антирадянську поведінку після визволення», належність 
до «нетрудового елементу» тощо. Замість них до Закарпаття моментально напра-
вили більше півтисячі комуністів з інших областей Радянського Союзу – переві-
рених «гвинтиків» тоталітарного режиму. Це був далеко вже не перший «кадровий 
десант» у край, що підлягав тотальній радянізації.

Упродовж другої половини 1940-х років в управлінській практиці Закарпаття 
утвердився негласний поділ на приїжджих і місцевих. Так, у 1946 році серед 
керівних кадрів Мукачева було 94 росіяни, 88 українців, 11 євреїв, 2 угорці, 2 чехи. 
Якщо врахувати, що половина українців належала до приїжджих, то у цьому місті 
загальне число приїжджих російськомовних керівників усіх рівнів досягло 83%.

У всьому Закарпатті за спеціальною «точковою» рознарядкою оселялися росій-
ськомовні фахівці. Зокрема, у селах осіли більше тисячі агрономів, механіків, вете-
ринарів. Серед присланих тоді до краю домінували інженери, медики, вчителі та, 
зрозуміло, партійні функціонери, співробітники каральних структур. У 1945–1947 
роках сюди, приміром, приїхали 2.383 учителі зі Східної України. Так само спо-
стерігався приріст медичних кадрів. На 1 липня 1947 року в Закарпаття прибуло 
1.139 лікарів і 3.998 осіб медперсоналу. Підкреслимо, вони не створювали соці-
ального напруження, не витісняли доволі малочисельну місцеву інтелігенцію, 
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а заповнювали вакантні робочі місця, новостворені в рамках грандіозних соці-
альних і культурних програм.

У 1953–1954 роках серед прибульців у Закарпатську область 74,3% походили 
з інших областей України, 18,4% – Росії. Водночас у такій же пропорції закарпатці 
вибували в інші області України (72,8%) і Росії (17,6%). Якщо деталізувати, то ця 
демографічна динаміка набула такого вигляду:

Таблиця 4. Міграція населення Закарпатської області (1948–1954)

Роки 1948 1949 1950 1951 1953 1954
Прибуло (осіб) 19 891 18 390 21 096 28 236 33 287 30 307

Вибуло (осіб) 15 818 20 495 21 076 26 477 31 528 27 780
Сальдо + 4 073 - 2 105 + 20 + 1 759 + 1 759 + 2 527

Джерело: Державний архів Закарпатської області. – Фонд Р-195. – Опис 23. – Справа 151. – Аркуші 4, 
5; Справа 170. – Аркуш 17.

Як бачимо, сукупне міграційне сальдо Закарпаття 1948–1954 років примітне 
додатними величинами. Механічний приріст населення відбувався не в останню 
чергу, власне, за рахунок асимілятивного «російськомовного елементу».

Вельми цікавими у цьому контексті є зміни етнічного складу Закарпатської 
області. Чисельність українців за три десятиліття (1959–1989) зросла на неповних 
чотири відсотка – з 74,6 до 78,4% (із 685 до 977 тисяч осіб), румунів – на близько 
половини відсотка – з 2 до 2,4% (із 18 до 30 тисяч).

Частка угорців скоротилася на майже три з половиною відсотка – з 15,9 до 
12,5%, хоча їх число дещо виросло в абсолютних цифрах – із 146 до 156 тисяч. 
За відносної міграційної лібералізації від початку 1980-х років чимало закарпат-
ських угорців обрало місцем постійного проживання Угорщину – країну з вищим 
життєвим рівнем.

Правляча верхівка Закарпаття вважала за виключно позитивне явище стрімке 
зростання раніше фактично «нульової» частки російського населення. Тепер вже 
4% мешканців області (майже 50 тисяч) ототожнювали себе з етнічними росія-
нами. У третьому «радянізаційному» році – 1946-му – їх було вчетверо менше 
– 12 тисяч.

Докорінна зміна етнічної та соціальної структури, ідеологічна уніфікація (точ-
ніше – радянізація) культури і побуту, мовна і культурна асиміляція (русифікація) 
офіційно проголошувалися основними ознаками «радянського інтернаціоналізму» 
як способу буденного життя. Очільники державної влади піднесено звітували, що 
у радянському Закарпатті мирно і дружно жили представники понад тридцяти 
національностей. Правда, вони замовчували те, що поліетнічний склад населення 
регіону і мирне співжиття – давня традиція. Адже в усій історії Закарпаття не 
зустрінемо реальних етнічних конфліктів.

Віддавна тут поселилися українці, угорці, румуни, роми, євреї, німці, словаки. 
У 1920-ті роки між них потрапили десятки російських емігрантів, а з 1945 року 
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сюди планомірно перекидували слов’янських і неслов’янських носіїв російсько-
мовної радянської цивілізації.

Тоді ж сформували управлінський партійний та державний апарат, адміні-
стративну і господарську номенклатуру. Вона служила становим хребтом тота-
літаризму та його домінантної національно-політичної риси – русифікації. Отож, 
у Закарпаття спрямували десятки тисяч переселенців, які сильно відрізнялись одне 
від одного рівнем освіченості, соціальним статусом, культурними традиціями, 
релігійною належністю, антропологічними ознаками.

Для етнодемографічних і етнічних процесів у радянському Закарпатті харак-
терна дуже помітна депопуляція євреїв і словаків, низький приріст угорців і німців, 
доволі значне зростання росіян (у 25 разів), циган (утричі), румунів (у два з поло-
виною рази), українців (майже удвічі). Ці тенденції були пов’язані з чинниками 
збільшення чи зменшення народжуваності, зростання тривалості життя, репресій, 
оптацій та еміграції, організованого добровільного переселення у східні області 
України, на північ Росії, у Сибір тощо.

У той же час у Закарпатську область спрямовували спеціалістів із інших радян-
ських республік, а випускників місцевих навчальних закладів направляли поза 
межі Закарпаття чи України загалом. Масово переселяли сюди етнічних росіян 
і російськомовних військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів, 
партійних і радянських чиновників, військових пенсіонерів.

Відрадно лише те, що процес русифікації навчальних закладів у краї не набрав 
таких масових обертів, як в інших українських регіонах. Так, наприкінці 1980-х 
років із 693 загальноосвітніх шкіл Закарпаття 568 мали українську мову навчання, 
50 – угорську, 14 – російську, 13 – молдавську (румунську), 49 – змішану. Пере-
важно на українській мові викладали в Ужгородському державному університеті.

Проте для закарпатських українців у 1989 році працювало 149 середніх шкіл 
(десятирічок). Тобто одна школа припадала на 6.384 українців. У той час для 49.458 
російськомовних жителів Закарпаття діяло 14 шкіл, у тому числі 12 середніх, або 
одна середня школа для 4.121 росіянина. Це при тому, що вони формально нале-
жали до національної меншини.

Від русифікації особливо постраждали міста Ужгород і Мукачево, де зосеред-
илося чимало вихідців із Радянської Росії. Із міського житлового фонду достатньо 
щедро виділялися квартири відставним офіцерам Радянської армії та флоту. Крім 
того, велося планове будівництво добротних квартир в Ужгороді для працівників 
гірничо-добувної галузі Сибіру і Крайньої Півночі.

Ще одним засобом русифікації Закарпаття було те, що у школах національних 
меншин (угорської та румунської) українську мову не вивчали. Натомість інтен-
сивно викладали російську. Отже, штучно витворили парадоксальну ситуацію, 
коли молоде покоління національних меншин, на відміну від старшого, не володіло 
українською та спілкувалося на російській мові.

«Засобом міжнаціонального спілкування» у Закарпатті повсякчас служила 
російська мова. У свідомості представників національних меншин Закарпаття 
та в русифікованих українців формували враження, що СРСР є національною 
російською державою, де УРСР є всього-на-всього пересічною адміністративною 
одиницею.
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4.6. Демографічна динаміка і національна свідомість

У вужчих соціально-демографічних дослідженнях учені нині широко користу-
ються показником етнічної мозаїчності. Він враховує абсолютну і відносну чисель-
ність етнічної групи в регіоні, визначає ступінь міжетнічного спілкування.

За цим показником виділяють такі типи районів Закарпатської області: з моноет-
нічною структурою населення і міст, і сіл (Міжгірський, Воловецький, Іршавський); 
з моноетнічною структурою населення сіл і перехідним характером етнічної струк-
тури міст (Великоберезнянський, Перечинський, Свалявський, Хустський); з пере-
хідною етнічною структурою і міст, і сіл (Рахівський); з перехідним характером 
етнічної структури сіл і поліетнічним міським населенням (Мукачівський, Тячів-
ський); поліетнічні райони (Берегівський, Виноградівський, Ужгородський).

Закарпатська область належала до регіонів Радянської України, які збері-
гали додатний природний приріст населення. Зміни соціального і національного 
складу відбувалися переважно через природний рух і міграції. Одночасно різні 
етнічні групи Закарпаття мали неоднаковий характер природного відтворення, що 
пов’язано з традиціями, розселенням у сільській чи міській місцевості, в гірських 
або рівнинних районах.

Пряму дію економічних чинників на структуру населення бачимо насамперед 
через міграції. Прискорений розвиток промисловості у Закарпатській області 
сприяв припливу некорінних етнічних груп населення з усіх регіонів тодішнього 
Радянського Союзу. Вони розселялись переважно в міських поселеннях, викорис-
товуючи російську мову спілкування.

Показник етномовної відповідності (частка тих, хто назвав рідною мову свого 
етносу) 1959–2001 роки свідчить про значну диференціацію залежно від території 
проживання. Компактне розселення угорців і румунів сприяло збереженню високої 
частки тих, хто називав рідною мову угорську чи румунську. У сільській україно-
мовній місцевості швидко асимілювалися росіяни, німці, євреї, білоруси.

Відтворити демографічну динаміку Закарпаття можна за даними оцінюваль-
ного перепису 1946 року і державних переписів населення 1959, 1970, 1979, 1989 
років. У Закарпатті тої пори спостерігається позитивна демографічна динаміка. 
Певний дисонанс привносили тільки міграційні збитки.

Впродовж 1947–1970 років населення краю мало збільшитися за рахунок при-
родного приросту на 367,8 тисячі осіб, або на 46,4%. Фактично воно зросло на 
35,1% – 278,3 тисячі, бо область покинули близько 90 тисяч осіб.

Якщо врахувати, що міграційний відтік проходив і після 1970 року, то можемо 
стверджувати, що у радянський період із Закарпаття в інші регіони СРСР виїхало 
близько 200 тисяч осіб. У це число не входять майже 20 тисяч закарпатців, які в той 
час виїхали на постійне проживання в країни європейського континенту.

За радянський час, а точніше із 1946 року, чисельність українців у Закарпатті 
зросла приблизно на 450 тисяч осіб, угорців – на 21 тисячу, росіян – на 37 тисяч, 
румунів – на 17 тисяч, ромів (циган) – на 12 тисяч. Кількісно зменшилися тільки 
спільноти євреїв, німців, чехів і словаків. Число євреїв скоротилося на більше 
4 тисяч осіб, чехів і словаків – на 6 тисяч. А німців на 1989 рік було майже стільки 
ж, як у 1959 – 3,5 тисячі.
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Зміни кількісних показників основних етнічних груп вплинули на питому вагу 
кожної з них у структурі населення Закарпаття. У 1946 році українці складали 
68%, а у 1989-му – вже 78,4%. Десятивідсотковий ріст відбувся головним чином 
за рахунок природного приросту. При цьому український етнічний характер Закар-
паття значно посилився.

Політика індустріалізації спричинила потребу в робітниках, а колективізація 
маргіналізувала селян. Значне їх число потягнулися до міст у пошуках роботи. 
Це змінило етнічне обличчя Ужгорода, Мукачева, Хуста, Виноградова, Берегова, 
Чопа та інших міст. У 1950 році українці переважали в усіх районних центрах 
Закарпаття, крім Берегова.

За рахунок асиміляції та механічного приросту в 1946–1989 роках вельми 
стрімко збільшилася частка росіян – із 1,5 до 4%. Водночас істотно зросла питома 
вага румунів (із 1,6 до 2,4%) і ромів (із 0,6 до 1%). У свою чергу частка угорців 
зменшилася з 17,4 до 12,5%, чехів і словаків – з 1,7 до 0,6%, а німців завмерла на 
позначці 0,3%.

Доволі значне скорочення угорського і німецького населення прямо пов’язане 
із повоєнними репресіями та уповільненим природним приростом, чехів і словаків 
– з обміном населення між СРСР і Чехословаччиною, асимілятивними процесами.

Так, у радянсько-чехословацькому договорі від 29 червня 1945 року передбачили 
вільний вибір (оптацію) громадянства для колишніх мешканців Чехословаччини. 
У результаті близько 10 тисяч українців із Чехословаччини (Пряшівський регіон) стали 
громадянами СРСР, їх розселили на Волині та півдні України. Стільки ж, близько 10 
тисяч жителів Закарпатської України отримали чехословацьке громадянство.

Водночас почалася масова демобілізація радянських фронтовиків. До кінця 
серпня 1945 року до Прикарпатського військового округу, куди віднесли і закар-
патські терени, демобілізували 39 тисяч військовослужбовців. Значну їх кількість 
працевлаштували у Закарпатській Україні.

Оскільки державні кордони ще не мали надійної охорони, то чимало закар-
патців тікало в сусідні країни, найбільше у Чехословаччину. Наприклад, протягом 
вересня-жовтня 1945 року при спробі нелегально перейти кордон затримали більше 
шести сотень осіб. Серед утікачів були представники всіх соціальних верств і, 
навіть, місцеві комуністи. Тоді лише з Ужгорода виїхав закордон 21 комуніст.

Національній свідомості закарпатців у 1960–1980 роках було притаманне 
нестійке світосприймання і світовідчуття. Химерично поєднувалися пересліду-
вані історико-культурні традиції з новими «соціалістичними», що нав’язувалися 
партійно-державним апаратом. Проте традиційна мораль, етнічні стереотипи 
продовжували визначати сімейну і календарну обрядовість. На особистому рівні 
національна свідомість трималася саме на традиціях. Їх руйнування проходило, 
перш за все, під впливом змін соціального, політичного і культурного статусу сім’ї 
та родини. Урбанізація та русифікація істотно послабили безвідмовно досі діючі 
механізми передачі етнічної інформації від покоління до покоління.

У середовищі інтелігенції розвиток національної культури сприймався як аль-
тернатива комуністичній ідеології. Глибоке розчарування соціально-політичною 
політикою правлячої верхівки СРСР призвело до появи нових діячів, одержимих 
національно-визвольними ідеями.
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«Перебудова», або демократизація суспільного ладу відчутно ослабила ідеоло-
гічний тиск на суспільство. У другій половині 1980-х років почали переосмислення 
ідейно-теоретичних і соціально-політичних досягнень радянської доби. Суспільну 
увагу в Закарпатті привернули аспекти насильницької русифікації та колонізації 
краю, реабілітації політичних в’язнів і греко-католицької церкви, відновлення 
національної спадщини.

У радянську пору в закарпатських угорців спостерігався дуже високий відсоток 
однонаціональних шлюбів. Збереженню їх національної свідомості сприяло доволі 
широке функціонування культурно-побутових традицій. Як у селах, так і в містах 
угорські сім’ї важко піддавалися асиміляції. У 1989 році лише 0,6% з них рідною 
називали російську мову, а 2% – українську. Російську рідною називали переважно 
жителі міст, а українську – сільські мешканці з мішаних українсько-угорських сіл.

Примусова колективізація викликала опір закарпатських селян будь-якого етніч-
ного походження. Оскільки виняткова більшість румунів проживала в селах, то 
понад 82% із них вважали працюючими в колективних господарствах (колгос пах), 
а 18% – у лісових господарствах (лісгоспах) і промисловості. Відсутність постійної 
роботи за місцем проживання спонукала регулярно виїжджати на заробітки за межі 
Закарпаття.

Майже повна одноетнічність поселень закарпатських румунів сприяла консер-
вації їхніх національних рис. Вони зберегли неторканим своє етнічне сере довище. 
Дуже незначний їх відсоток визнавав мову іншого етносу за рідну, зокрема укра-
їнську і російську. Загалом для закарпатських румунів були характерні сильні 
почуття локального патріотизму. Вони майже не асимілювались і не переселялись 
закордон та в інші області Радянського Союзу. Однією з вагомих причин такої 
сталості був високий рівень матеріального добробуту, що спирався на виїзди на 
сезонні роботи. Одночасно це спричинило низький рівень освіченості закарпат-
ських румунів у порівнянні з росіянами, українцями, угорцями, словаками.

Репресивна політика радянської доби щодо закарпатських німців супрово-
джувалась широкою антинацистською, а по суті антинімецькою, пропагандою 
через радіо, пресу, кіно, літературу, шкільне виховання. Тому частина з них нази-
вала себе українцями, словаками, угорцями, зростала кількість мішаних шлюбів. 
Послаблення у середині 1970-х років у Радянському Союзі антинімецького тиску 
супроводжувалося спробами заохотити їх до здобуття середньої та вищої освіти, 
залучити до участі в громадських організаціях.

Упродовж ХХ століття політичне і національно-культурне становище словаків 
Закарпаття динамічно змінювалось. У міжвоєнній Чехословаччині вони належали 
до панівної верстви. Проте офіційно на перший план завжди виступав «чехослова-
кізм», за межами якого важко сприймалися власне словацькі інтереси.

Радянізація Закарпаття, а відтак військове вторгнення в Чехословаччину в 1968 
році, нетерпимість тоталітарного режиму до «будь-яких проявів націоналізму» 
остаточно придушили активне національно-культурного життя закарпатських сло-
ваків, окрім простого етнографізму.

Згідно з переписом 1989 року, в Закарпатті проживало трохи більше 12 тисяч 
ромів, а за даними соціологічного дослідження (квітень 1989 року) – понад 20 
тисяч. Незважаючи на ідеали «соціалістичного інтернаціоналізму», їх становище 
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було не менш важким, ніж у попередні часи. Яскравим свідченням цього є указ 
Верховної Ради СРСР від 5 жовтня 1956 року «Про залучення до праці циган, які 
займаються бродяжництвом». Міліцію зобов’язали виловлювати тих ромів, які 
ухилялися від суспільно-корисної праці та притягати до кримінальної відповідаль-
ності. У зв’язку з цим закарпатські роми вдалися до хитрощів і маскували свою 
етнічну належність.

Національна меншина росіян у Закарпатті сформувалася за роки радянської 
влади з переселенців. Метою цієї керованої міграції було формування соціальної 
бази підтримки тоталітарного режиму. У комуністичній доктрині росіянам і росій-
ськомовним переселенцям належало виконувати специфічні культуртрегерські 
функції.

У цілому вся радянська етнокультурна, національна і соціальна політика неми-
нуче випливала з комуністичної доктрини, де ідеалізувалася «переломна тріада» 
– соціалістична індустріалізація, суцільна колективізація і культурна революція. 
Вона зламала традиційну модель існування майже всіх етнічних груп Закарпаття.

У цих перетвореннях українці та євреї Закарпаття зазнали серйозного асиміля-
ційного впливу російськомовного середовища. Цьому сприяв радикальний етно-
культурний розподіл, де росіяни і російськомовні мігранти зайняли майже всі клю-
чові позиції.

Усе це відлунало в найближчій перспективі. Ось чому досі бачимо такий пара-
докс. У 2001 році у Закарпатті де-факто проживали близько 1,5 тисячі євреїв. Утім, 
під час перепису населення євреями назвалися тільки 565 осіб, тоді як дванадцять 
років тому, в 1989 році – 2.639.

У той же час, підкреслимо, угорці вирізнялися високим рівнем національної 
самосвідомості. Румуни, роми і німці зберігали господарську і культурну специ-
фіку, тому доволі успішно протистояли асиміляції.

5. ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ ТА УРБАНІЗАЦІЯ

Серед закарпатських українців до середини XX століття циркулювали 11,5 тисячі 
прізвищ. Стандартне прізвище у Закарпатті відповідало на те, чиїм сином був чи 
звідки походив засновник роду, про його зовнішність або внутрішні риси, фах і вид 
діяльності, сімейне, соціальне і майнове становище, життєві пригоди. У місце-
вому господарстві головну роль відігравав натуральний обмін і власне цінування 
потрібних товарів. Доводилося всюди стикатися зі способом життя, традиціями, 
характером виробництва, які нерідко переносили в часи існування древніх слов’ян. 
Закарпатці тої пори були живими людьми, що виросли на кукурудзяній каші, одяг-
нуті у гуні та полотняні штани, опалені смалкими вітрами полонин. Радянська 
індустріально-урбанізаційна доба відправила цю своєрідну ідилію у музей. Навіть 
заднім числом складно цьому зарадити.

Оскільки опалювальний сезон у Закарпатті тривав щонайменше півроку, 
мешканці приватних садиб заготовляли чимало дров. Ось чому до 1980-х років 
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найбільшого поширення набули такі механічні пристрої, як бензопили марок 
«Урал», «Дружба», «ЗІД». У гірських селах такі пили були чи не в кожній сім’ї. 
В умовах тотального дефіциту під кінець існування СРСР власникам бензопил 
у сільських радах видавали талони на 5 літрів палива на один квартал.

У 1960–1980 роках у Закарпатті шаленою популярністю користувалися мото-
цикли, зокрема марки «Восход», «Иж», «МТ», «Ява», «Минск», «К-650». Однак із 
часом мотоцикли програли конкуренцію приватним легковим автомобілям радян-
ського виробництва, що буквально наводнили поселення. Домінував модельний 
ряд марки «Жигулі». За ним слідували «Москвич», «Запорожець», «Волга», 
«Нива». У сутужному передостанньому радянському році мотоциклістам у селах 
видали квартальні талони на 15–20 літрів бензину, автомобілістам – на 100 літрів.

Героїня оповідання «Син приїхав» Григіра Тютюнника дохідливо визначила 
пересічний родинний добробут тих років (1970–1980-их) стереотипним стандартом 
«у нас все є»: гарнітур житомирський (варіант у Закарпатті – ужгородський, чина-
діївський тощо), холодильник «Донбас», телевізор «Огонëк» («Вогник»), пральна 
машина «Ністру», пилосос «Буран» (якщо не було «Ракет» у магазинах), гроші на 
щодень і на ощадній книжці.

Відрадно відзначити, що за роки «соціалістичних перетворень» у Закарпатській 
області утворили багатогалузевий промисловий комплекс, органічно пов’язаний 
економікою країни. Промисловість краю у 1990 році за добу випускала більше 
продукції, ніж виробили тут протягом усього 1946 року. Наприкінці радянського 
періоду в промисловому секторі було зайнято 92 тисячі кваліфікованих робітників 
і 25 тисяч інженерно-технічних працівників, а в аграрній сфері – 6 тисяч спеціа-
лістів із вищою освітою всіх рівнів.

Зрозуміло, такі кількісні показники вражають, проте якісні виміри оголюють не 
зовсім привабливу картину історичної дійсності. Передусім це стосується низької 
якості життя пересічного населення у синхронному порівнянні з розвинутими кра-
їнами. Контрастують між собою житла, приміром, збудовані у приватному секторі 
та державними підприємствами – «хрущовки» і «панельки». Істотно відрізнялися 
радянські багатоповерхівки від тих, які звели у рамках соціалістичної кооперації 
словацькі чи угорські будівельники – в Ужгороді, Берегові, Мукачеві, Хусті. У той 
же час формальні масштаби (квадратні метри) будівельного буму здатні шокувати.

Інший момент. Додержанням природоохоронного законодавства не перейма-
лися. Тому техногенне забруднення атмосферного повітря і ґрунту, брак цивілізо-
ваних сміттєзвалищ і каналізаційно-очисних споруд, відсутність заводів із пере-
робки твердих побутових відходів мали довготривалі наслідки. На щастя, хоч не 
звели атомну електростанцію у районі Хуста і Берегова, як це двічі намагалися на 
союзному рівні у 1960–1970 роках.

5.1. Прояви економічного прогресу

Насамкінець існування Радянської України найчисельнішими були низькоіндустрі-
альні регіони. Це 12 областей переважно центру і заходу – Черкаська, Кіровоград-
ська, Вінницька, Хмельницька, Херсонська, Житомирська, Рівненська, Волинська, 
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Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька, а також Закарпатська. Але всі вони 
зробили крок уперед, стартувавши із доіндустріальної стадії, хоч і не дотягнули до 
«золотої» індустріальної середини. У цілому край економічно розвивався за про-
гресивним сценарієм, тобто бачимо інноваційний структурно-трансформаційний 
процес, що вів до суспільної ефективності господарства і поліпшення якості 
життя. Своє раніше чисто аграрне обличчя Закарпаття поступово замінило на 
аграрно-індустріальне.

Водночас Радянський Союз поділявся на десятки економічних районів, що мали 
відмінні умови і ресурси для розвитку. У Карпатському економічному районі про-
явилися практично всі ландшафтні утворення і природно-сировинні ресурси, харак-
терні для всієї території тоді Радянської України. Сюди входили чотири густоза-
селені області (Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька). Якщо 
середня заселеність України становила 78 осіб на один квадратний кілометр, то 
карпатських областей – 107. Це дуже важливо, адже населення виступало основним 
замовником, споживачем і трудовим ресурсом щодо промислової продукції.

Як відомо, промисловість належить до провідних галузей національної еконо-
міки, забезпечуючи життєві інтереси країни, її соціальний та культурний рівень. 
Йдеться про сукупність промислових підприємств, відмінних за видами еконо-
мічної діяльності. У свою чергу за технологічним рівнем їх групують на низькі 
(видобування і первинна обробка), середні (легка, харчова, деревообробна, хімічна 
галузі, електроенергетика), високі (меблева, целюлозно-паперова і поліграфічна 
галузі, виробництво машин, гумових і пластмасових виробів), передові (виробни-
цтво електричного та електронного устаткування).

Фактично у радянському Закарпатті з’явилися всі означені технологічні рівні. 
Проте домінували підприємства низько- і середньотехнологічні. У той же час вони 
поглинули значні обсяги трудових ресурсів, історично надлишкових у краї. Тобто 
виконали позитивну соціальну функцію.

З огляду на історико-економічне датування, радянське Закарпаття пережило два 
крупні періоди, рубіжним для котрих став 1965 рік, та декілька менших етапів. 
Ця хронологія не є унікальною, бо загалом характерна для західноукраїнських 
земель та інших регіонів СРСР. Всі вони розвивалися за майже однотипним сцена-
рієм так званих «соціалістичних перетворень», в центрі котрих поставили форсо-
вану індустріалізацію.

У 1945–1950 роках у Закарпатті здійснено реконструкцію виробничих фондів, 
пошук сировинних і перерозподіл трудових ресурсів для задоволення промислових 
потреб Радянського Союзу. Колоніальні перегини цієї економічної стратегії поро-
дили у перспективі низку соціальних проблем, хоча й промислова палітра краю 
неухильно збагачувалася.

Характерною ознакою 1950 – середини 1960-х років стала масова модернізація 
машинного парку, що зумовлювалась гострою необхідністю підвищити продук-
тивність праці. На середину 1960-х Закарпатська область уже мала декілька добре 
розвинутих видів промисловості: харчову, легку, лісову, деревообробну і меблеву, 
гірничодобувну.

У свою чергу, в харчовій індустрії виділялися плодоконсервна, виноробна, 
м’ясна, молочна, борошномельна, кондитерська галузі, у легкій – швейна, 
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трикотажна, взуттєва, а у гірничодобувній – видобування солі, бурого вугілля 
і бентонітових глин.

Загальносоюзна реформа 1965 року в умовах адміністративно-командної еко-
номіки сприяла розширенню фінансової та економічної самостійності підпри-
ємств. Зокрема, стимулювання виробництва здійснювали за допомогою таких, по 
суті ринкових інструментів, як ціна, прибуток, кредит, премія. Однак Комуністична 
партія жорстко визначала стратегічну спрямованість матеріальних, фінансових, 
виробничих та інших ресурсів держави. Нерідко із чисто ідеологічних міркувань, 
а не зважених розрахунків.

Саме у другій половині 1960-х років Закарпаття пережило справжній промис-
ловий підйом. У той час споруджували до два десятки заводів: Ужгородський та 
Берегівський авторемонтні, Рокосівський та Шелестівський каменедробильні, 
Мужієвський перлітовий, майоліковий у Берегові, склотарний у Сваляві, санітарно-
технічних виробів і предметів домообладнання з пластмаси у Виноградові, а також 
нову шахту на Солотвинському солеруднику, меблеві цехи Свалявського і Терес-
вянського лісокомбінатів, Мукачівську трикотажну фабрику. Тоді ж започаткували 
значні трансформації регіональної структури промисловості та технологічного 
укладу. Вони відбулися за рахунок стрімкого зростання частки середньотехноло-
гічного машинобудування, органічної хімії та електротехнічної галузі.

Протягом 1970–1980 років у Закарпатській області відкрили сорок заводів 
і філій, більше двадцяти цехів, де знайшли працю 22 тисячі осіб. Це значною 
мірою розв’язало проблему зайнятості працездатного населення гірських районів. 
Якщо у другій половині 1940-х тут у суспільному виробництві було зайнято до 
12% наявних трудових ресурсів, то у середині 1980-х – майже 96%. У Міжгір-
ському районі, зокрема, відкрили вісім промислових підприємств, де працювало 
більше шести тисяч робітників, інженерно-технічних працівників і службовців. 
На заводах Львівського об’єднання «Електрон» у гірських поселеннях Міжгір’я, 
Воловець, Жденієво, Свалява збирали телевізійну апаратуру. Так, у Міжгір’ї 
випускали блоки і модулі кольоровості для телевізорів.

Важливими стали заходи щодо збереження навколишнього природного серед-
овища в промислових зонах. Але проблеми сталого екологічного розвитку в Закар-
патті набули особливої актуальності вже після техногенної катастрофи всесвіт-
нього масштабу – на Чорнобильській атомній станції.

5.2. Важливі промислові здобутки

Валова продукція промисловості у Закарпатті за два десятиліття (1946–1964 роки) 
зросла в одинадцять разів. Відтоді у структурі виробництва перше місце належало 
харчовій (37%), друге – лісовій, меблевій та деревообробній (29%), третє – легкій 
промисловості (20%).

Підприємства харчової промисловості були зосереджені головним чином 
у містах Ужгород, Мукачево, Виноградів, Берегово, Тячів, Іршава і селищі Середнє. 
На повну потужність працювали маслозаводи, м’ясокомбінати, плодоконсервні та 
виноробні цехи, коньячний завод.
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У 1970-х у Закарпатті щорічно розливали понад 80 мільйонів пляшок міне-
ральної води з відомими марками «Поляна квасова», «Лужанська», «Плосківська», 
«Неліпинська», «Драгівська». Закарпатські мінеральні води, що мали високі ліку-
вальні властивості, постачали більше тисячі адресатам, в усі аптечні управління 
Радянського Союзу. Закарпаття давало 25% розливу мінеральних вод України. 
Цікавий факт: у 1990 році на місцевих заводах розлили 5,6 мільйона декалітрів 
мінеральної води, або у 2,5 разу більше, ніж у 1965 році.

Однак за кількісними параметрами у Закарпатті ця галузь відставала від 
виноробства, де у 1970 році на 60 механізованих заводах і цехах працювало 1,3 
тисячі робітників. У 1980 році край виробив 3,5 мільйона декалітрів виноград-
ного вина і 5 мільйонів декалітрів плодово-ягідних вин. Це відповідно у 3,5 і 8 
разів більше, ніж два десятиліття перед тим – у 1960 році. Величезного удару 
по закарпатському виноробству завдала «антиалкогольна кампанія», ініційована 
генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим у 1985 році. Неадек-
ватна державна економічна політика призвела до катастрофічного падіння вироб-
ництва вина на 60% і варварського винищення виноградників на площі 12,5 
тисячі гектарів.

Утім, за високі смакові якості на міжнародних конкурсах закарпатським винам 
і коньякам присвоїли півсотні золотих, срібних і бронзових медалей, зокрема 
десять марочному столовому «Променисте» і сім десертному марочному «Троянда 
Закарпаття». Теж високою якістю відзначалися марочні вина «Рислінг закарпат-
ський» та «Середнянське», коньяки «Тиса» і «Карпати».

У радянському Закарпатті всього збудували понад триста промислових підпри-
ємств. Майже 40% з них припало на гірські райони. І стільки ж – на лісову, дерево-
обробну, меблеву і лісохімічну галузі, де було зайнято не менше третини робочої 
сили краю.

У повоєнне двадцятиліття у Закарпатті рубали утричі більше лісу від нау-
ково обґрунтованих експлуатаційних норм. Це негативно вплинуло на еколо-
гічну ситуацію в Карпатському регіоні, порушило водний баланс. Тому, почи-
наючи із 1964 року, під тиском урядів сусідніх соціалістичних країн Угорщини 
і Чехословаччини вируб проводили у межах допустимих розрахунків. Водночас 
у лісопромисловому комплексі пройшли позитивні структурні зміни у бік гли-
бокої переробки деревини. Якщо у перші повоєнні роки панувало лісопиляння 
(понад 40% валової продукції), то у 1960 році його питома вага зменшилася до 
18%, а виробництво меблів зросло до 27%. Через два десятиліття частка лісопи-
ляння скоротилася до 12%, а меблеве виробництво перевищило 50%. Центрами 
меблевої індустрії стали Ужгород, Мукачево і Свалява, де якість меблів була 
найкращою і де виробляли їх більше половини від крайового обсягу. Закарпаття 
справді вирізнялося високою концентрацією меблевого виробництва. Маємо на 
увазі Свалявський, Хустський та Тересвянський дерево обробні комбінати, Ужго-
родський, Мукачівський, Берегівський меблеві та фанерно-меблеві комбінати. 
У цілому закарпатські лісопереробні підприємства виготовляли меблі вищого 
і першого класу, клеєну фанеру, столярну і деревностружкову плиту. Вони зна-
ходилися у двох десятках населених пунктах, зокрема й у містах Іршава, Рахів, 
селищах Воловець, Буштино, Чинадієво, селі Кострино.
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У 1959 році на місці дрібних малопродуктивних підприємств утворили великі 
комплексні лісозаготівельні та лісопереробні господарства. Через десятиліття 
у трест, а потім об’єднання «Закарпатліс» входило 23 такі укрупнені і модернізо-
вані комбінати: 14 лісових, 6 меблевих і деревообробних, 3 лісохімічні. Меблеві 
підприємства «Закарпатлісу» виготовляли у рік стільки меблевих гарнітурів, що 
їх вистачало на обладнання 17 тисяч спалень, 8 тисяч кухонь, 48 тисяч загальних 
і 1,5 тисячі дитячих кімнат. У 1974 році союзні експерти окремо відзначили якість 
спального гарнітуру Берегівського і кімнатний набір Мукачівського меблевих 
комбінатів.

У лісовій, деревообробній та меблевій промисловості Закарпаття налічувалося 
більше півсотні робітничих спеціальностей. Найбільшу славу тут здобули шість 
героїв соціалістичної праці. Серед них – бригадири лісорубів Іван Чуса (Усть-
Чорнянський лісокомбінат) і Василь Шорбан (Рахівський лісокомбінат). У 1967 
році в Монреалі (Канада) вони завоювали перше місце в поєдинку світових май-
стрів лісової справи.

Так само широкого розголосу в 1970-х роках отримала ініціатива бригади 
верстатників Мукачівського меблевого комбінату Василя Янца, котра один день 
у кварталі працювала на зекономлених сировині та матеріалах. У 1977 році В. Янцу 
за виробничі досягнення присудили Державну премію Радянського Союзу. За весь 
радянський час така відзнака у Мукачеві була єдиною.

Утворена у перші післявоєнні роки, Мукачівська лижна фабрика належала 
у СРСР до найбільших у своїй галузі. У Мукачеві виготовляли ключки для гри 
в хокей із шайбою і, звісно, лижі: гоночні «Тиса», «Спринт», «Крос», гірськолижні 
«Алмаз». Саме на лижах «Алмаз» у 1979 році радянська полярна експедиція на 
чолі з Дмитром Шпаро досягла Північного полюсу.

Лісохімічні підприємства спеціалізувалися на виробництві оцтової кислоти, 
формаліну, метилового спирту, деревного вугілля. Вони знаходилися у місті Сва-
лява, селищах Перечин і Великий Бичків. Крім того, Рахівська картонна фабрика 
належала до тісного кола флагманів паперової індустрії в Україні.

У легкій промисловості виділялися Хустська фетрофільцева фабрика, взуттєві, 
швейні, трикотажні фабрики в містах Ужгород, Мукачево, Берегово, Виноградово 
і селищі Вилок. У селищі Ясіня спорудили потужну фабрику штучного хутра, де 
наприкінці 1970-х працювало близько тисячі робітників.

Хустську фетрофільцеву фабрику, засновану в 1947 році, через кілька десяти-
літь назвали гордістю закарпатської індустрії. Тут уже працювало 1,5 тисячі осіб, 
які випускали свої фірмові жіночі та чоловічі капелюхи, а також шапки-вушанки, 
кепки, панами. Фабриці замовляли головні убори для делегатів з’їздів КПРС, депу-
татів союзного парламенту тощо. Наприкінці 1980-х вона випускала у рік тільки 
капелюхів до 1,5 мільйона штук. Хустські вироби отримали високу оцінку на між-
народних виставках у Загребі, Монреалі, Лейпцигу, Парижі.

Важку індустрію у Закарпатті представляли головним чином машинобу-
дівна і приладобудівна галузі. Наприклад, Мукачівський верстатобудівний завод 
випус кав металорізні верстати, а «Мукачівприлад» та «Ужгородприлад» – засоби 
автоматизації. Ужгородський експериментальний завод газотранспортних турбо-
установок (пізніше «Турбогаз») у 1980 році вперше у світовій практиці освоїв 
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серійне виробництво блочного турбодетандера для транспортування газу до 5 
мільйонів кубометрів за добу.

На початку 1980-х років запрацювали цехи заводу «Зеніт» (Тячів), що входив 
у військово-промисловий комплекс СРСР. Йому судився недовгий трудовий вік – 
близько десятиліття. Він спеціалізувався на трудоємних операціях із паяння мікро-
схем для теле- і радіоапаратури, електронних приладів. Тут мали постійне місце 
праці близько тисячі робітників, майстрів та інженерів, лише дві сотні з них труди-
лися у чотирьох цехах «Зеніту» в селі Новоселиця Тячівського району.

Після розпаду СРСР з його непомірними військово-промисловими амбіціями 
«Зеніт» спіткала доля сотень подібних заводів, що випускали лише комплек-
туючі деталі. Його продукція втратила збут у рамках розваленої адміністративно-
командної економіки. Можливий порятунок цього осередку електронної промис-
ловості лежав у пошуку зарубіжного інвестора, котрого приваблювали дешеві та 
освічені робочі руки.

Будівельний комплекс – система взаємозумовлених виробництв, які забезпе-
чують процес будівництва від видобутку матеріалів до введення в експлуатацію 
об’єктів. Його основу в Закарпатті склали заводи збірного залізобетону, цегельно-
черепичні заводи, низка кар’єрів. Прикметно, Мукачівський завод будівельної 
кераміки єдиний в Україні, крім звичайної будівельної, випускав спеціальну цеглу 
– для мощення вулиць і тротуарів.

У дорадянську пору на Радванському каменедробильному заводі (місто 
Ужгород) домінувала ручна праця. Наприкінці 1940-х він отримав три десятки 
одиниць технічних засобів: ескаватор, кульові лопати, конусні дробарки, буль-
дозери, пересувні електростанції. Відтоді випуск його продукції збільшився 
у чотири рази.

Головним у галузі збірного залізобетону став Мукачівський завод «Будінду-
стрія». Із 1981 року тут виготовляли конструкції для великопанельного будівни-
цтва – стінові панелі, об’ємні сантехнічні кабіни, шахти ліфтів. Із них виросли 
квартали дев’ятиповерхових будинків в Ужгороді та Мукачеві, п’ятиповерхівки 
у Берегові, Сваляві, Хусті та інших містах.

У гірничодобувній галузі бачимо розвиток давніх промислових традицій. 
На Солотвинському солеруднику щорічно у 1970-х добували півмільйона тонн 
солі, зокрема 120 тисяч тонн високоякісної «Екстра». 40% її відправляли на екс-
порт – в Угорщину і Чехословаччину. До того ж, у 1968 році у відпрацьованих 
виробках відкрили підземне відділення алергологічної лікарні союзного значення.

У радянському Закарпатті також інтенсивно добували лігніт (буре вугілля) на 
шести шахтах в Ільниці (Іршавський район) та двох у Березинці (Мукачівський 
район). Більшість добутого лігніту споживали місцеві електростанції. Справа 
в тому, що у 1950-х у закарпатських селах збудували 58 невеликих електростанцій, 
що працювали на вугіллі, дровах, рідкому паливі або використовували силу води 
– в Усть-Чорній, Ставному, Тур’ї-Реметах тощо. Одначе наприкінці 1960-х вони 
не витримали конкуренції з дешевою електроенергією, котра поступала в область 
зовні. Відтоді занепала і шахтарська справа.

Через Закарпаття в Чехословаччину та Угорщину пройшов трансєвропей-
ський енергетичний коридор. Його представляли спочатку нафтопровід «Дружба» 
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і високовольтна лінія «Мир». У 1966 році тут проліг газопровід СРСР–Чехословач-
чина, а до 1984 року збудували газопровід Уренгой–Помари–Ужгород.

Уже в середині 1960-х років протяжність залізниць загального користування 
у Закарпатті досягла 641 кілометра. Саме тоді Ужгородське залізничне депо вперше 
у Радянському Союзі застосувало обслуговування компресорних станцій без маши-
ністів. Інтенсивно експлуатувалися три залізничні магістралі: Чоп–Мукачево–
Стрий–Львів; Чоп–Ужгород–Львів; Чоп–Рахів–Івано-Франківськ. Відтоді Чоп, 
Мукачево, Батєво, Ужгород-2 стали головними залізничними станціями загально-
союзного значення. Причому Ужгород-2 стала першою в СРСР об’єднаною при-
кордонною станцією, де проходили митний контроль і т. д. під спільним наглядом 
службовців двох країн.

Чопський залізничний вузол мав стратегічне значення для Радянського Союзу. 
Особливо тісно взаємодіяли залізничники трьох сусідніх станцій – радянського 
Чопа, угорського Загоня і чехословацької Чієрни-над-Тисою. За чверть століття 
(до 1975 року) вантажообіг між Чопом і Загоню зріс у 130 разів, а між Чопом 
і Чієрною-над-Тисою – у 100 разів. У 1980 році у Чопі збудували міжнародний 
вокзал, включений у число олімпійських об’єктів. У 1962 році стала до ладу транс-
європейська електрифікована магістраль Москва–Прага. Невдовзі електрифіку-
вали другу гірську дільницю – від Чопа до Сянок. Щоденно чотири комфортабельні 
швидкі поїзди доставляли пасажирів із Закарпаття у союзну столицю Москву. Фір-
мові потяги зв’язали Ужгород із Києвом і Харковом – двома столицями Радянської 
України. Як відомо, у 1934 році столичну естафету Київ перебрав у Харкова. Так 
само щодня через край проходили швидкі міжнародні поїзди із Москви до Буда-
пешта, Праги і Белграда.

На середину 1960-х загальна довжина автошляхів із твердим покриттям у Закар-
патті перетнула відмітку в три тисячі кілометрів. Найважливішими називалися три 
трансзакарпатські магістралі. Уздовж західного кордону СРСР пролягли траси 
Ужгород–Мукачево–Хуст–Солотвино–Рахів–Ясіня та Ужгород–Перечин–Великий 
Березний–Ужок–Львів. Шлях Мукачево–Свалява–Нижні Ворота–Стрий став час-
тиною трансєвропейського транспортного коридору.

До того слід додати, що в Ужгороді функціонував найзахідніший за розташуванням 
аеропорт Радянської України. У 1975 році його реконструювали і звели сучасний 
аеровокзал. Щороку послугами аеропорту користувалося майже 90 тисяч пасажирів. 
Ужгород мав пряме авіаційне сполучення з Москвою, Києвом, Львовом, Харковом, 
Донецьком, Одесою, Сімферополем та іншими містами Радянського Союзу.

Завдячуючи не в останню чергу транспортній інфраструктурі, Закарпатська 
область здобула привабливий загальносоюзний статус регіону масового туризму 
і санаторно-курортного оздоровлення. Уже станом на 1964 рік тут гостей приймали 
15 санаторіїв (2,2 тисячі ліжок), 3 будинки відпочинку (півтисячі місць).

Великої популярності набули бальнеологічні курорти у Поляні і Синяку, 
де в лікувальних цілях використовували хлоридно-натрієві та хлоридно-
гідрокарбонатно-натрієво-кальцієві води. В області на той час працювало загалом 
уже 1,5 тисячі лікарів і 5,7 тисячі осіб середнього медичного персоналу. Розвідані 
та затверджені державною комісією запаси мінеральних лікувальних вод (чоти-
риста джерел) станом на 1975 рік вистачало для одноразового лікування 12–14 
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тисяч хворих. Тому в розвиток лікувально-оздоровчої мережі вклали значні кошти. 
У 1980-ті роки 17 санаторіїв, пансіонатів і будинків відпочинку обслуговували 
щороку до 56 тисяч осіб. Відкрилися бальнеологічні та кліматологічні курорти 
«Сонячне Закарпаття» і «Квітка полонини» (Свалявський район), «Верховина» 
(Міжгірський район), «Шаян» (Хустський район), «Кооператор» (Ужгородський 
район). Дуже приваблювали, крім названих, санаторії «Поляна» (Свалявський 
район), «Карпати» і «Синяк» (Мукачівський район), «Гірська Тиса» (Рахівський 
район). До того ж, станом на 1985 рік у Закарпатті працювали 25 туристичних баз, 
готелів, кемпінгів на понад чотири тисячі місць. Усього самодіяльним туризмом 
займалося більше ста тисяч закарпатців, а у Закарпатті у 1984 році побувало пів-
тора мільйона організованих туристів та екскурсантів.

5.3. Теребле-Ріцька гідроелектростанція

Варто окремо виділити промисловий об’єкт, який став гучним символом соціаліс-
тичної індустріалізації краю. Перед тим зауважимо, що у радянський час Закарпаття 
перетворилося на енергетичне перехрестя Європи. Через нього пролягли високо-
вольтні лінії енергосистеми «Мир», що поєднала «соціалістичний табір» – СРСР, 
Чехословаччину, Угорщину, Румунію, Німецьку Демократичну Республіку.

В області збудували перекачувальні та розподільчі станції нафтопроводу 
«Дружба», газопроводів «Братерство», «Союз», «Уренгой–Помари–Ужгород». 
Місцевого значення набули власні газові родовища – Солотвинське і Русько-
Комарівське. Щоправда, густий частокіл ліній електропередач і насичена мережа 
продуктопроводів завдала невиправної шкоди довкіллю. На кожні сто гектарів 
орних земель втрачали два-три гектари під опори електроліній та канави для труб, 
усіляких станцій та підстанцій. Лісові просіки на схилах посилили ерозію ґрунтів.

Електроенергію у Закарпатську область постачали від системи «Львіве-
нерго», куди включили Ужгородську, Оноківську, Теребле-Ріцьку гідроелек-
тростанції, теплоелектроцентраль Рахівської картонної фабрики. Нині ці понад 
півстолітні гідроелектростанції входять до складу енергопостачальної компанії 
«Закарпаттяобленерго».

Як у радянський час, так і нині власне виробництво електроенергії у Закар-
патті здійснюється трьома гідроелектростанціями загальною потужністю 31,5 
мегават. У залежності від наявного гідропотенціалу вони виробляли 100–180 
мільйонів кіловат годин у рік. Це всього-на-всього 6–10% потреб області 
в електроенергії.

Загалом же гідроенергоресурси Закарпаття вивчали з початку XX століття. 
Фахівці встановили, що енергетичний потенціал місцевих річок є дуже потужним. 
Вони аргументували можливість зведення 56 гідроелектростанцій. Але тільки 
у 1942 році ввели в експлуатацію перші дві – на річці Уж поблизу Ужгорода.

Основне обладнання Оноківської (потужністю 2,6 мегават) та Ужгородської гід-
роелектростанцій (1,9 мегават) виготовлено в 1941 році німецько-чеською фірмою 
«Каплан» (Прага). Зараз воно морально і фізично застаріле, однак завдяки багато-
разовим ремонтам знаходиться у робочому стані до цих пір.
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На знаменитій Теребле-Ріцькій гідроелектростанції донині працюють три агре-
гати потужністю по 9 мегават кожний. Історія цього найбільшого гіганта радян-
ської індустрії в Закарпатті є промовистою.

Рада міністрів СРСР 15 листопада 1945 року доручила союзному міністерству 
електростанцій проектно-вишукувальні роботи з використання гідроенергоре-
сурсів західних областей України. Радянські енергетики вивчили матеріали своїх 
попередників – зарубіжних колег. 

Перші проектні розробки побудови водоймища та гідроелектростанції 
з’явилися у 1939 році, майже одночасно з приєднанням Закарпаття до Угорщини. 
У період з 1939 по 1944 рік тодішнє Державне управління іригації детально дослі-
дило акумулюючі можливості, придатні для зрошення та використання гідро-
енергії. Вишукувальні та проектні роботи закарпатських водозбірних територій 
та гірських водойм проводились під керівництвом Еміля Мошоні. Технічним гео-
логом карпатських водопідйомних гребель був Еміль Шерф.

У 1940 роках Пал Шаламін спроектував Теребле-Ріцьке водосховище і гідро-
електростанцію. Проте з угорських проектів тоді майже нічого не здійснилось. На їх 
основі в радянський час побудували Теребле-Ріцьку ГЕС і Вільшанське водосховище.

Первинний варіант компонування станційного вузла склали у 1948 році, коли 
ще актуальною вважалася безпека прикордонних об’єктів. Для повного захисту від 
повітряної атаки передбачили підземну станцію із забетонованим у скелі трубо-
проводом. Машинний зал і розподільне устаткування проектували на глибині 30 
метрів. У підсумку прийняли інший, набагато дешевший варіант. Ішлося про спо-
рудження головного вузла з греблею висотою 40 метрів на Тереблі, тунелю через 
вододіл і станційного вузла на Ріці.

Для зведення споруд гідроелектростанції, селища співробітників і водо-
сховища відвели землі декількох поселень. Жителів села Вільшани (161 двір), 
присілків-хуторів Крисово (15 дворів) і Бовцар (10 дворів) спочатку включили 
до спеціального контингенту. Вони підлягали переміщенню за межі краю згідно 
з планом державного переселення. Проте значна їх кількість осіла у низинних 
селах Закарпаття, або у селі з попередньою назвою Вільшани, котре змістили на 
12 кілометрів униз.

Безумовно, у 1953 році головною крайовою подією стало будівництво Теребле-
Ріцької гідро електростанції, або, як тоді іменували, «Закарпатської ГЕС». В експлу-
атацію її здали через три роки. У засобах масової інформації та у художній творчості 
відобразили кожен успішний етап ґрандіозної будівельної епопеї. Тут працювали 
інженери і кваліфіковані робітники з усього Радянського Союзу: України (місто 
Миколаїв), Росії (Москва, Ленін град, Куйбишев), Білорусі, Туркменістану. Сюди 
надіслали найсучаснішу на ту пору техніку і машини. Їх виготовили на уральських, 
новоси бірських, дніпропетровських, мінських і запорізьких заводах.

Не обходилося без дозованої критики. Якось у байдужості запідозрили керів-
ництво Хустського округу (району), де споруджували гідроелектростанцію. 
У порядку «критики і самокритика», властивої комуністичному режиму, заува-
жили: «На будівництві не вистачає робочої сили, у той же час по селах є скільки 
завгодно людей, які повністю не використовуються в колгоспному виробництві». 
Очевидно, малися на увазі слабко оплачувані чорнороби.
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Теребле-Ріцька гідроелектростанція донині є частиною потужного енергетич-
ного комплексу, так званого «Бурштинського острова». Він діє у межах Закарпат-
ської, Львівської та Івано-Франківської областей. Звідси електричну енергію деся-
тиліттями постачають споживачам Угорщини, Словаччини, Польщі та Румунії.

Штучно створене водосховище Теребле-Ріцької гідроелектростанції – за мак-
симального рівня води має дев’ять кілометрів у довжину і близько кілометра 
завширшки. Середня глибина – близько десяти метрів. У ньому водиться різно-
манітна річкова риба – від карася до сома. Це водосховище знаходиться на річці 
Теребля, поблизу зміщеного на добрий десяток кілометрів села Вільшани. Уще-
лину, по якій тече Теребля, перекрили бетонною дамбою заввишки сорок метрів. 
Діючі агрегати станції розмістили через гору – у селі Нижній Бистрий, що на 
півдорозі з Міжгір’я в Хуст. У зв’язку з цим та іншими чинниками по закарпат-
ських річках припинився лісосплав, характерний для регіону протягом століть. 
Вода по трубі великого діаметра з водосховища на Тереблі через гору надходить 
на турбіни і скидається в Ріку. Тому гідроелектростанцію і назвали Теребле-
Ріцькою. За такої інженерної хитрості використано різкий перепад висот від 
початку витікання води до попадання на турбіни. Отже, вдалося досягти досить 
великої потужності станції. Через дуже товсте скло дотепер можна побачити, як 
вирує вода на лопатках турбін. При затяжних дощах, коли водосховище перепо-
внене, вода спадає через дамбу з висоти сорока метрів із шириною струменя в сто 
метрів.

5.4. Зростання міст

Якщо у 1946 році міське населення Закарпатської області становило 20,7%, а сіль-
ське – 79,3%, то у 1989-му – відповідно 41 і 59%. Динамічні урбанізаційні процеси 
були очевидними, проте край загалом залишався рустикальним. Хоча міське насе-
лення невпинно зростало, але у своїй основі воно не поривало з традиційним сіль-
ським укладом. Зрештою, провідні міста нерідко розширювали свої межі, меха-
нічно приєднуючи приміські села.

У п’ятірку найбільших міст Закарпаття у рубіжному 1965 році входили Ужгород 
(58 тисяч жителів), Мукачево (56 тисяч), Берегово (27 тисяч), Хуст (23 тисячі), 
Виноградів (18 тисяч). Через чверть століття істотні демографічні зміни відкори-
гували позиції кожного міста: Ужгород зріс удвічі (117 тисяч жителів), Мукачево 
– у півтора разу (85 тисяч), Берегово – лише на 10% (30 тисяч), Хуст – на 21% (29 
тисяч), Виноградів – на 31% (26 тисяч).

За соціально-просторовими зв’язками у Закарпатті бачимо субрегіональну міс-
тобудівну систему з центральним містом Ужгород. При цьому максимальний радіус 
доступності до нього – двісті кілометрів. За сферою громадського обслуговування 
усі десять міст області поділили на три рівні: перший – Ужгород, Мукачево, другий 
– Хуст, Рахів, Виноградів, Тячів, Берегово, третій – Іршава, Чоп, Свалява.

Одночасно роль міських поселень виконували близько двадцяти «селищ місь-
кого типу» – невеликі районні центри Великий Березний, Воловець, Міжгір’я, 
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Перечин, а також Вилок, Вузлове (Батєво), Дубове, Королево, Середнє, Солотвино, 
Тересва та інші.

Внаслідок інтенсивного освоєння території Ужгорода як міста-центру утвори-
лися урбанізовані зони, що відносилися до основних транспортних магістралей 
Ужгород–Мукачево, Ужгород–Чоп, Ужгород–Перечин. Іншою особливістю стало 
те, що другим містом-центром регіону виступило Мукачево.

Звісно, зміна чисельності міського населення залежала від політичних фак-
торів. Усе це знайшло відбиток у сучасній функціонально-планувальній структурі 
закарпатських міст.

Із середини XX століття в архітектурі практично всіх поселень Закарпаття спо-
стерігаємо суттєві новації. Адже відтоді стали масово зводити житлові, громад-
ські та промислові будівлі. Чітко виділився громадський центр із площею. Його 
об’ємно-просторову композицію сформували нові, здебільшого цегляні адміні-
стративні, торгові, освітні, культурні споруди і давні культові. У композицію площ 
вписали пам’ятники «вождям пролетаріату» (найчастіше Володимиру Леніну) та 
полеглим у Другій світовій війні. Доповнили ансамбль малі архітектурні форми 
– декоративні вази, світильники, лавки, рекламні щити, засоби пропаганди. 
На узбіччі вулиць розмістили автобусні зупинки, а виробничі об’єкти виносили на 
окраїни. Відтак вони склали самостійні зони поселення.

Предметна мова про масове покращення житлових умов зайшла внаслідок іні-
ціатив Микити Хрущова 1957 року, а також після 1967 року, коли СРСР переживав 
економічний підйом внаслідок «косигінських реформ». Крім виділення квартир 
у кількаповерхових «хрущовках» і «брежнєвках», людям дозволили перебудову 
старих особняків і виділяли землю (5–6 соток) для цегляних і цегляно-саманних 
новобудов. Держава делегувала місцевим радам право розподіляти будівельні 
матеріали і рознарядку на цемент, щоправда, в мізерній кількості на одного забу-
довника – 3–6 центнерів.

У цілому це справило позитивний соціальний ефект. Доти у Москві задобрю-
вали країну виключно ціновим пряником. Так, у 1953 році після смерті Йосифа 
Сталіна знизили ціни на продовольчі й промислові товари, в тому числі на одяг 
і взуття. Найбільше подешевшали фрукти та овочі – на 50%. Із приводу цього 
навіть проводили урочисті мітинги, як на Ужгородській взуттєвій фабриці. Зни-
ження цін вважали яскравим доказом неослабного піклування радянського уряду 
і Комуністичної партії про «благо народу», максимальне задоволення його матері-
альних і культурних потреб.

Нова житлова політика сприяла підвищенню життєвого рівня. В індивіду-
альному секторі за типовими проектами зводили дво- чи трикімнатні однопо-
верхові прямокутні цегляні будівлі на бетонному фундаменті та під шиферною 
покрівлею. Здебільшого – розміром 10 на 8 метрів, потім увійшли у моду квадрати 
10 на 10 метрів. Тоді вкрай рідко траплялися двоповерхові чотирикімнатні житла. 
Окремий наголос робився на проведенні благоустрою та озеленення. Потрібно було 
обов’язково посадити фруктові дерева, огородити садибу, упорядкувати тротуар, 
вимостити каменем в’їзд до двору. Ширина вулиці мала величину 8–12 метрів, 
з яких 6 метрів стабільно займало дорожнє полотно. На тротуарну смугу перед-
бачили з обох боків по 1–3 метри. Житлові будинки розміщувалися щонайменше 
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за 6–7 метрів один від одного, причому чітко за 2,5–14 метрів від крайньої лінії 
вулиці. Далі вглиб двору за однорядним вектором показували місце для шахтного 
колодязя, вбиральні, саду. Потім у забудований одноряд додалися літня кухня, гос-
подарський сарай та підсобне приміщення.

Не у всіх мікрорайонах закарпатських міст діяли центральні системи водо- 
і газопостачання, каналізації. Тому населення індивідуальних будинків тривалий 
час користувалося вбиральнями переносного типу.

Кухні для приготування їжі в цих помешканнях обладнали газобалонними уста-
новками. Скраплений газ доставляли у балонах спеціальні автофургони. Аж до 
1980-х житлові та громадські споруди опалювали печами (дровами і вугіллям), 
поки не діждалися газифікації.

Електропостачання здійснювали повітряним фідером (дротом) від трансформа-
торних підстанцій. Через алюмінієві проводи, прокладені на дерев’яних і залізо-
бетонних опорах, електроенергія поступала безпосередньо до будинків. Вуличне 
освітлення забезпечували люмінесцентні лампи, прикручені до опор на шестиме-
тровій висоті.

Через мережу телефонних станцій удосконалили зв’язок усередині Закарпаття 
і зовні. Але черги на встановлення телефонних апаратів у приватних помешканнях 
завше були довгими. Це було типово для СРСР – країни суцільних дефіцитів, коли 
йшлося про елементарну комфортність людського існування.

Водночас на диво без зволікань провели радіофікацію. І зі стовідсотковим охоп-
ленням наявних жител. Причому враховували вимоги радіомовлення на трьох про-
грамах. Справа в тому, що стаціонарне радіо служило ефективним засобом масової 
пропаганди. Телефон же вважався службовим бонусом, а для пересічних людей 
– розкішшю.

5.5. Ужгород і Мукачево як індустріальні центри

Протягом декількох радянських десятиліть місто Мукачево було крайовим лідером. 
У 1950–1970-х роках питома вага його промислової продукції сягала 15% облас-
ного обсягу, а Ужгорода – близько 13%. Проте у 1970-х роках, коли в обласному 
центрі задіяли нові потужності, ситуація докорінно змінилася.

У лютому 1946 року до складу Мукачева включили п’ять сіл – Росвигово, Під-
горяни, Підмонастир, Паланок, Підгород. Тому воно виглядало як «агромісто», 
позаяк йому належали 6.300 гектарів орної землі, 1.250 гектарів садів і виноград-
ників. Власне, тут з’явився один із перших колгоспів – імені Димитрова.

Найбільшими промисловими підприємствами Мукачева тоді були тютюнова 
фабрика (477 працюючих) і пивоварня (170 працюючих). У місті випускали різні 
види цигарок без фільтру, зокрема дуже популярну в ті часи дешеву «Верхо-
вину». Влітку 1960 року на базі тютюнової фабрики відкрили приладобудівний 
завод. Цигаркове обладнання перевезли у Львів, де продовжили випуск іменитої 
«Верховини».

Невдовзі завод «Мукачівприлад» став найбільшим у місті. У ньому працю-
вало понад чотири тисячі осіб. Тут випускали прилади контролю і регулювання 
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технологічних процесів, електровимірювальні та обчислювальні пристрої та сис-
теми. Свою продукцію завод поставляв двом тисячах підприємствам 35 країн. 
Багато замовляло Міністерство оборони СРСР.

Завод «Учприлад» утворено у 1963 році шляхом об’єднання міського промисло-
вого комбінату, фабрики культурно-господарських виробів і заводу металовиробів. 
Згодом він отримав точнішу назву – завод комплектних лабораторій. У Радян ському 
Союзі його продукція була унікальною, оскільки ніхто більше не випускав комп-
лектні лабораторії різного призначення: для аналізу води, повітря, речовин, про-
дуктів, а також шкільні та наукові. Найменша з них уміщалася у невеликому чемо-
данчику, а для відправки замовнику найбільшої потребувалося декілька вагонів.

В Ужгороді у 1946 році заснували музично-драматичний театр, філармонію, 
ремісниче училище, палац школярів, взуттєву фабрику. Наступного року рекон-
струювали каменедробильний завод, а у 1948 році відкрили два музеї – краєзнавчий 
та художній. Місто прикрасили численні парки, сквери, алеї, розарії. Наприкінці 
1950-х в місті діяло півсотні окремих магазинів, майже два десятки ресторанів, 
їдалень, кафе, два стаціонарні ринки. При цьому не було за радянських часів рес-
торану, оригінальнішого за підземну «Скалу», відкриту в 1968 році. Знаходився він 
майже в самому центрі Ужгорода, на вулиці Собранецькій (тоді Радянській). Ста-
ровинний підвал за часів Австро-Угорщини належав імператору і служив складом, 
куди власники виноградників звозили данину – кожну десяту бочку вина, отри-
ману від своєї плантації. Після 1945 року у підвалі зберігали засолені овочі.

У період розквіту, в 1970–1980 роках, ресторан «Скала» виглядав таким чином. 
Протяжність його п’яти залів сягала півкілометра на глибині двадцять метрів. 
У малій залі грубо обтесані кам’яні брили замінили стіни і стелю, меблі з черво-
ного дерева виконали в народному стилі закарпатські майстри, а ефекту старо-
вини додали ліхтарі-світильники. Малу залу відділяли від великої декоративні 
букові та дубові балки. Там теж панувала старовина: гуцульські дубові столи, 
лавиці, стільчики. У кінці зали вітала відвідувачів піднятою рукою господиня 
– фігура з білого каменю, рельєфно викладена видатним художником Федором 
Манайлом. У ресторані, розрахованому на чотириста відвідувачів, замовляли 
оригінальні закарпатські страви. До них неодмінно подавали легендарні марочні 
вина «Троянда Закарпаття», «Променисте», «Берегівське», «Середнянське», 
«Квіти полонини». Їх, а також закарпатські коньяки і чорну каву куштували і у 
наступній залі – барі, де розміщувався естрадний оркестр. Четверта зала – мис-
ливська – нагадувала лісову хатину єгеря з дерев’яними стінами, вузенькими 
віконцями і різноманітними трофеями на стінах. Уздовж оленячих рогів і мед-
вежих шкур стояли грубі столи, а стільцями були пні. Перед розпаленим каміном 
лежала шкура дикого кабана. Тут пригощали делікатесами з дичини карпатських 
лісів. У дегустаційній залі розміщувалися величезні винні бочки, що слугували 
окремими кабінками на двох-чотирьох осіб. У кожній із них стояли дубовий стіл 
і лавиці, залізний кований ліхтар-світильник.

Кільце залів ресторану «Скала» простягалося на півкілометра вглиб міцної 
андезитової породи і займало площу близько тисячі квадратних метрів. На жаль, 
проіснував ресторан недовго. У середині 1980-х не змогли впоратися з ґрунтовими 
водами, тому його закрили.
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Серед родзинок радянського Ужгорода варто згадати і малу дитячу залізницю 
з двома станціями. Відкрита у серпні 1947 року, вона служить донині. Її довжина 
склала 1,1 кілометра, де курсували спочатку паровоз і два дерев’яні вагони. Відтак 
залізницю обслуговували півсотні школярів, які займалися в гуртку юних заліз-
ничників. Вони катали щорічно тисячі пасажирів, залишаючи в пам’яті дітей гарні 
спогади про веселу мандрівку в обидва боки: вдовж річки Уж від філармонії до 
старого міського парку.

У 1946 році найбільшим металообробним підприємством Ужгорода був наці-
оналізований завод Козаря, перейменований на «Перемогу». Він виготовляв 
кухонні плити, цвяхи, плетені сітки для ліжок. Завдяки реконструкції у 1955 році 
перейшли на випуск газових плит за московською ліцензією. Промине ще кілька 
десятиліть і цей заново збудований завод під лаконічною назвою «Турбогаз» зна-
тиме вся країна.

Поступово Ужгород став найбільшим промисловим центром Закарпаття. У 1960-х 
роках до фанерно-меблевого комбінату і взуттєвої фабрики додалися авторемонтний 
завод, «Ужгородприлад», телеретранслятор і телецентр. У 1970-х постали заводи 
нестандартного обладнання (на базі авторемонтного заводу), електродвигунів, 
побутової хімії, механічний, машинобудівний, поліграфічні підприємства «Патент» 
і «Закарпаття». Переважна їх більшість була у всесоюзному підпорядкуванні.

За півтора десятиліття, із 1969 до 1983 року звели універсальні та фірмові мага-
зини «Україна», «Меблі», «Таллінн», багатоповерхові корпуси будинку побуту, 
готелю «Закарпаття», університету, міської лікарні тощо. У 1973 році спорудили 
нове приміщення міської ради (архітектор Антон Медвецький).

Загальнодержавний перепис 1970 року зафіксував в Ужгороді 65 тисяч жителів, 
а також 772 індивідуальні авто, число яких до 1985 року зросло майже в десять 
разів. За переписом 1979 року тут проживала 91 тисяча осіб. Аби швидше пере-
тнути стотисячний рубіж – із пільговими видатками на інфраструктуру, до Ужго-
рода у 1981 році приєднали приміські села Горяни, Дравці, Доманинці. І таки 
наступного року народився 100-тисячний ужгородець. У 1989 році у місті мешкало 
вже 117 тисяч, серед яких переважали українці (69,2%), росіяни (14,2%) та угорці 
(7,8%). Упродовж століття число мешканців зросло аж удесятеро, а за непов них 
півстоліття (1945–1989) – ушестеро. На початку 1945 року в місті нарахували 
тільки 19 тисяч осіб.

Основним фактором демографічного відтворення Ужгорода служив високий 
механічний приріст – дві тисячі осіб щороку. Із часом найбільше корінних жителів 
міста залишилося в мікрорайоні Радванка і приєднаних селах. Квартали елітної 
чеської забудови і навколо площі Лаборця заселили переважно сім’ї номенкла-
тури – правлячої верхівки краю. Частка городян працездатного віку збільшилася 
до 66%, або склала дві третини усього населення. Із кожним роком у складі тру-
дових ресурсів зростала питома вага осіб пенсійного віку – до 7% у 1985 році. 
Випереджаюче зростання робочих місць в Ужгороді в порівнянні зі збільшенням 
власних трудових ресурсів стало основною причиною значних обсягів трудової 
маятникової міграції. У 1985 році у місті працювало 19 тисяч жителів інших посе-
лень, у тому числі 16,5 тисячі (87%) доїжджали із сіл. Більше 95% маятникових 
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мігрантів постійно проживали у чотирьох прилеглих районах: Ужгородському – 
74%, Перечинському – 14%, Великоберезнянському – 7%, Мукачівському – 3%.

Таблиця 5. Промисловість Ужгорода в 1945 році
№ Назва підприємства Кількість робітників
1. Державна електростанція 81
2. Державний лісозавод 42
3. Кооперативне столярне підприємство 22
4. Деревообробний завод «Мундус» 150
5. Столярний завод 6
6. Столярна майстерня 3
7. Механічна майстерня 16
8. Цегельно-черепичний завод 6
9. Каменоломня 22
10. Артіль шевців 18
11. Млин №1 40
12. Млин №2 31
13. Млин №3 21
14. Єпископський спиртовий завод 17
15. Спиртогорілчаний завод 40
16. Скотобійня 11
17. Друкарня 12

Джерело: Зілгалов В. Ужгород у повоєнний час (1945–1992) // Історія Ужгорода / Кер. автор. кол. 
Г. Павленко. – Ужгород: Карпати, 1993. – С. 172.

Із таблиці видно, що основу промислового сектора післявоєнного міста скла-
дали невеликі підприємства деревообробної, будівельної та харчової галузей. 
Здебільшого вони мали напівкустарний характер, сигналізуючи про аграрну домі-
нанту в крайовій економіці.

Певна частина населення Ужгорода у перші роки радянської влади працювала 
в сільському господарстві, обробляючи до півтисячі гектарів угідь. Зокрема, у 1945 
році орні землі міста складали 364 гектари. Виноградники займали 56 гектарів, 
сади – 15, сінокоси – 8, пасовища – 6. Згодом Ужгородський виноградний рад-
госп мав уже триста гектарів плантацій та механізований виноробний завод. Він 
випускав марочне вино «Ужгородське». До речі, у 1967 році в центрі Ужгорода – на 
вулиці Суворова (нині Корзо) – відкрився перший у місті фірмовий магазин – крам-
ниця марочних вин «Променисте».

За радянський період вага Ужгорода як центра індустрії значно зросла. У 1980-х 
роках тут зосередили майже п’яту частину промислового виробництва області, 
тоді як у місті проживало тільки 10% населення Закарпаття. Продукція з маркою 
ужгородських заводів і фабрик експортувалася до 26 країн. Унікальними виробами 
прославилися заводи «Ужгородприлад», «Турбогаз», «Тиса» (машинобудівний), 
а завод побутової хімії левову частку продукції виробляв спільно з чехословацькою 
фірмою «Сполана» під єдиною товарною маркою.
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У 1946–1965 роках чисельність працюючих у промисловості зросла із 3 до 12 
тисяч, а у 1965–1985 роках – із 12 до 21 тисяч. На середину 1980-х років трохи 
менше 11 тисяч працювали у галузі транспорту і зв’язку, кількість зайнятих у тор-
гівлі та громадському харчуванні досягла 9,3 тисячі осіб, а у побутовому обслуго-
вуванні – 1,5 тисячі.

У 1960-х роках у місті заклали основу нових галузей промисловості – машино- 
і приладобудування. У середині 1980-х років на машинобудування і металообробку 
в Ужгороді припало 55% загальної чисельності працюючих у промисловості та 
40% обсягу промислової продукції. Усього налічували 26 промислових підпри-
ємств. Територіально вони розташувалися в чотирьох промислових зонах: Пів-
денна, Радванка, Боздош, Центральна.

У 1970-х роках в Ужгороді з’явилися нові мікрорайони. Звели перші 
дев’ятиповерхівки, а біля готелю «Ужгород» – і 16-поверхівку. Висотне будівни-
цтво виявилося нерентабельним через потребу в дуже глибоких котлованах під 
фундамент, тому від нього відмовилися. Тим не менше, у 1980-ті у місті будували 
до 1,2 тисячі квартир у рік.

Ахіллесовою п’ятою міського господарства став громадський транспорт. 
Не вистачало автобусів, графік їхнього руху постійно зривався. Закладені у місто-
будуванні диспропорції нагадують про себе й сьогодні. Відірвані від промислової 
зони «спальні райони» досі нарощують необхідну соціальну інфраструктуру.

6. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Серед фондів радянського періоду й обласного комітету Комуністичної Партії, що 
знаходяться в Державному архіві Закарпатської області, збереглася документація 
колективних господарств і первинних організацій Комуністичної партії Радян-
ського Союзу. Обидві збірки документів дають можливість достеменно реконстру-
ювати перебіг історичних процесів на регіональному рівні.

Дорадянське Закарпаття було типовим аграрно-сировинним регіоном. Частка 
промислової продукції в 1937 році становила лише 2,2%. Понад 80% працездатних 
трудилися в сільському господарстві, а у промисловості – близько 10%.

У закарпатському селі кардинальні зміни відбулися впродовж другої половини 
ХХ століття. Йшлося про поступове обмеження і скасування приватного сектора 
тоталітарною державою. Колективізацію комуністи визначили як єдиний шлях 
прогресу в аграрній сфері, як безальтернативний варіант стрімкого покращення 
матеріально-побутових і культурно-освітніх умов життя сільських мешканців.

Села післявоєнного Закарпаття пережили два радикальні перевороти. Спочатку 
провели аграрну реформу (1944–1945). Народна Рада Закарпатської України у лис-
топаді 1944 – січні 1945 років за важливу мету мала докорінну зміну земельних 
відносин. Потім прийшла черга повзучої колективізації всієї Закарпатської області 
(1946–1950) як уже звичайної адміністративно-територіальної одиниці Радянської 
України і Радянського Союзу.
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У 1944–1945 роках аграрна політика у Закарпатській Україні більше нагаду-
вала помірковану практику східноєвропейських країн «народної демократії», ніж 
радянські стандарти. Тоді ще існувала можливість для розвитку сільського госпо-
дарства на різних формах власності. Проте в наступні роки пройшла жорстка уні-
фікація згідно з колгоспно-радгоспною моделлю Радянського Союзу.

У 1946–1950 роках усе сільське господарство Закарпатської області макси-
мально колективізували і сконцентрували. Йшлося тут про два важливі аспекти 
– здійснення суцільної колективізації (1946–1948) та укрупнення сільськогоспо-
дарського виробництва (1949–1950).

6.1. Аграрна політика Закарпатської України

Враховуючи важкі економічні наслідки Другої світової війни, Народна Рада Закар-
патської України негайно звернулася до українського уряду – Ради народних комі-
сарів Української РСР – з проханням допомогти посівним і продовольчим зерном, 
товарами широкого вжитку.

Закарпатській Україні відпустили безкоштовно для весняної сівби 1945 року 37,6 
тисячі центнерів жита, кукурудзи, інших зернових культур. Цю гуманітарну допо-
могу одержали 59,7 тисячі селянських господарств. Також у край для продовольчих 
потреб населення завезли 96 тисяч центнерів зерна, з яких 32 тисячі центнерів – 
безкоштовно. Для цивільного призначення використали резерви Радянської армії, 
зокрема для розмінування сільськогосподарських угідь і для забезпечення сільського 
господарства кіньми і транспортом. Окремо військові для медичного обслуговування 
населення передали 150 медичних пунктів, 750 кілограмів медикаментів.

Аграрну реформу започаткував Перший з’їзд народних комітетів Закарпатської 
України, що відбувся в Мукачеві 26 листопада 1944 року. Поряд із «Маніфестом 
про возз’єднання» він обговорив і прийняв рішення щодо земельного питання. 
Згідно з постановою «Про наділення селян, робітників і службовців Закарпатської 
України землею і лісом», усього селянам передали 52,7 тисячі гектарів землі. Роз-
поділу підлягали 35 тисяч гектарів поміщицьких земель і 17,7 тисячі гектарів за 
рахунок обмеження землекористування.

28 лютого 1945 року Народна Рада прийняла постанову про порядок розпо-
ділу земель, конфіскованих у попередніх власників. Пріоритет надавався родинам 
добровольців Радянської армії та партизанів, а також переселенцям із гірських 
сіл у низинні. Землю одержали 54,4 тисячі із 145,2 тисячі селянських господарств 
Закарпаття, тобто 37,5%. 15 грудня 1945 року Народна Рада прийняла декрет про 
передачу землі «у безстрокове і безплатне користування трудящим селянам».

У результаті аграрної реформи ліквідували крупне (поміщицьке) землеволо-
діння. Частка малоземельних скоротилася до 2,9%. Одначе земельний перероз-
поділ не виправдав сподівання селянства щодо вільного господарювання на власній 
землі. Їм відвели для цього тільки неповні три роки, позаяк далі у Закарпатті роз-
горнули суцільну колективізацію.

Зазвичай кожен сільський народний комітет для компетентних органів дер-
жавної влади готував розлогу довідку про економічний стан села на декількох 
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сторінках. Вони збереглися в архіві, тому можемо почерпнути цікаві відомості 
в розрізі майже кожного населеного пункту.

У березні 1945 року сільські комітети наділили землею родини безземельних 
і малоземельних, а також «трудову інтелігенцію». Нових власників знайшли також 
значні земельні наділи, що перед тим належали вивезеним у нацистські концта-
бори євреям. Між сім’ями фронтовиків розділили і тисячі єврейських хат, або 
ж перетворили їх на шкільні та інші громадські приміщення.

Спеціальні земельні комісії стежили за справедливим розподілом землі на 
місцях. 19 березня 1945 року Народна Рада Закарпатської України видала декрет, 
за яким встановили максимальні норми землекористування. В Ужгородському, 
Берегівському, Севлюському, Іршавському і Тячівському округах вони склали 40 
гольдів (22 гектари) на одне господарство, а у Перечинському, Великоберезнян-
ському, Свалявському, Воловецькому, Волівському і Рахівському округах – 50 
гольдів (28 гектарів). У грудні 1946 року ці норми переглянули. Вводився новий 
максимум на землеволодіння для низовинних округів – 6 гектарів, для верховин-
ських – 8 гектарів орної землі.

У ході аграрної реформи намагались вирішити проблему безземелля і малозе-
мелля у гірських місцевостях. Народна Рада Закарпатської України видала поста-
нову про переселення звідти селян у низовинні села. У рамках цієї кампанії до 
липня 1945 року переселилося 1.804 сім’ї бідняків, добровольців Радянської армії 
та партизанів. У нових місцях проживання вони одержали належні наділи.

Завершальним актом цієї реформи в Закарпатській Україні стала ліквідація 
інституту приватної власності. Декретом Народної Ради від 15 грудня 1945 року 
запровадили «радянські закони про націоналізацію землі». Усі земельні ресурси, 
включно з надрами, водами, лісами оголосили державною власністю, або «все-
народним добром». Цей крок послужив передумовою колективізації сільського 
господарства.

Аби успішно провести весняно-польові роботи, у Закарпатті навесні 1946 року 
масово утворювали земельні громади. Це найпростіша форма колективних госпо-
дарств. Перші з них виникли ще восени 1944 року. За своєю суттю вони нагадували 
товариства зі спільної обробки землі, що у 1920-х роках діяли в усьому Радян-
ському Союзі.

На кінець 1946 року в Закарпатській області заснували 620 земельних громад, 
що охопили 87 тисяч селянських господарств, або 62% від наявних. Така орга-
нізаційна форма колективного господарювання сприяла розвитку селянсько-
фермерських господарств. На початку в цих громадах земля знаходилася у при-
ватній власності селян, яку вони обробляли спільно. На земельні громади поклали 
упорядкування сівозмін, упровадження нових агротехнічних заходів тощо.

Позитивне значення для Закарпаття зіграли машинно-тракторні станції. Про-
тягом 1946 року їх з’явилося дев’ять, у них було сто тракторів, три десятки авто-
машин, сотні плугів, сівалок, молотарок тощо. На початковому етапі вони допо-
магали лишень півтисячі індивідуальним селянським господарствам. У 1948 році 
машинно-тракторні станції обслужили вже 6,7 тисячі господарств. Вони давали 
можливість значно дешевше та ефективніше обробляти землю, збирати врожай, 
обмолочувати зерно.
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Водночас у Закарпаття направляли аграрників зі східних областей України, від-
крили крайові курси підготовки власних спеціалістів у галузі сільського господар-
ства. У Мукачеві запрацював сільськогосподарський технікум, у селі Добросілля 
(Бене) Берегівського району – річна садово-виноградарська школа, а у селі Вилок 
Виноградівського району – школа механізації та ветеринарії.

Врешті-решт настала пора «перших артілей» – колективних господарств імені 
Микити Хрущова та імені Георгія Димитрова. Організований у березні 1946 року 
бідняками колгосп імені М. Хрущова (село Яворове (Есень) Ужгородського району) 
знаходився на дотації держави. Колгосп імені Г. Димитрова існував як «городнє 
товариство» з парниками і теплицями. Його заснували болгари, котрі осіли у Рос-
вигові – передмісті та мікрорайоні Мукачева. Вони спеціалізувалися на вирощу-
ванні овочевих культур і мали досить хороші прибутки від їхньої реалізації.

6.2. Суцільна колективізація

1949 рік став роком суцільної колективізації Закарпаття. Якщо три роки тому в краї 
було всього два колгоспи, то на початок 1950 року – 532, котрі об’єднали 82% селян-
ських господарств і 84% орної землі. Незабаром ці показники довели до бажаних 
«сто відсотків». Не бракувало при цьому пафосу і помпезності. У 1949 році в сіль-
ському господарстві Закарпатської області працювало аж 19 Героїв соціалістичної 
праці, а 193 особи отримали ордени і медалі СРСР. У наступні чотири десятиліття 
Героями соціалістичної праці стали лише 26 осіб, але вони представляли вже всі 
галузі народного господарства. Пришвидшили суцільну колективізацію в Закар-
патті декілька солідних чинників. Передусім це кадрові ін’єкції, масована агітація 
за переваги колективного господарювання, нещадний податковий тиск на селян, 
які бажали господарювати самостійно.

Що стосується кадрової політики, то тут на місцевих комуністів центральне 
керівництво великих надій не покладало. Про це свідчить хоча б чистка Комуніс-
тичної партії Закарпатської України у квітні – серпні 1946 року, коли із 4.590 її 
членів квитки ВКП(б) одержали всього 2.634 особи (57%). А вже наприкінці 1947 
року в обласній партійній організації налічувалося близько 8 тисяч комуністів. Цей 
ріст відбувся перш за все за рахунок «кадрового десанту» зовні.

Іншим вагомим чинником прискорення колективізації стали потужні інстру-
менти партійно-державної агітації та пропаганди. Насамперед – через радіо і пресу. 
Не шкодуючи коштів, до найвіддаленіших закутків щедро поширювали так звану 
«колгоспну і радгоспну літературу», кінохроніку про переваги соціалізму.

Систематичними стали поїздки закарпатських селян «за досвідом» у передові 
колгоспи східних областей України, нагородження передовиків сільського господар-
ства грамотами і медалями, відзначення їх на «Дошках пошани». Селянам наполе-
гливо нав’язували морально-психологічну установку про те, що «вибитися в люди» 
можна тільки через колгосп. Тому впроваджується досі невідома закарпатському 
селянинові специфічна форма виробничих відносин – «соціалістичне змагання».

Найбільш переконливим чинником для успіху суцільної колективізації, зро-
зуміло, стала податкова політика. Її настирливе вістря спрямували на заможного 
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селянина. На пропозицію обласного керівництва Рада міністрів УРСР у липні 1948 
року «на основі діючих законів» дозволила збільшити нарахування «куркульським» 
господарствам обов’язкових норм здачі державі зерна, картоплі та сіна на 30%.

На Закарпаття поширили постанову Ради міністрів УРСР від 21 червня 1947 
року «Про обкладання податками куркульських господарств на території Львів-
ської, Станіславської, Дрогобицької, Тернопільської, Рівненської, Волинської та 
Чернівецької областей УРСР». У кожному селі склали списки «куркульських» гос-
подарств, деталізували їхню характеристику для посиленого оподаткування.

Безумовно, ці відверто грабіжницькі заходи спонукали селянство до акцій 
протесту. Найчастіше селяни вперто ухилялися від натуральних поставок 
державі своєї продукції за безцінь. Саме їх найчастіше проголошували «кур-
кулями», під якими розуміли заможних і середнього достатку селян, чи «під-
куркульниками», куди відносили бідняків, які не сприйняли нововведень. 
За офіційної політики «ліквідації куркульства як класу» це автоматично тяг-
нуло карні санкції.

Під час проведення суцільної колективізації, коли усуспільнювали землю, 
мали місце організовані виступи селян у Великих Лучках (Мукачівський округ), 
Великому Бичкові (Рахівський округ), Нижній Апші (Діброві) та Углі (Тячівський 
округ). У гірських місцевостях нерідко підтримували селян у їхніх виступах проти 
колективізації рейдуючі підрозділи Української повстанської армії.

За масовий антиколгоспний виступ у селі Угля Тячівського округу, що відбувся 
9–15 жовтня 1948 року, 13 селян (переважно жінок) отримали судові вироки про 
позбавлення волі на термін від двох до двадцяти п’яти років. У заворушеннях 
на колгоспних полях у Великих Лучках 1 квітня 1949 року взяли участь вісімсот 
селян, які зірвали сівбу.

Жіночий бунт у селі Велика Добронь Ужгородського округу був найрадикаль-
нішим. Масовий безлад з участю півтисячі осіб супроводжувався погромами, його 
придушив прикордонний загін.

Керівництво Закарпатської області намагалося одночасно вирішити проблему 
малоземелля і позбутися невдоволених колективізацією. Цьому слугували штучні 
міграційні хвилі – переселення у східні райони України, відправка молоді у школи 
фабрично-заводського навчання Донбасу тощо.

Суцільна колективізація проводилася адміністративними, примусовими мето-
дами. Це спричинило низьку продуктивність праці, нерентабельність і збитковість 
колективних господарств. Як не дивно, у 1950 році керівники партійних і дер-
жавних органів Закарпаття спробували переконати столицю в недоцільності та 
економічній неефективності суцільної колективізації в смузі гірських поселень.

У Київ до центрального комітету КП(б)У 4 лютого 1950 року з Ужгорода напра-
вили довідку «Про стан і подальший розвиток сільського господарства у гірських 
селах Закарпатської області». Її підписали голова Закарпатського облвиконкому 
Іван Туряниця і перший секретар обкому партії Іван Компанець. Організацію в гір-
ській зоні сільськогосподарських артілей вони назвали недоцільною. Однак вигоди 
кооперування сільського господарства Закарпаття за поміркованою «народно-
демократичною» моделлю сусідніх країн Східної Європи вже були безнадійно 
втрачені.
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Наприкінці 40-их років повсюдно у Закарпатті на сільських зборах проголосили 
загальний вступ у колгоспи. Відтак загальні збори колгоспників й одноосібників 
проходили щотижня, зазвичай у сільському клубі. Спочатку вони не були велелюд-
ними: від трьох до п’яти десятків присутніх. Пізніше сягали і двох-трьох сотень осіб.

Кожного разу голова колгоспу характеризував найсуттєвіші завдання і зві-
тував за зроблене. Він інформував про всякі дрібниці, зокрема, як відкрив рахунок 
у банку, аби залучити позичку (кредит) для закупки сільськогосподарського інвен-
тарю, насіння, мінеральних добрив, ветеринарних медикаментів.

Іншим разом перерахували наявну колгоспну худобу. Водночас обрали пас-
тухів для найближчого сезону випасу та їздових. Цікаво, закарпатські колгоспи 
у 1948 році вовну продали державі по ціні 35 карбованців за один кілограм, сливи 
– 55 копійок за 1 кг, овече молоко – 2 карбованці 50 копійок за один літр.

Навесні 1949 року в Закарпатті провели крутий земельний переділ. Постано-
вили присадибні ділянки для кожного дворогосподарства нарізати за новою соці-
альною формулою. 26 соток отримували ті, де у колгоспі працював один член сім’ї. 
40 соток належало сім’ям, які дали до трьох колгоспників. Право на 50 соток здо-
були родини, котрі складалися з більше трьох членів колгоспу. Одна сотка оранки 
колгоспним тяглом для них коштувала один карбованець.

У березні 1949 року на сільських зборах офіційно проголосили курс на завер-
шення суцільної колективізації. Затятих одноосібників узяли в дискримінаційні 
лещата. Так, у деяких місцевостях для них встановили плату за користування гро-
мадським пасовищем по 25 карбованців за одну корову. За те ж із членів колгоспу 
брали по 15 карбованців, або на 40% менше.

У наступному році колгоспникам й одноосібникам у гірських місцевостях 
молочні продукти давали теж за відмінними на третину цінниками (за 1 кг у карбо-
ванцях): сир – відповідно по 8 і 12, вурду – по 6 і 8, бринзу – по 10 і 14. Решта ана-
логічних товарів і послуг обходилася одноосібникам на третину, чи 40% дорожче. 
Це був свого роду непрямий соціальний податок. У принципі для тоталітаризму 
розмаїті дискримінаційні та репресивні сита були звичною практикою.

У колгоспах Закарпаття вирощували традиційні культури. Проте врожаї зби-
рали мізерні. Бракувало органічних і мінеральних добрив. Це послужило однією 
з причин, що всі дворогосподарства обклали додатковим податком – гнойовим. 
Приміром, у 1950 році належало здати з кожного двора по 6 кг попелу і по 6 кг 
пташиного посліду.

Нові зміни стартували 30 травня 1950 року, коли у Москві центральний комітет 
Всесоюзної комуністичної партії (більшовиків) прийняв постанову «Про укруп-
нення дрібних колгоспів і завдання партійних організацій у цій справі». Отож 
наступний виток колективізації сільського господарства у Закарпатті збігся із 
масштабними перетвореннями, однотипними у союзному масштабі. У результаті 
у краї замість 557 колгоспів залишили 294, а пізніше ще майже вдвічі менше.

Оплату праці проводили з розрахунку на обліковані трудодні. Так, приби-
ральниці контори колгоспу нараховували 15 трудоднів у місяць. Уклавши договір 
з окружною машино-тракторною станцією, наприклад, брали в користування 
бензинові молотарки. Норма оплати зайнятих біля молотарки склала 0,1 тру-
додня за годину праці. Виходило, що за один трудодень біля молотарки належало 
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відпрацювати десять годин. Це непросто, особливо на пекучому сонці. Легше при-
бирати у конторі.

Голові типового закарпатського колгоспу нарахували найбільше трудоднів – 300–
360. У той же час мінімум трудоднів (180), заснованих на важкій фізичній праці, 
виробляло до третини колгоспників. Більшість не дотягувалася до вказаної позначки 
– 180 трудоднів. Тому не обходилося без перебільшень. На сільських зборах це при-
зводило до гарячих перепалок між колгоспниками через несправедливу схему нара-
хування трудоднів, що не враховувала фізичні навантаження, складні умови та інтен-
сивність праці. Часто звучали наступні аргументи. Хтось діставав трудодні тільки за 
те, що проходив із бубном по селу, оголошуючи якусь новину. Виходило 0,2 трудодня 
за одне бубнування. Завідувачу сільської бібліотеки за оформлення квіткової клумби 
перед правлінням (конторою) колгоспу нарахували 1,5 трудодня, а за оформлення 
плакатів-схем із новобудовами комунізму і гасел до 1 травня (Міжнародного дня 
солідарності трудящих) – 7,2. Тим, хто працював фізично тяжко (орав, косив, збирав 
урожай, доглядав худобу), усе це видалося аж занадто.

У грудні 1949 року на кожен трудодень, приміром, у колгоспі села Новоселиця 
Тячівського округу видали 3,92 карбованця грішми, 3,59 кг зерна, 1,5 кг картоплі, 
740 грамів овочів, 10 кг сіна і 500 грамів соломи. У 1950-му заробіток вийшов на 
третину мізернішим.

Тривалість робочого дня в колгоспах регулювалася в залежності від сезонних 
піків. У період сінокосу і сінозбирання він тривав із чотирьох ранку до десяти 
вечора, або 18 годин, якщо не брати до уваги короткі обідні перерви. Від березня 
1950 року пересічний робочий день розпочинався о 7.00 за московським часом 
і закінчувався о 21.00. На обід відвели дві години. Виходило у день 12 годин праці. 
До західного 8-годинного соціального стандарту було далеченько.

У той час у кожному селі знаходили (точніше призначали) «ворогів народу» 
і колгоспного ладу. Із ними працювали прокурори, міліція і державна безпека. 
Тих, кого проголосили куркулем, виключали як саботажника з колгоспу. Це була 
пряма дорога в жорно репресій. Нерідко викривали зловживання управлінців пер-
винних щаблів – ланкових, бригадирів, завідувачів ферм тощо. Декого за те, що 
він «зробив себе» депутатом сільської ради і не гребував «дерти шкуру з бідного 
народу», знімали з посад і карали внутрішньоколгоспним штрафом «мінус 5 тру-
доднів». Комусь закинули, що з трьох-п’яти працездатних членів його сім’ї, жоден 
не взяв участі у колгоспному веснуванні. Найбільшим гріхом якого-небудь дріб-
ного колгоспного начальника було розпочате будівництво нової хати. Це вважа-
лося неприпустимою розкішшю.

Наростаючі кількісні параметри не поспішали трансформуватися в якісні зру-
шення. Тому в річних звітах голови колгоспів чимале місце присвячували наве-
денню трудової дисципліни. Вони щедро наводили приклади елементарної недба-
лості та кричущої халатності. Зокрема, через погане утримання «загинув бичок, 
а одного зарізали, з якого м’ясо зогнило в коридорі контори колгоспу». Посіяні 
коноплі розгрібали «чужі кури».

Якщо всередині колгоспних відносин відчутно бракувало ідилії, то у господар-
ських контактах із зовнішнім світом знаходилося ще більше «гарячих точок». Так, 
заступник голови колгоспу Федір Бенчак на зборах у згаданому селі Новоселиця 
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Тячівського округу в січні 1951 року резюмував, що всі «ми боремося за перемогу 
комунізму». Але кожен своєю ціною. Отож, «коли треба везти худобі корм, то по 
желізній дорозі треба тих начальників просити і ламати шапку, щоб із станції на 
станцію підвезли». Із того виходило, що «комунізм лиш до Нересниці [найближча 
до Новоселиці залізнична станція] дійде, а далі звідси ні на крок дальше». Краще 
і не скажеш.

6.3. Новації та новатори

У перші колгоспні роки сільські лекторії знайомили із перевагами нової круп’яної 
культури – чумизи, а також із квадратно-гніздовим способом посадки кукурудзи. 
Це в освітньому плані уявлялося кориснішим, аніж безперервні викриття амери-
канських імперіалістів як найлютіших ворогів радянського народу і всього про-
гресивного людства.

У 1950–1955 роках у Закарпатті завзято експерементували з вирощуванням не 
тільки чумизи, але й чаю, цитрусових і субтропічних культур. І завдали величезних 
збитків колгоспам. У Москві вирішили перехитрити природно-кліматичні умови, 
тому заставили у Закарпатті посадити плантації чаю, лимона, апельсина, інжиру, 
граната, хурми, лавра і, навіть, евкаліпта. На закупку саджанців, посадку і догляд 
за примхливими рослинами безглуздо витратили чималі кошти. Привозні куль-
тури масово гинули. Так, у Виноградівському та Ужгородському районі невдовзі 
вимерзли всі евкаліпти (800 саджанців), посаджені у 1950 році. У 23-х низовинних 
колгоспах заклали 80 гектарів чаю. Третина плантацій загинула в перші зими, 
а вцілілі виявилися зрідженими на дві третини. З недолугими експериментами 
покінчили до 1956 року.

Про пріоритетні напрямки сільськогосподарського виробництва Закарпаття 
у радянський час публікували чимало книжок різного обсягу і формату. Зокрема, 
акцент робився на вирощуванні зернових і кормових культур, тваринництві, вино-
градарстві та садівництві, культивуванні чаю та цитрусових. Їх авторами були 
відомі в краї керівники колгоспів і радгоспів, лідери соціалістичного змагання.

Знову ж таки, нагадаємо, для третини закарпатців, записаних у колгосп, трудова 
участь у ньому була чисто символічною. Це проблемне питання так і залишилося 
відкритим упродовж усього радянського періоду. Оплата праці за вироблений тру-
додень зростала поступово: від 1,54 (1966 рік) до 2,2 карбованця (1969 рік). Однак 
вигідніше було виїжджати на сезонні заробітки. Приміром, на лісозаготівлях 
у Вологодській області (Росія) за місяць тоді заробляли до 300 карбованців, тоді як 
у пересічному закарпатському колгоспі вп’ятеро менше.

Як зазначалося, ідея укрупнення колгоспів набула особливої популярності. 
На кінець 1953 року в Закарпатській області функціонувало 263 колгоспи, в тому 
числі двісті укрупнених. Вони об’єднали 107 тисяч селянських дворів і 201 тисячу 
працездатних. Діяли також 15 лісгоспів, 7 виноградарських та один садівничий 
радгоспи.

Щороку на засіданні партійного комітету колективного чи радянського гос-
подарства затверджували номенклатуру кадрів. До неї входили посади ланкових 
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по рослинництву, завідувачів ферм, бригадирів комплексних бригад, керів-
ників виробничих підрозділів підсобних промислів, автотракторного парку та 
інженерно-технічних служб, обліковців, бухгалтерського персоналу, головних 
спеціалістів. Всього півсотні посадовців у середньостатистичному господарстві. 
Але це не весь управлінський кістяк. Інколи за номенклатурним бортом залишали 
завідувача механічною майстернею, землевпорядника, економіста по зарплаті, 
обліковців у підсобних галузях, слюсарів тваринницьких ферм, сторожів й охо-
ронців, зокрема сезонних – польових. У сільської номенклатури поступово зростав 
освітній рівень і професійний досвід. Зокрема, вищу освіту здобували у сільсько-
господарських інститутах України, як правило, у Львівському чи Уманському, 
а середньо-спеціальну – в технікумах аграрного профілу, зазвичай у Стрийському 
або Мукачівському. Найчастіше оволодівали освітніми кваліфікаціями на заочній 
формі навчання, тобто без відриву від виробництва.

Починаючи з 1946 року, в Закарпатті з’явилися перші «правофлангові соціа-
лістичної праці» – передовики сільськогосподарського виробництва. Трудовими 
орденами і медалями СРСР нагородили сотні колгоспників. Про їхній статус, назви 
і кількість нині ніхто не може точно сказати. В артистичному середовищі Героя 
соціалістичної праці називали «Гертруда» (скорочено від «Герой труда»), що асо-
ціювалося з німецьким жіночим ім’ям. На батьківщині двічі Героя соціалістичної 
праці споруджували його бронзовий бюст. Вперше імена закарпатців у переліку 
Героїв соціалістичної праці з’явилися у 1948 році. Ними стали 19-річні дівчата 
з села Вишково – українка Ганна Лехман та угорка Олена Сейпі. Обидві – ланкові 
колгоспу «Прикордонник» Хустського району. У цьому списку також були чотири 
ланкові – угорець Іван Борат (Берегівський виноградарський радгосп), болгари 
Пенчо Пенчев, Деньо Плеєв і Пенчо Острєв (колгосп імені Георгія Димитрова, 
у передмісті Мукачева – Росвигові).

Звісно, усі вони не могли конкурувати з найтитулованішими з усіх закарпатців, 
двічі Героями соціалістичної праці – ланковою Ганною Ладані (1949, 1958) з кол-
госпу імені Володимира Леніна (село Великі Лучки Мукачівського району) та бри-
гадиром Юрієм Пітрою (1958, 1977) з колгоспу «За нове життя» (село Білки Іршав-
ського району). Останній також був кавалером чотирьох орденів Леніна, орденів 
Жовтневої революції та Трудового червоного прапора, лауреатом Державної премії 
СРСР 1976 року. Протягом трьох десятиліть середньорічний урожай кукурудзи на 
зерно у його бригаді складав 112 центнерів із гектара (правда, важили разом із 
качаном). Максимальний – 124,7 центнера у 1974 році.

Спочатку в бригаду Ю. Пітри навідувалися вчені з перевірками, оскільки не 
вірили в таку врожайність. Щоправда, Марко Озерний у Дніпропетровській області 
в післявоєнні роки збирав до 150 центнерів кукурудзи з гектара, але на малих екс-
периментальних ділянках, де штучно творили ідеальні кліматичні умови. Цей 
урожай коштував надто дорого і себе не виправдовував.

Упродовж 27 років (1962–1989) Юрій Пітра був депутатом шести скликань Вер-
ховної Ради СРСР і добре знав перших осіб держави. У парламенті тоді працювали 
не на постійній основі. Дорогу в Москву оплачували і видавали по 15 карбованців 
добових. Селили народних обранців у центрі Москви, у готелі «Росія», кожному 
надавали окремий номер. У готелі діяв спеціальний магазин, де продавали імпортні 
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та дефіцитні товари. Як згадував Ю. Пітра, він завше купував тут одяг, сувеніри і, 
звичайно, апельсини з бананами, котрих у Закарпатті в ту пору бачили тільки по 
телевізору. У Москву двічі Герой Соціалістичної Праці Ю. Пітра привозив сливо-
вицю (горілку зі слив) міцністю від 50 до 75 градусів. У його колгоспі сливовицю 
розливали в 250-грамові пляшки (чекушки), дуже зручні для перевезення у поїзді. 
У колі депутатів союзного парламенту це «закарпатське лікарство» користувалося 
підвищеним попитом.

Як бригадир, Юрій Пітра заробляв 150 карбованців посадового окладу плюс 
три відсотки від ланки (80–120 карбованців). На депутатські витрати щомісячно 
присилали по 100, а потім 200 карбованців. До того ж, за трудові показники вида-
вали ще премії, що досягали 3 тисяч карбованців. Отже, представники колгоспної 
аристократії на матеріальне становище не скаржилися.

Таблиця 6. Трудові показники закарпатців – Героїв соціалістичної праці

Прізвище та ім’я Посада За урожай Дата указу

1. Пенчев Пенчо ланковий колгоспу імені Дими-
трова міста Мукачево

кукурудзи 77,5 центне-
ра з гектара на площі 
3 гектари

16 лютого 
1948 року

2. Ладані Ганна
ланкова колгоспу імені Леніна 
Мукачівського округу (село 
Великі Лучки)

соняшника 26,2 центне-
ра з гектара на площі 
10 гектарів

28 лютого 
1949 року

3. Рубіш Юрій
ланковий колгоспу імені 
Леніна Мукачівського округу 
(село Великі Лучки)

кукурудзи 75,7 центне-
ра з гектара на площі 
10 гектарів

28 лютого 
1949 року

4. Семеняк Ілля бригадир колгоспу імені Дими-
трова (Мукачево)

картоплі 510,2 центне-
ра з гектара на площі 
6 гектарів

28 лютого 
1949 року

5. Бачкай Павло
ланковий колгоспу імені 
Калініна Берегівського округу 
(Берегово)

винограду 91,4 центне-
ра з гектара на площі 
3 гектари

21 червня 
1949 року

6.  Долинський 
Василь

ланковий колгоспу імені Дими-
трова (Мукачево)

винограду 92 центнера 
з гектара на площі 
3 гектари

21 червня 
1949 року

7. Русинко Марія
ланкова Мукачівського вино-
градарського радгоспу
(Мукачево)

винограду 94,7 центне-
ра з гектара на площі 
3,5 гектара

5 жовтня 
1949 року

8. Мишко Юлія
ланкова колгоспу імені Хрущо-
ва Ужгородського округу (село 
Яворово–Есень)

кукурудзи 75,2 центнера 
з гектара на площі 10 
гектарів

4 серпня 
1950 року

Складено на основі: Золоте сузір’я: Нариси про Героїв Соціалістичної Праці. – Ужгород: Книжково-
журнальне видавництво, 1951. – 180 с.

Загалом же звання Героя Соціалістичної Праці за радянський час удостоєно 
45 закарпатців. Серед них – угорець Антонін Біров. Він нагороджений багатьма 
іншими відзнаками Радянського Союзу – орденами Леніна, Дружби народів, Жов-
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тневої революції, Трудового червоного прапора. Шість разів обирався депутатом 
Верховної Ради УРСР. Героєм Соціалістичної Праці став у 1971 році.

А. Біров починав працювати вчителем у школі рідного села Петрово, що у Вино-
градівському районі, став її директором. У 1961 році очолив місцевий колгосп 
«Прикордонник». Це господарство славилося землеробством, урожаями зернових 
і технічних культур. Завдяки застосуванню нових агрономічних знань середню вро-
жайність озимих тоді підвищили втричі – до 72 центнерів із гектара. У Петрові збу-
дували цегельний та консервний заводи. Колгосп заробляв значні кошти. У 1970–
1980 роках їх спрямували на зведення 5 шкіл, 4 дитсадків, 4 будинків культури 
і музичної школи. Фольклорний ансамбль «Тиса» став лауреатом низки конкурсів, 
у тому числі міжнародних. У 1986 році за ініціативи А. Бірова в запустілому граф-
ському маєтку відкрили картинну галерею, де зберігалися полотна відомих худож-
ників Закарпаття та Угорщини 1920–1980 років.

Аби стати Героєм Соціалістичної Праці в аграрній сфері, потрібно було переви-
щити заздалегідь встановлені нормативи. Можемо це простежити із тексту відпо-
відних указів Президії Верховної Ради СРСР у 1948–1950 роках, що стосувалися 
восьми нагороджених.

6.4. Природно-економічні зони і провідні галузі

У загальному земельному фонді Закарпаття на середину 1960-х років орні землі 
складали 15,1%, вигони і пасовиська – 10%, сіножаті – 8,6%, сади та ягідники – 
3,4%, виноградники – 1,2%. Вся посівна площа дорівнювала 192,4 тисячі гектарів. 
Під зернові культури відвели 78,6 тисячі гектарів, кормові – 64, картоплю – 35,7, 
технічні – 8,9, овочево-баштанні – 5,1. Основними зерновими культурами стали 
озима пшениця (28,1 тисячі гектарів), кукурудза (21,2 тисячі), бобові (11,6 тисячі, 
у тому числі горох – 7,2 тисячі). Із технічних культур вирощували тютюн (4,9 
тисячі гектарів), соняшник (3,6 тисячі), льон-довгунець (0,2 тисячі). Посіви зосе-
реджувалися в низинних і передгірних районах. Середня врожайність кукурудзи 
становила 33,8 центнера на гектар, озимої пшениці – 17, картоплі – 109. Тобто 
у цілому не бачимо стабільно високих урожаїв навіть за скромними мірками СРСР.

Плодоягідні та виноградні насадження у 1964 році займали 72 тисячі гектарів, 
у тому числі виноградники – 17,1 тисячі гектарів. Середній валовий збір плодів та 
ягід становив 850 тисяч центнерів, у тому числі винограду – 330,5 тисячі. Особливо 
славилися садами Тячівський і Хустський, виноградарством – Берегівський, Вино-
градівський, Мукачівський та Ужгородський райони. До речі, популярним гаслом 
1950–1960 років був заклик: «Перетворимо Закарпаття на край садів і виноград-
ників!». І справді за десять років (1949–1959) площі під виноградниками зросли 
у 3,3 рази, а під садами – у 4,4 рази.

У тваринництві культивували такі основні породи: великої рогатої худоби – 
бура карпатська, свиней – велика біла і середня біла, овець – прекос (у низинних 
районах) і рацька (у гірських і передгірних).

Отже, за агроресурсним потенціалом, трудо вими навиками населення, спеціалі-
зацією сільського господарства, у Закарпатській області виділялися три природно-
економічні зони.
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Низинна зона охопила територію у 3,4 тисячі квадратних кілометра (26,6% від 
загальної площі області) і включила Берегівський, Виноградівський, Му качівський, 
Ужгородський райони. Тут наприкінці 1980-х років проживало 596 тисяч осіб 
(46,3% населення області). На одного працездатного припало 2,31 гектара сіль-
ськогосподарських угідь, зокрема 1,41 гектара орної (найбільше в області). 
У низині спеціалізувалися на виноградарстві, зернових (у тому числі кукурудзі) 
і технічних куль турах – тютюні та соняшнику. Важливу роль грало садівництво 
та ягідництво. Пріоритетами у тваринництві були молочно-м’ясна велика рогата 
худоба, напівсальне свинарство, птахівництво, риборозведення. Значна увага при-
ділялася бджільництву. Основною галуззю в низинних районах вважали рослин-
ництво. Зернові вирощували на 73 тисячах гектарів (40% оранки), картоплю на 15 
тисячах гектарів (8,5%). Тютюн, овочі та соняшник у структурі посівів займали 
відповідно від одного до трьох відсотків. Плодоягідні насадження тут простяга-
лися на 8 тисячах гектарів, а виноградники – на 3 тисячах. Отож, у 1960 році на базі 
окремих колгоспів з’явилися чотири радгоспи, що спеціалізувалися на садівни-
цтві та виноградарстві. Ґрунтово-кліматичні умови дозволяли вирощувати високі 
врожаї кукурудзи. У 1955 році кукурудзою засіяли 25 тисяч гектарів. У 1962–1964 
роках середньорічний валовий збір кукурудзи становив 65,5 тисячі тонн, або 48,6% 
зернових. У цій зоні знаходився найбільший у Закарпатті колгосп – імені Леніна 
села Великі Лучки Мукачівського округу (району). Він мав майже 5,8 тисячі гек-
тарів землі, у тому числі 4 тисячі гектарів орної. У ньому працювало 2,4 тисячі кол-
госпників. Колгосп утримував 400 коней, 1,5 тисячі голів великої рогатої худоби, 
1,3 тисячі овець, 1,2 тисячі свиней, 6,3 тисячі голів птиці.

Підгірська зона зайняла територію у 3,7 тисячі квадратних кілометра (28,9% 
загальної площі) – Іршавський, Тячівський, Хустський райони з населенням 401 
тисяча осіб (31,1% загальної чисельності). Тут розвивали садівництво і виноградар-
ство, м’ясне свинарство, вовно-молочне вівчарство, вирощували молочно-м’ясну 
велику рогату худобу. У структурі товарної про дукції тваринництво займало 
близько 65%, фрукти, ягоди, виноград – 15,8%, картопля та овочі – 9,5%. Гірська 
зона простяглася на 5,7 тисячі квадратних кілометра (44,5% загальної площі) 
і представлена Великоберезнянським, Перечинським, Свалявським, Воловецьким, 
Міжгірським, Рахівським районами. Населення становило 291 тисячу осіб (22,6% 
загальної чисельності). У структурі товар ної продукції домінувало тваринництво 
(81,5%), картопля займала 11,4%, фрукти та ягоди – 2,1%, овочі – 1,9%.

Аграрне виробництво у повоєнному Закарпатті поступово механізували. Обслу-
говували наявні колгоспи 11 машинно-тракторних і 2 машинно-тваринницькі станції. 
У 1958 році на цих станціях працювало майже триста спеціалістів – інженерів, тех-
ніків, агрономів, зоотехніків, землевпорядників, ветеринарів, бухгалтерів.

Після чергових «зміцнень та укрупнень», у 1964 році в Закарпатській області 
налічувалося вже тільки 146 колгоспів і 13 радгоспів. Вони мали 3,6 тисячі трак-
торів, 2 тисячі вантажних автомобілів, 172 зернові комбайни, котрі їм дісталися від 
уже скасованих машинно-тракторних станцій.

Оплата праці колгоспників проводилася переважно натурою, в основному 
зерном. Проте у лютому 1961 року в країні запровадили додаткову оплату за одер-
жану продукцію, котру на місцевому рівні нерідко ігнорували. Тож не дивно, що 
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вийшла спільна постанова бюро Закарпатського обкому КПУ і виконкому обласної 
ради від 22 жовтня 1963 року «Про грубі порушення встановленого порядку роз-
рахунків з колгоспниками». У ній відзначили, що у багатьох колгоспах не тільки не 
запровадили додаткової оплати, але й не видавали авансів за трудодні.

У роки «золотої п’ятирічки» (1966–1970) в розвиток сільського господарства 
Закарпатської області держава вклала близько 200 мільйонів карбованців – удвічі 
більше, ніж у 1961–1965 роках. Постачання мінеральних добрив за п’ятирічку 
зросло на 37%, тракторів і автомашин – на 34%, комбайнів – у 3,5 разу. Повністю 
завершили електрифікацію сільського господарства. Валова продукція сільськогос-
подарського виробництва збільшилася на 14,4%, основні виробничі фонди зросли 
у півтора разу. Середньорічний збір зерна порівняно з попереднім п’ятиріччям зріс 
на 28,8% – із 17,7 до 22,8 центнера на гектар. Обсяг же виробництва м’яса збіль-
шили на 56,2%, молока – на 33,5%, вовни – на 18,9%. Значним стимулом для цього 
стали понадпланові заготівлі за підвищеними цінами.

Підкреслимо, до пересічних західних стандартів (розвинутих країн, або, як 
їх тоді називали, «капіталістичних») усі зазначені показники, попри візуальний 
ефект, не дотягували. Тому знамените аграрне гасло Микити Хрущова «Догнати 
і перегнати Америку» так і залишилося нездійсненою мрією, тим більше на регіо-
нальному рівні. Найбільш успішна за всі роки існування СРСР «золота п’ятирічка» 
тільки дещо скоротила наявне відставання.

У наступні роки суттєвого приросту виробництва сільськогосподарської про-
дукції не відбулося. Колгоспи здавали державі вироблене за все ще низькими 
заготівельно-закупівельними цінами, тому колгоспники, оплата праці яких зали-
шалася невеликою, жили за рахунок особистих господарств. Останні обклали над-
мірними податками: на землю, м’ясо, молоко, яйця. Таке обмеження особистих 
підсобних господарств мало привести до їх «відмирання». Але наростаюча про-
довольча криза в СРСР дала їм «друге дихання». У своїх 233 тисячах підсобних 
господарствах населення Закарпаття виробляло від 30 до 60% від усієї сільськогос-
подарської продукції області. Йдеться про такі продукти, як овочі, картопля, м’ясо, 
молоко, яйця, не кажучи вже про виноград, фрукти, мед тощо.

На цьому тлі прийшла черга нової комплексної аграрної реформи, відомої під 
назвою «Продовольча програма» 1982 року. У Закарпатті створили 13 районних 
агропромислових об’єднань. До них увійшли 357 різногалузевих суб’єктів, тех-
нологічно і економічно пов’язаних між собою. У цьому переліку 168 сільсько-
господарських, 40 промислових, 70 обслуговуючих підприємств. Із сорока про-
мислових підприємств – 21 переробляло сільськогосподарську продукцію. Це 6 
м’ясокомбінатів, 5 молокозаводів, 8 плодоконсервних, один виноробний та один 
комбікормовий заводи. Так, в Ужгороді працював молокозавод, що переробляв 50 
тонн молока на зміну.

Приклад іншого плану. У 1972 році у селі Концово Ужгородського району 
з допомогою угорської фірми з міста Баболна, котре знаходиться поблизу кордону 
з Австрією, збудували Закарпатську експериментальну птахофабрику. Її потуж-
ності дозволяли вирощувати до одного мільйона бройлерів і виробляти 50 міль-
йонів штук яєць у рік. У той же час через непродуману гігантоманію в спеціалі-
зації та концентрації виробництва фактично згорнули десять створених раніше 



Радянське Закарпаття (1944–1991) 329 ׀

ком плексів із відгодівлі великої рогатої худоби в колгоспах Перечинського, Ужго-
родського і Мукачівського районів.

За радянської влади закарпатських селян обділяли не тільки в оплаті праці, 
а й у торгово-побутовому і медичному обслуговуванні, забезпеченні культурно-
освітніми закладами, будівельними матеріалами, у прокладанні шляхів із твердим 
покриттям, газо- та енергопостачанні. Умови життя на селі, де соціальна сфера 
фінансувалася за залишковим принципом, завжди були гіршими за міські посе-
лення. У 1985 році середньомісячна оплата праці колгоспників становила 109 кар-
бованців, а працівника радгоспу – 104. У промисловості вона сягала 184,2 карбо-
ванця, або була вищою на 60%.

Житлове будівництво у селі велося здебільшого за рахунок власних коштів 
селян. У 1946–1971 роках із 7 мільйонів 254 тисячі квадратних метрів житлової 
площі збудованої в Закарпатській області державними і кооперативними підпри-
ємствами та організаціями, сільські жителі спорудили 3 мільйони 248 тисячі квад-
ратних метрів, або 44,8%. Першу скрипку в цьому будівельному бумі грали «гроші 
заробітчан». Зокрема, тільки навесні 1966 року з Тячівського району на будівельні, 
лісозаготівельні та лісосплавні роботи за межі Закарпаття виїхало понад 10 тисяч 
осіб, а у літньо-осінній період на збирання врожаю – 13 тисяч. Про трикратну 
і більше різницю оплати праці вдома і на заробітках уже йшлося.

Одвічною проблемою колгоспно-радгоспної системи у Закарпатті, як і будь-де 
у Радянському Союзі, були приписки і довгобуди. Наприклад, у 1977 році кол-
госпи і радгоспи Ужгородського району прозвітували про реалізацію 14,4 тисячі 
тонн овочів, а фактично лише третину від звітних даних. У 1979 році радгосп 
імені Михайла Фрунзе у селі Худльово показав у звіті найвищий в Ужгородському 
районі урожай кукурудзи з кожного гектара – 106 центнерів. Із них реальних вия-
вилося тільки 60. Постійно порушувалися терміни будівництва важливих вироб-
ничих об’єктів. Так, молочно-товарну ферму на 400 голів великої рогатої худоби 
у колгоспі «Бескид» Великоберезнянського району замість норми 36 місяців буду-
вали утричі довше – дев’ять років. Шестигектарний тепличний комбінат у колгоспі 
імені Тараса Шевченка Свалявського району звели за десять років при нормі 18 
місяців. Такі курйози зустрічалися десятками. У підсумку маємо прописну істину. 
В умовах командно-адміністративної економіки справжнім господарем у селі були 
радянські та партійні функціонери. Вони фактично були власниками колгоспів 
і радгоспів, загалом суспільного майна.

Секретар партійного комітету де-факто контролював, а практично дублював, 
інколи просто підміняв функціональні обов’язки голови колгоспу і голови сіль-
ради. Їхні управлінсько-розпорядчі дії узгоджувалися на засіданні партійного комі-
тету, де слухали повсякчас поточні господарські питання і приймали дріб’язкові 
квазіполітичні рішення.

Нині вони викликають сміх: «про авангардну роль комуністів автотракторного 
парку по наданню допомоги в завозці та збереженні грубих і соковитих кормів» 
(22 серпня 1976 року), «суворо заборонити осіменіння корів і нетелів неклас-
ними бугаями-плідниками» (йшлося про пункт штучного запліднення, 27 грудня 
1980 року), «про роботу комуністів в підготовці до літньо-табірного утримання 
худоби на полонинах» (30 травня 1989 року) тощо.



Розділ III. 330 ׀

На початку 1990-х років уже в незалежній Україні пройшов болісний процес 
розпаду колгоспно-радгоспної системи. Найчастіше він супроводжувався спра-
вами кримінального відтінку – пограбуванням основних фондів перехідним керів-
ництвом колективних господарств. Тому вони неухильно втрачали економічну 
значимість.

7. ДЕРЖАВА І ЦЕРКВА

Запровадження нової «релігії» – фанатичної віри в комунізм як ідеальну суспільну 
формацію – спонукало адептів тоталітарного режиму до антирелігійного терору. 
Комуністична партія та уряд Радянського Союзу цілеспрямовано усували церкву 
з усіх суспільних сфер. Передусім масово закривали культові споруди, пересліду-
вали духовенство, проводили атеїстичну пропаганду. Цей терор спрямували проти 
всіх конфесій. У другій половині 1940-их років у радянізованій Західній Україні 
його розгорнули проти греко-католицької церкви. На початку 1960-их православна 
церква в Україні втратила майже 50% культових споруд. Їх знесли або перепрофі-
лювали під склади, клуби, спортивні зали, музеї атеїзму тощо. Ця політика утисків 
і реквізицій продовжувалась і далі. У 1965–1974 роках у Радянській Україні 
щорічно закривали в середньому 48 православних храмів, а у 1974–1987 роках – 
22. За сорок років (1945–1985) у Закарпатті знищили 58 храмів найчисельніших 
конфесій, десятки дзвіниць і каплиць, сотні придорожніх хрестів.

У Радянському Союзі атеїзм став офіційною державною доктриною. У 1954 
році запровадили навіть спеціальний термін «науковий атеїзм». Вперше він зга-
даний у постановах ЦК КПРС «Про крупні недоліки в науково-атеїстичній пропа-
ганді та в заходах її покращення», «Про помилки в проведенні науково-атеїстичної 
пропаганди серед населення». Починаючи з 1959 року, курс «Основи наукового 
атеїзму» ввійшов до навчальних програм у системі вищої освіти СРСР.

Важливою формою атеїстичного виховання в пересічній радянській школі була 
індивідуальна робота з учнями з родин, які мали тверді релігійні переконання. 
На уроках учителі мусили викривати церкву, що, начебто, завше виступала проти 
прогресу і науки.

7.1. Радянська модель секуляризації

Станом на 1944 рік більшість населення Закарпаття належала до греко-католицької 
церкви – 460 тисяч вірників. Православних нараховувалося від 109 до 121 тисячі. 
81 тисяча сповідувала католицизм, а 78 тисяч були протестантами.

Народна Рада Закарпатської України створила необхідні передумови для 
корекції релігійної ситуації у потрібному руслі. У березні 1945 року державним 
органам передали всі записи актів громадського стану: народження, одруження, 
смерті. У монастирів забрали зайві землі, залишивши наділи з розрахунку 
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півгектара на одного монаха. Серед важливих законодавчих актів Народної Ради 
був декрет «Про родину і одруження». Визнавався законним тільки цивільний 
шлюб. Це уможливило одруження без релігійного обряду. Вінчання дозволялося 
тільки після офіційної реєстрації шлюбу.

Кардинальну зміну конфесійної ситуації накреслив декрет Народної Ради від 20 
квітня 1945 року «Про користування церковним майном». Усе рухоме і нерухоме 
майно, що належало доти церквам як юридичним особам, переходило у розпоря-
дження релігійних громад. Вирішувати долю церковного майна могли громадяни, 
котрі перейшли в іншу конфесію. Якщо їх чисельність складала дві третини, то все 
майно переходило новій громаді. Відповідним чином упорядковувало церковно-
майнові спори управління у справах культів Закарпатської України.

Не менш промовистим є декрет «Про реформу освіти Закарпатської України» 
від 29 квітня 1945 року. Доти, крім державних, існували громадські, державно-
громадські та церковні школи. Надалі всі вони, крім богословських, також дитячі 
садки стали державними, а вчителі – державними службовцями.

Ще раніше (5 грудня 1944 року) провели масштабну секуляризацію, тобто відо-
кремили церкву від держави, відповідно – школу від церкви. У 1944–1945 навчаль-
ному році уроки Слова Божого у школах із двох годин на тиждень скоротили до 
однієї. Відтак вивчення «богослів’я» заборонили.

Прийняття Народною Радою декрету «Про вільну зміну релігії» від 24 березня 
1945 року просигналізувало про те, що у місцевій пресі стартує масована пропаганда 
проти греко-католицької церкви. Невдовзі вона отримала статус «ворога № 1».

Метою повоєнної радянської конфесійної політики була повна ліквідація Укра-
їнської греко-католицької церкви – найвпливовішого у західному регіоні суб’єкта 
суспільних відносин. За оптимальну форму втілення задуму взяли приєднання 
до Російської православної церкви. Застосували широкий спектр репресивних 
заходів. Тому роль головного виконавця конфесійної політики СРСР відвели пра-
воохоронним органам.

Природно, в основу лягло поєднання таємних агентурно-вивідувальних і про-
вокативних методів впливу на священнослужителів і вірників. Негласно збирали 
інформацію про релігійні громади і компрометували духовних осіб. Ці прямі та опо-
середковані заходи супроводжувались арештами, іншими карально-репресивними 
актами та агітаційно-пропагандистськими диверсіями.

8 квітня 1945 року у львівській газеті «Вільна Україна» з’явилася публікація 
в жанрі політичного памфлету, де йшлося про Українську греко-католицьку церкву, 
починаючи від укладення Берестейської унії 1596 року. У памфлеті «З хрестом 
чи з ножем?» найбільше уваги приділено новітнім часам і харизматичній постаті 
митрополита Андрія Шептицького, котрий помер 1 листопада 1944 року на 80-ому 
році життя. Автор – відомий комуністичний журналіст і письменник Ярослав 
Галан – скористався псевдонімом Володимир Росович. Він обрав украй тенден-
ційний спосіб висвітлення теми, із свідомим спотворенням історичних фактів. 
Ця публікація перетворилася на примітивний пасквіль і, по суті, започаткувала 
брудну інформаційну кампанію з дискредитації греко-католицького духовенства.

Антицерковні популярні видання і квазімонографічні дослідження, що часто 
виходили в цей період, так само вирізнялися цинічно-фривольним підходом. 
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На передній план виступило мізантропічне прагнення всіляко виправдати зни-
щення за конфесійною ознакою. Шаблонним стало очорнення авторитету церкви, 
звинувачення ієрархів у тяжких злочинах – «зраді інтересів народу», «співпраці 
з гнобителями», особливо в колабораціонізмі з окупаційними режимами, зокрема 
нацистським.

У Закарпатті запровадили невибагливі принципи нової церковної, а точніше 
антикатолицької політики. Духовенство всіх конфесій дістало кваліфікацію 
«ворога народу», «контрреволюціонера», «саботажника» суспільного прогресу. 
Проте співробітники державної безпеки все пильніше стежили за публічним і при-
ватним життям греко-католицьких священиків. На керівників єпархії завели аген-
турну справу під назвою «Хрестоносці».

7.2. Утиски Мукачівської греко-католицької єпархії

Канонічно створив Мукачівську єпархію папа Климент XIV у вересні 1771 року. 
Наприкінці ХVІІІ століття осередок єпархії перемістився з Мукачева до Ужгорода, 
проте первісне найменування «Мукачівська» залишилося неторканим і досі.

Мукачівська єпархія сприяла релігійно-культурному розвитку навколишніх 
країн. Вона стала колискою нових єпархій, що донині існують у сучасних дер-
жавах Хорватія, Словаччина та Угорщина: Крижавецька (1777 рік), Пряшівська 
(1818), Гайдудорозька (1912). Упродовж XIX – першої половини XX століть най-
улюбленішим і найвелелюднішим для греко-католиків Закарпаття була щорічна 
паломницька мандрівка на відпуст до монастиря в Марія-Повчі (Угорщина). Він 
знаходився раніше в межах Мукачівської єпархії.

Протягом півстоліття, у 1949–1989 роках, Мукачівська греко-католицька 
єпархія пережила трагічний період нещадного переслідування з боку тоталітар-
ного режиму. Проте вона продовжувала діяти підпільно завдяки законспірованій 
співпраці священиків і вірників, аж поки її не легалізувала у листопаді 1989 року та 
ж сама радянська влада, щоправда, у лібералізованій версії в часах «перебудови».

У підпіллі («катакомбах») єпархією керував капітулярний вікарій Микола 
Мурані (до 1979 року). Після його смерті уся відповідальність лягла на плечі під-
пільно висвяченого у серпні 1978 року єпископа Івана Семедія. Він керував єпар-
хією і після її легалізації.

У дорадянський час Мукачівська греко-католицька єпархія мала п’ять архиди-
яконатів: Березький, Земплинський, Марамороський, Угочанський, Ужанський, 32 
деканати, близько трьохсот парафій. В Ужгороді знаходилися кафед ральний храм, 
єпископська палата і духовна академія. Всього нараховувалося 433 священики, 
з яких 25 були пенсійного віку, 10 – монахами-василіянами.

Під покровительством єпархії діяли освітні та соціальні установи, зокрема 
Ужгородська греко-католицька учительська семінарія, Ужгородська жіноча учи-
тельська семінарія, чотири інтернати в Ужгороді (Konvict, Alumneum), один – 
у Хусті (Alumneum), інтернат Мукачівської гімназії, інтернат для сиріт «Святе 
сімейство» та інші.



Радянське Закарпаття (1944–1991) 333 ׀

Певний час тимчасово адміністрував єпархію прелат Олександр Ільницький, 
а потім – єпископ Гайдудорозької єпархії Міклош Дудаш, позаяк 31 травня 1943 
року помер мукачівський єпископ Олександр Стойка. Отримавши повноваження 
від апостольського престолу, єпископ Міклош Дудаш 24 вересня 1944 року висвятив 
на єпископа Мукачівської єпархії випускника Римського колегіуму Святої Терезії 
33-річного отця Теодора Ромжу. Це сталося напередодні вступу 4-го Українського 
фронту в Закарпаття при асистенції римо-католицьких єпископів Іштвана Мада-
раса з Кошице та Яноша Шеффлера із Сатмара.

Одна з перших відомих офіційних зустрічей керівництва Мукачівської греко-
католицької єпархії з радянськими військовими і представниками прорадянської 
цивільної влади відбулася у стінах Ужгородського кінотеатру імені Ракоці. Саме 
там 7 листопада 1944 року пройшло перше в Закарпатті урочисте відзначення чер-
гової річниці більшовицького державного перевороту в Росії восени 1917 року. 
У часи СРСР це офіційно іменували Великою Жовтневою соціалістичною револю-
цією. Єпископа Т. Ромжу запросили виступити на зібранні. Після цього в місцевій 
та київській пресі з’явилася сфальсифікована стаття. У ній владика начебто просив 
возз’єднати край із Радянською Україною. Коли Т. Ромжа намагався спростувати 
публікацію, йому категорично відповіли, що саме так належало казати.

Провісником переслідувань греко-католицької церкви став лист Йосифу Ста-
ліну від 18 листопада 1944 року. Його уклали і підписали у Мукачеві чільні 
русофіли – верхівка Мукачівсько-Пряшівської православної єпархії на чолі із 
заступником єпископа, ігуменом Феофаном Сабовим, архімандритом Олексієм 
Кабалюком, секретарем єпархіального управління Іваном Кополовичем, протоі-
єреєм Дмитром Бєляковим та учителем гімназії в Хусті Петром Лінтуром. Пред-
ставники «русского» православного руху просили радянського вождя включити 
Закарпатську Україну до складу СРСР у формі «Карпаторусской Советской Рес-
публики». Її кордони вони позначили розмашисто – від Ясіня до Попрада, від 
Ужка до Дебрецена. У листі також містилося прохання передати Мукачівсько-
Пряшівську православну єпархію під юрисдикцію Московського патріархату. 
Окремо просили допомоги у вилученні церков, церковних будинків і земельних 
ділянок у греко-католицької церкви Закарпатської України. З ініціативи і за спри-
яння політичного управління 4-го Українського фронту 7 грудня 1944 року до 
Москви відрядили православну делегацію. Вона відвезла Й. Сталіну згаданого 
листа, під яким поставили підписи на православному з’їзді в Мукачеві 18 листо-
пада 1944 року 23 священики.

Як тільки делегація повернулася додому, державна влада розгорнула потужний 
наступ проти Мукачівської греко-католицької єпархії. Його очолив уповнова-
жений у справах культів Народної Ради Закарпатської України Петро Лінтур, 
офіційно призначений на цю посаду 20 квітня 1945 року. Із боку православних 
ієрархів йому допомагав секретар Мукачівсько-Ужгородської православної 
єпархії Іван Кополович. Незважаючи на духовний сан, він виявив дивовижний 
чиновницький хист, як член президії та перший заступник голови Хустського 
міського народного комітету, член Народної Ради Закарпатської України, голова 
надзвичайної комісії з обліку шкоди, розслідуванню і встановленню злочинів, 
заподіяних «німецько-угорськими загарбниками» під час окупації Закарпаття. 
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Прийнявши чернече ім’я Іонафан, Іван Кополович із «внутрішнього фронту» був 
перекинутий на «зовнішній». У його послужному списку посади адміністратора 
російських та угорських православних приходів в Угорщині (1949), помічника 
єпископа у Пряшеві, Словаччина (1955). Із 1966 року він призначався єпископом 
Берлінським і Середньоєвропейським, екзархом Північної і Південної Америки 
та Алеутських островів, єпископом Тамбовським і Мічурінським, архієпископом 
Молдавським і Кишинівським.

Здогадатися не важко, наскільки вірно і сумлінно Іонафан (Кополович) служив 
Радянському Союзу. Ось один із прикладів. 18 грудня 1944 року створено Спеці-
альний суд Закарпатської України «для боротьби з ворогами нашого народу». Без 
вагань до слідчої комісії ввійшли православні священики Іван Кополович і Воло-
димир Пронін.

У лютому 1945 року карні органи заарештували греко-католицького пароха 
у Рахові отця Петра Дем’яновича, депутата угорського парламенту. Після звину-
вачення у шпигунстві та зрадництві проти «радянського народу», Спеціальний суд 
Закарпатської України засудив його до розстрілу. Вирок старій та хворій людині 
виконали прямо в ліжку Ужгородської лікарні на Великодню п’ятницю – 23 квітня 
1945 року.

Така ж доля чекала інших депутатів угорського парламенту з числа греко-
католицького духовенства. У березні 1945 року потрапив у в’язницю канонік 
Мукачівської греко-католицької єпархії Олександр Ільницький, де й загинув за 
загадкових обставин.

Коли арештували отця Степана Фенцика, його вирішили використати для 
навернення греко-католиків у православ’я. Грали на владолюбній амбіційності, 
проте С. Фенцик відмовився. Тоді 14 червня 1946 року його засудили до страти. 
Вирок виконали в Ужгородській тюрмі.

До греко-католицької церкви у Закарпатті застосували репресивну тактику 
з виразною фіксацією несприятливих морально-психологічних та матеріально-
побутових умов: вилучення храмів, закриття духовної семінарії, нещадна подат-
кова облога на всі джерела церковних прибутків, націоналізація майна, розвін-
чання «профашистської, антирадянської, підривної діяльності».

Проти вольових і непокірних священиків безупинно збирали звинувачу-
вальну інформацію. Уже до початку 1946 року було засуджено до різних строків 
позбавлення волі вісім греко-католицьких парохів. Їм інкримінували співпрацю 
з «угорсько-фашистським режимом».

Органи радянської влади невпинно передавали греко-католицькі храми пра-
вославним. Залишившись без парафій, греко-католицькі священики шукали собі 
іншу роботу. Багато з них до кінця 1945 року емігрували у Чехословаччину (19 
священиків), Угорщину (6), Румунію (3), США (8). Якщо на початку 1945 року 
єпархія налічувала 425 священиків, то на кінець року їх залишилося 297, або 70%.
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7.3. Убивство єпископа Теодора Ромжі

Єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Теодор Ромжа (1911–1947) нале-
жить до чільних жертв комуністичного режиму. Якщо отця Гавриїла Костель-
ника у Галичині заставили очолити «ініціативну групу» з возз’єднання Україн-
ської греко-католицької церкви із Російською православною церквою, то єпископ 
Теодор Ромжа став немеркнучим символом героїчного опору греко-католиків 
Закарпаття.

Місцеві комуністи і співробітники правоохоронних органів наполегливо схи-
ляли єпископа Т. Ромжу підписати «Маніфест про возз’єднання» від 26 листопада 
1944 року. Вони націлювали його на «добровільне возз’єднання» з Російською 
православною церквою. Ввічлива відмова єпископа призвела до адміністративних 
утисків усієї конфесії.

Саме тоді православні під покровительством державної влади насильно віді-
брали до два десятки храмів від греко-католицьких громад на Мараморощині, 
зокрема у селах Вонігово, Калини, Кричово, Угля (Тячівський район), Горінчево, 
Данилово, Липча, Нанково, Нижнє Селище, Сокирниця, Стеблівка, Шандорово – 
Олександрівка (Хустський район), Вучкове, Торунь (Міжгірський район), Лиси-
чево (Іршавський район).

За рішенням Закарпатської обласної ради депутатів трудящих 21 серпня 
1946 року розпочато націоналізацію церковних і монастирських земель. 
Єпископ Т. Ромжа постійно надсилав до різних інстанцій письмові клопотання 
щодо відновлення порушених прав греко-католиків. Він усе частіше навідував 
парафії, посилив особисті контакти зі священиками, утримуючи їх від переходу 
у православ’я.

Натомість єпископу офіційно заборонили без спеціального дозволу покидати 
межі Ужгорода. Тому очевидців відразу здивувало те, що уповноважений у справах 
культів С. Лямін-Агафонов без зволікань дозволив йому освятити оновлений храм 
у селі Лавки (Мукачівський район).

25 жовтня 1947 року в супроводі семінаристів Михайла Бугира і Михайла 
Маслея єпископ Теодор Ромжа добрався пішки на автобусну станцію. Єпархія на 
той час уже не мала жодного транспорту. У переповненому автобусі Ужгород–
Мукачево вони доїхали до села Іванівці, де на них чекала бричка до Лохова. Там 
у пароха Петра Васькова заночували.

Наступного дня, 26 жовтня, у неділю єпископ відслужив дві літургії у сусідніх 
селах Лавки і Лохово. Після обіду вирішив їхати до Ужгорода, але господарі пові-
домили, що на виїзді із села когось чатують підозрілі автомашини. Під охороною 
добровольців Т. Ромжа заночував на фарі в Лохові, щоби вирушити у дорогу 
наступного дня.

Вранці 27 жовтня 1947 року в бричку сіли шестеро попутників: єпископ, свя-
щеники Даниїл Бачинський та Андрій Березнай, два семінаристи і візник. Прої-
хавши від Лохова близько двох кілометрів, вони помітили велику вантажівку, котра 
кинулася навздогін. Поблизу села Іванівці візник уміло маневрував, аби пропус-
тити військовий автомобіль «Студебекер». Проте автомашина спеціально налетіла 
в бричку, розбивши її на тріски. Як виявилося, вантажівку спеціально підготували: 
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на бампер приварили важку рейку і металеву котушку-барабан із тросом. Під час 
удару із заднього колеса брички відірвався 30-сантиметровий шматок заліза, що 
пробив радіатор «Студебекера». Невдовзі з’явилося поштове авто, яке спонукало 
вбивць утекти на невеличкому позашляховику, що увесь час тримався неподалік 
«Студебекера». На поштовому авто потерпілих доправили до Мукачівської лікарні.

Цей замах цікавий моментами, які можна назвати дивовижним збігом обставин. 
Перший. Велика автомашина «Студебекер» із дванадцятьма колесами, яку в народі 
називали танком, вдарила в заднє колесо брички і стала, наче вкопана. Якщо б авто 
не зупинилося різко, то відразу б розчавило на смерть усіх шістьох жертв. Нато-
мість від удару з колеса брички відірвався шматок обводу, що не впав на землю, 
а пробив капот, заклинився між радіатором і вентилятором.

Другий. Уламки брички накрили єпископа Теодора Ромжу та отця Даниїла 
Бачинського. Тому вбивці згаяли час, не змогли знайти і добити головну ціль. 
Третій. Коли агенти безпеки залізними палицями стали бити інших попутників, 
назустріч із горбка заторохтіла поштова вантажівка. Усім жертвам замаху вона вря-
тувала життя. З’явилися випадкові свідки. Отож після аварії всі попутники зали-
шилися живими. Пораненим надали кваліфіковану медичну допомогу.

1 листопада 1947 року стало зрозуміло, що єпископ одужує. Тому оперативний 
співробітник народного комісаріату внутрішніх справ, яку влаштували до Мука-
чівської лікарні під виглядом медсестри, зробила йому отруйну ін’єкцію. Т. Ромжа 
помер від рідкісної отрути кураре, яку важко розпізнати без лабораторних дослід-
жень. Його поховали в Ужгороді 4 листопада 1947 року в крипті кафедрального 
собору. На похорон прибуло до 20 тисяч вірників.

За офіційною версією, смерть єпископа Теодора Ромжі настала від отриманих 
поранень (набряку мозку) після звичайної дорожньо-транспортної пригоди. 
Мовляв, на сільській дорозі на бричку єпископа випадково наїхало невідоме ван-
тажне авто.

Після розпаду СРСР пролилося світло на обставини таємничої смерті. Про все 
відверто зізнався у своїх спогадах ветеран радянських спецслужб генерал Павло 
Судоплатов, який спеціалізувався на фізичному усуненні видатних представників 
опозиції сталінському режимові.

Єпископ Теодор Ромжа став жертвою замаху, здійсненого з відома вождя СРСР 
Й. Сталіна на прохання першого секретаря ЦК КП(б)У М. Хрущова. Вбивство 
організували міністр державної безпеки СРСР В. Абакумов та його підлеглий – 
міністр державної безпеки УРСР С. Савченко.

У червні 2001 року під час візиту папи римського Івана Павла II в Україну, 
нескореного єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії беатифікували. 
Він проголошений блаженним католицької церкви. У 2003 році у Львові друком 
вийшов розлогий життєпис єпископа Теодора Ромжі.
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7.4. Ліквідація греко-католицької єпархії

Насильницькі акції проти греко-католицької церкви започатковано у Російській 
імперії ще у другій половині XVIII століття імператрицею Катериною ІІ. Однак 
церква швидко відновилася за ліберального царювання Павла І та Олександра 
І. Консервативний цар Микола І (1825–1855) підірвав позиції греко-католиків, 
заборонивши їхню конфесію та покаравши засланням у Сибір непокірних свяще-
ників. Величезні втрати українського населення Холмщини і Підляшшя (сучасна 
Польща) за століття (від 1815-го до 1914 року) значною мірою сталися саме через 
ліквідацію греко-католицької церкви. Понад півмільйона осіб, уникаючи право-
славної перспективи, перейшли у католицизм. За окатоличенням у латинському 
обряді наступало спольщення, тобто втрата автохтонної ідентичності.

Деспотичну конфесійну політику Миколи І узяв за взірець Йосиф Сталін. 
У квітні 1945 року заарештували всіх греко-католицьких єпископів, які перебували 
в Радянській Україні, за винятком Теодора Ромжі. У в’язницю потрапили митро-
полит Йосиф Сліпий, чотири єпископи, сотні священиків.

Водночас у Львові запустили маніпуляційний проект «Ініціативна група по 
возз’єднанню греко-католицької церкви з православною церквою» на чолі з Гав-
риїлом Костельником. Цей начебто церковно-адміністративний орган видав у дер-
жавних друкарнях декілька пропагандистських брошур і листівок-звернень. Так, 
у липні 1945 року тиражем п’ять тисяч примірників побачила світ книжечка Г. Кос-
тельника «Апостол Петро і римські папи, або Догматичні підстави папства» (60 
сторінок). У ній автор греко-католицьке віровчення некоректно переломив через 
призму «об’єднання з цілим українським народом і в орбіті православної церкви».

Чотиристорінкове звернення «До всечесного греко-католицького духовенства 
в західних областях України» (Львів, 28 травня 1945 року) підписали священики 
Гавриїл Костельник, Михайло Мельник, Антон Пельвецький як представники від-
повідно Львівської, Перемиської та Станіславської греко-католицьких єпархій. Вони 
потрактували появу своєї церкви як польського засобу поневолення українців та 
ефективного інструменту мадяризації. Навпаки, світлі сторінки історії українського 
народу у зверненні пов’язано з православ’ям. Окрему пошану висловлено визволь-
ному титанізму «першого маршала, незрівнянного Сталіна». Автори пожалкували, 
що їхні єпископи не зорієнтувалися у «нововитвореній» політичній та церковній 
ситуації. Тому з дозволу державної влади вони проголосили «Ініціативну групу 
по возз’єднанню греко-католицької церкви з православною церквою» з осідком 
у Львові. Розтлумачили і свої перші кроки, зокрема видання потрібної літератури 
і мобілізація прибічників у середовищі священиків і дяків, збір одноразових внесків 
на канцелярські та видавничі видатки: 50 карбованців із священика, а 10 – із дяка.

Урешті-решт відповідний церковний собор провели у Львові у березні 1946 року 
без відхилень від сценарію, розробленого органами державної безпеки. Визначену 
для нього роль виконав отець Г. Костельник. Він виголосив «Доповідь про мотиви 
возз’єднання Греко-католицької церкви з Руською (Російською) православною 
церквою», котру завершив висновками про фальшивість і неспроможність захід-
ного християнства, а також закликами до єднання зі східним православ’ям. Аби ком-
пенсувати скандальну відсутність ієрархів Української греко-католицької церкви, 
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котрі за відмову перейти у православ’я опинилися в неволі, обряд «возз’єднання» 
освячено чотирма православними єпископами. Терміново надрукували спеці-
альний збірник «Діяння собору греко-католицької церкви у Львові 8–10 березня 
1946 року» для вибіркового розповсюдження.

Радянське керівництво не зважило на осуд, з яким світова громадськість поста-
вилася до брутального втручання держави у внутрішні церковні справи. Більше 
того, репресії щодо греко-католицького духовенства продовжилися, адже Львів-
ським собором ліквідація греко-католицької церкви в Україні не завершилася.

Наступним етапом стало переведення в московське православ’я греко-католиків 
Закарпаття. Тут органи влади заздалегідь прийняли низку рішень, що свідчили про 
намір на власний розсуд відрегулювати релігійну діяльність. У березні 1947 року, 
згідно з рішенням Закарпатського обласного комітету Комуністичної партії (біль-
шовиків) України, за вже випробуваним «галицьким сценарієм» створили ініціа-
тивну групу з переходу греко-католиків у православ’я.

Спочатку скасуванням Ужгородської унії 1646 року займалися світські особи. 
Член «ініціативної групи» Петро Сова прозвітував новопризначеному уповноваже-
ному у справах культів при обласному виконавчому комітеті С. Ляміну-Агафонову, 
котрого прислали з Москви із спеціальним завданням. Прибулець визнав повну 
безпорадність у цій справі місцевих виконавців. Тому «План заходів щодо 
возз’єднання греко-католицької (уніатської) церкви Закарпатської області УРСР 
з Російською православною церквою» у 1947 році розробили у Москві. 

Найголовнішою перешкодою у здійсненні цих заходів була присутність 
в єпархії молодого, енергійного і непоступливого єпископа Теодора Ромжі. Він 
категорично відмовився перейти в православ’я. У Москві нічого не придумали 
іншого, як убити його рідкісною отрутою 1 листопада 1947 року. Після смерті єпис-
копа Теодора Ромжі обов’язки капітулярного вікарія (заступника єпископа) пере-
брав управитель єпархіальної канцелярії Микола Мурані. Чільні постаті єпархії 
не приховували свого бажання у найгіршому випадку виконувати священицькі 
обов’язки у лоні римо-католицької церкви, котру офіційно у СРСР не заборонили. 
Владні структури це сприйняли як виклик і реальну загрозу, тому негайно відреа-
гували. У державній безпеці прискорили остаточну ліквідацію Мукачівської греко-
католицької єпархії. Зокрема, ретельно готували громадську думку через пресу, 
вилучили кафедральний собор та єпископську резиденцію, арештували членів 
єпархіального управління (капітули).

12 лютого 1949 року міністерство державної безпеки УРСР надіслало вищим 
інстанціям спеціальне повідомлення, де йшлося про необхідність негайно завер-
шити ліквідацію греко-католицької церкви у Закарпатті. У стислі терміни органи без-
пеки мали намір обезглавити єпархію, арештувати прелата Олександра Хіру, пере-
дати православним Ужгородський кафедральний собор та єпископську резиденцію. 
І справді за кілька днів, 17 лютого, греко-католицький собор, приміщення єпархії та 
церковний інвентар передали у відання православного єпископа.

18 лютого 1949 року до всіх греко-католицьких парафій Закарпаття надіслали 
листа про припинення існування Мукачівської єпархії. Під цим документом із 
текс том на єпископському бланку, що був завірений єпископською печаткою, стояв 
підпис Миколи Мурані. Він водночас повідомив, що склав із себе повноваження 
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капітулярного вікарія (заступника єпископа). Отже, греко-католицьку єпархію 
начебто з її власної волі зняли з офіційної реєстрації. Цей лист насамперед справив 
потрібне враження на греко-католицьких священиків і спонукав декотрих перейти 
в православ’я. Для більшості цей перехід став вимушеним кроком, навіяним 
страхом поневірянь. Проте вони готові були повернутися до рідної церкви.

Тим часом у державній обласній газетній друкарні в Ужгороді розтиражували 
восьмисторінкове російськомовне звернення «Всечесному духовенству и всем 
благочестивым верующим Греко-католической Церкви на Закарпатье» від 5 квітня 
1949 року. Його підписали 14 греко-католицьких священиків, які возз’єдналися 
з Російською православною церквою: Іриней Контратович (настоятель Ужгород-
ського кафедрального собору), Михайло Пензель (настоятель Цегольнянської 
церкви в Ужгороді), Стефан Данієлович (Мукачево), Петро Мошак (Хуст), Михайло 
Беца (Берегово), Іван Лендєл (Виноградово), Іван Сопко (Волове–Міжгір’я), 
Георгій Кадар (Великий Березний), Михайло Бендас (Воловець), Стефан Копик 
(Нижні Ворота), Олександр Папп (Вилок), Варфоломій Болтович (Заріччя), Антон 
Попович (Нове Давидково), Гавриїл Маркович (Горяни).

В історичному екскурсі цього звернення звинувачено римських пап та угор-
ських королів у тому, що вони «викорінювали і знищували наших православних 
предків». Як образно висловилися підписанти, Ужгородська унія вирвала з грудей 
народу серце і вклала чуже. Однак возз’єднання зі своїм рідним народом «в єдиній 
Радянській державі» зняло полуду з очей, бо католицький Рим завше був мачухою, 
а православний Київ – матір’ю.

Так само, наче під копіювальний папір з аналогічного звернення галицьких 
священиків, говорилося про небажання керівництва єпархії зорієнтуватися в новій 
політичній, державній та церковній ситуації, а надто озброїтись рішеннями Львів-
ського собору 8–10 березня 1946 року, прикладами деуніїзації Румунії та Угор-
щини. Наприкінці містився заклик до всіх греко-католицьких священиків негайно 
перейти під управління православного архієпископа Макарія (Оксіюка).

Сам же Макарій знаходився у Львові, суміщаючи посади архієпископа Львів-
ського і Тернопільського та Мукачівсько-Ужгородського. Разом з єпископами 
Антонієм (Станіславський та Коломийський) і Михайлом (Дрогобицький та Сам-
бірський) 28 січня 1950 року він звернувся теж із російськомовним посланням 
«Всечестнейшим отцам благочинным, настоятелям приходов и всем пастырям 
и священнослужителям в епархиях Западной Украины и Закарпатья» на восьми 
сторінках. Його видрукували у Львівській обласній друкарні скромним тиражем 
500 примірників. Єпископи Антоній та Михайло – колишні греко-католицькі свя-
щеники А. Пельвецький та М. Мельник. Це послання пронизувала радість від 
усвідомлення загальноросійської («всерусской») церковної та народної єдності, 
скасування Берестейської та Ужгородської уній у 1946 і 1949 роках. Проте його 
призначення було утилітарним. Показано 16 догматичних та обрядових відмін-
ностей (аж до заборони хрестити чужомовними іменами), котрі належало подолати 
у навернутих у православ’я.

Загалом понад 40% священиків Мукачівської греко-католицької єпархії пере-
йшли у православ’я (132 осіб). Інші (175 осіб) вистояли, хоча 128 відправили 
у ГУЛАГ, де 27 із них загинули. До речі, до середини 1956 року з місць позбавлення 
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волі додому в Закарпатську область повернулися 92 греко-католицькі, 15 рефор-
матських і 14 римо-католицьких священиків.

Для греко-католиків Закарпаття настав нестерпний період «катакомб», 
пов’язаний із незламною постаттю Олександра Хіри (1897–1983). На єпископа 
його таємно рукоположив із благословення папи Пія ХІІ єпископ Теодор Ромжа 30 
грудня 1945 року. У лютому 1949 року Олександра Хіру арештували, засудили на 
25 років позбавлення волі та відправили у Сибір. Після ув’язнення він повернувся 
у Закарпаття, де у листопаді 1956 року висвятив чотирьох священиків. На одній 
із таємних відправ О. Хіру затримали, відтак засудили на п’ять років примусових 
робіт із забороною надалі проживати в Українській РСР. Олександр Хіра працював 
на рудниках поблизу міста Караганда (нині Казахстан), де не припинив підпільної 
душпастирської діяльності. Протягом двох десятиліть утворена ним католицька 
громада боролася за легалізацію. У 1977 році її офіційно зареєстрували. Прожи-
ваючи в Караганді, єпископ О. Хіра опікувався забороненою Мукачівською греко-
католицькою єпархією. Коли виникала гостра потреба, конспіративно долав вели-
чезну відстань до Ужгорода – більше п’яти тисяч кілометрів. У 1956–1983 роках 
для підпільної Мукачівської єпархії він висвятив три десятки священиків і рукопо-
ложив трьох єпископів.

Наприкінці 1980-их – початку 1990 років греко-католики вийшли із підпілля 
– так званих «катакомб». 26 січня 1990 року Українська греко-католицька церква 
була легалізована. У Закарпатті зареєструвалися 132 громади, у 60 храмах служили 
90 священиків. Водночас побачили світ перші публікації з ґрунтовним і неуперед-
женим висвітленням історії церкви.

Примітними у цьому контексті є сторінки минулого чернечого ордену василіан 
у Закарпатті – Чину Святого Василія Великого. У дорадянському Закарпатті діяли вісім 
їхніх монастирів: п’ять чоловічих (в Ужгороді, Мукачеві, Малому Березному, Імсти-
чеві, Бороняві) та три жіночі (в Ужгороді, Мукачеві, Хусті). А поруч, у сусідніх кра-
їнах, такі ж монастирі – Маріяповчанський (Угорщина), Краснобрідський та Буківський 
(Словаччина), Біксадський (Румунія).

У березні 1947 року монастир василіан у Мукачеві передали православним. 
1949-ий став роком закриття радянською владою усіх василіанських монастирів у Закар-
патті. Єдиним діючим залишався Імстичівський монастир, який фактично виконував 
функцію тюрми для монахів. Це останній у ту пору осередок греко-католиків на укра-
їнських землях. Його закрили у квітні 1950 року.

Переслідувань та ув’язнень зазнало чимало василіан, зокрема єпископ Павло 
Гойдич. Разом із Теодором Ромжею він проголошений у 2001 році блаженним. 
Однак лише єдиний монах – Богдан Мересій, «захопившись» атеїстичними ідеями, 
покинув чернечий орден і написав замовну мемуарно-публіцистичну книжку.

В умовах незалежної України бачимо стрімке відродження василіанських монас-
тирів. Станом на 2006 рік їх у Закарпатській області діяло чотири – три чоловічі (Імсти-
чівський, Боронявський, Малоберезнянський) та один жіночий (Хустський).
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7.5. Напівдержавне православ’я та ізгої-протестанти

До 1939 року Мукачівсько-Пряшівська греко-східна єпархія була під юрисдикцією 
Сербського патріархату. Відтак угорський уряд намагався створити автокефальну 
православну церкву. Задля цього адміністратором Мукачівсько-Пряшівської 
єпархії призначили отця Михайла Попова, російського білоемігранта – з донських 
козаків. Її субсидувала держава.

Згідно з урядовою статистикою 1941 року, в єпархії нарахували трохи більше 
125 тисяч вірників, а наприкінці 1945 року – 142 тисячі, об’єднаних у 173 громади. 
Серед греко-східних священиків тоді лише одиниці мали вищу духовну освіту, 
близько півсотні – середню, а решта – початкову (богословські курси).

24 березня 1945 року Народна Рада Закарпатської України змінила вживану досі 
конфесійну назву «греко-восточный» (греко-східний) на «православний». А через 
місяць, 20 квітня, оформлено приєднання Мукачівсько-Пряшівської єпархії до 
Московської патріархії.

Після радянізації краю за державної підтримки православна церква поступово 
перебрала пальму першості за число вірників, громад, храмів і священиків, вишко-
лених у духовних семінаріях СРСР. Популярності набули Мукачівський та Чума-
лівський жіночі монастирі зі значною кількістю черниць.

У своїй назві ця православна церква спекулювала політонімом «Русская», що 
означає у правильному перекладі «Російська». Для запаморочення української 
людності її недобросовісно подавали як «Руська», тобто «давньоукраїнська». Адже 
у масовій українській свідомості добре укорінились асоціації з Київською Русю.

Приєднання до Московської патріархії провели офіцери політичного управ-
ління 4-го Українського фронту в тісному контакті з місцевими русофілами. Пра-
вославне духовенство позитивно сприйняло радянізацію Закарпаття. Воно хотіло 
таким чином отримати дивіденди від нової влади і силову підтримку для реваншу 
над греко-католиками.

Однак політика центральної та місцевої влади була спрямована на безапеля-
ційне підпорядкування усіх релігійних спільнот державі. Тому Народна Рада 
Закарпатської України скасувала виплату православним священикам державної 
допомоги (конгруа), що позначилося на їхньому матеріальному становищі.

На духовно-релігійні відносини краю поширилося радянське законодавство, 
за яким православні теж потрапили під тотальний контроль держави. На перших 
порах їм усіляко сприяли органи радянської влади, щоби швидше розправитися 
з греко-католиками. Після досягнення мети, у пору войовничого атеїзму в неми-
лість потрапила і сама православна церква – недавній союзник комуністичної дер-
жави у репресивних акціях.

Водночас після греко-католиків найбільш вразливими для тоталітарного 
режиму в Закарпатті стали традиційні та новітні протестантські церкви: рефор-
матська, християн віри євангельської, адвентистів сьомого дня, євангельських 
християн-баптистів, свідків Єгови тощо.

Протестантські громади Закарпаття посіли чільне місце у державних планах 
«упорядкування релігійної мережі» у фарватері мега-об’єднань: євангельські 
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християни-баптисти – вільні християни – реформати – п’ятидесятники; адвентисти 
сьомого дня – адвентисти-реформісти.

У лютому 1946 року підготували підґрунтя штучного об’єднання різних у віров-
ченнях громад у підконтрольні загальнодержавні організації, приміром, у рамках 
новоствореного Союзу євангельських християн-баптистів. Цей нав’язливий сце-
нарій зустрів рішучий опір. Однак у другій половині 1940-х років у Закарпатті дер-
жавні структури об’єднали місцеві п’ятидесятницькі громади з євангельськими 
християнами-баптистами.

Реформатська церква у радянізованому Закарпатті теж одразу відчула інтерес 
карних органів до її внутрішнього життя. Так, у другій половині 1940 років арешту-
вали церковних ієрархів у сфабрикованій справі з приводу клубу «Східних братів». 
Влада призначила свого уповноваженого у справах реформатської церкви, а люте-
ранські громади змусила саморозпуститися, мотивуючи нечисленністю вірників.

У 1950-х роках реформатська церква в Закарпатті налічувала 95 тисяч вірників. 
У 90 парафіях, що входили в три сеньоріати (округи), служили 67 пасторів. Про-
тягом 30 років закарпатських реформатів очолював декан, а потім єпископ Бейла 
Генчі. У січні 1978 року, відзначивши 50-ліття свого пастирства, він вийшов на 
пенсію. Його замінив єпископ Пал Форгон, який керував церквою до 1994 року. 21 
травня 1978 року в церкві Берегова його висвятили угорські єпископи Тібор Барта 
і Карой Товт. Резиденція реформатського єпископа знаходилася в Ужгороді.

У цілому протягом першого післявоєнного десятиліття радянська конфесійна 
політика велася трьома напрямками: максимально утруднена реєстрація релігійних 
об’єднань, сувора «анкетизація» священнослужителів, винятково прискіпливий 
фіскальний контроль за храмами, громадами і священиками.

Найбільше забороняли офіційну реєстрацію саме протестантських конфесій, що 
начебто мали «антидержавний і бузувірський характер» (єговісти, п’ятидесятники, 
адвентисти-реформісти). Проти цих «сектантів» розгорнули мережу спеціальних 
адміністративних комісій.

Переважне число протестантів (свідки Єгови, «опозиційні» євангельські 
християни-баптисти, п’ятидесятники, адвентисти-реформісти) принципово не 
погоджувалися з офіційною лінією, за якою свобода совісті залишалася порож-
ньою декларацією. Тому їхню діяльність оголосили протизаконною. Верхівка 
реформатської церкви, очолювана єпископом Генчі, стала у Закарпатті слухняним 
виконавцем владних рішень. За те отримала ряд привілеїв, зокрема дозвіл на участь 
у внутрішньоконфесійних зібраннях усіх рівнів, у тому числі міжнародних.

«Анкетизація» узагальнила «об’єктивну» інформацію на кожну духовну особу. 
У фіскальній політиці виразно простежується дискримінаційна упередженість до 
правил обкладання духовенства податками. Як правило, православні священики 
сплачували значно менші грошові суми, ніж реформатські пастори.

В умовах «атеїстичної кампанії» Микити Хрущова законодавство значно ско-
ригували. У червні 1961 року внесли зміни до Кримінального кодексу Української 
РСР. З’явилася сумнозвісна стаття 209, де йшлося про «посягання на особу і права 
громадян під приводом виконання релігійних обрядів». Це давало підставу засто-
сувати репресії за довільним вибором.
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Жертвами такого свавілля, наприклад, стали закарпатські свідки Єгови, 
реформатська громада села Велика Добронь (Ужгородський район), євангельські 
християни-баптисти сіл Великий Раковець і Заріччя, адвентисти сьомого дня села 
Ільниця (Іршавський район).

У 1963 році при виконавчих комітетах районних і міських рад утворили комісії 
з додержання законодавства про релігійні культи та впровадження радянської 
обрядовості. На них також поклали функцію контролю за релігійними громадами 
і церковними діячами.

Незважаючи на адміністративний тиск, євангельські християни-баптисти, 
приміром, невпинно клопотали про забезпечення угорських і румунських громад 
Закарпаття релігійною літературою на рідній мові, котру друкували їхні одновірці 
в Угорщині та Румунії.

Наприкінці 1970-х років 21 закарпатська сім’я п’ятидесятників вирішила емі-
грувати з Радянського Союзу за релігійними мотивами. Це викликало значний 
резонанс усередині країни, а тим паче у світі.

Серед наявних протестантських церков надто муляли очі єговісти. Вони уни-
кали суспільно-політичного життя. Їхні діти не носили піонерських галстуків 
і комсомольських значків, пропускали шкільні та сільські заходи. Єговісти нерідко 
відмовлялися служити в армії через релігійні переконання. За відмову присудили 
покарання в місцях позбавлення волі.

У розпал «комуністичного благоденства» (1976 рік), наприклад, релігійна карта 
Новоселицької сільської ради виглядала наступним чином. Усього дворогоспо-
дарств (сімей) 965, з них 430 ревно сповідували православ’я, 200 рідко відвідували 
православну церкву, 31 відносили до єговістів, а 6 – до адвентистів сьомого дня. 
Решта, тобто 298 сімей (31%), вважалися атеїстами.

Однак у Новоселиці та сусідньому Тисолові в 1980 році народилося 87 дітей, 
причому всіх охрестили. 28 пар того року одружилися, теж усі вінчалися. У 1982 
році сільська рада прозвітувала без атеїстичного ентузіазму: із 107 новонаро-
джених похрестили 80, із 45 укладених шлюбів у церкві вінчали 35, із 22 похорон 
священик відправив 19.

Комуністичний режим так і не зміг виграти гучно розрекламований двобій 
із «мракобіссям» і «опіумом народу», якими обізвав релігію і релігійні переко-
нання. Отож у другій половині 1980 років у державно-церковних відносинах СРСР 
настали зміни. Уряд переглянув нормативно-правову базу, внаслідок цього ска-
сували одіозну «Інструкцію про застосування законодавства про культи» від 16 
березня 1961 року.

У той же час прийняли нові законодавчі акти, зокрема закон України «Про сво-
боду совісті та релігійні організації» від 23 квітня 1991 року. Тепер у взаєминах 
держави і церкви брали за надійний приклад розвинуті демократії.
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8. ОСВІТА І НАУКА

Деструктивний вплив політичного чинника належить до характерних рис україн-
ської культури ХХ століття. Після Другої світової війни у Радянській Україні поно-
вили масове переслідування за «український буржуазний націоналізм». Це відбито 
в низці документів Комуністичної партії (більшовиків) України, як-от: «Про пере-
кручення і помилки у висвітленні історії української літератури в «Нарисі історії 
української літератури». Багатьох інтелектуалів звинуватили в «безрідному буржу-
азному космополітизмі». У країні вельми голосно розвінчували кібернетику і гене-
тику як «буржуазні лженауки».

Із приходом до влади Микити Хрущова у СРСР настала «відлига» – десталі-
нізація суспільних відносин, реабілітація культурних і громадсько-політичних 
діячів, а рівночасно пробилися паростки свободи творчості. Хоч дуже швидко 
хрущовську лібералізацію згорнули, прийшов тягучий брежнєвський «застій», 
але короткий період «відлиги» відлунив далекосяжними наслідками. У ту пору 
з’явилося покоління «шестидесятників» – учених і митців, прихильних до націо-
нальних культурних цінностей та гуманістичних ідеалів, ворожих тоталітаризму.

Наприкінці 1950-х років у Радянському Союзі усвідомили відставання від про-
відних країн, де бурхливо проходила науково-технічна революція. У державі розпо-
чали щедро асигнувати природничі, суспільні та технічні науки. Утворилося безліч 
сучасних науково-дослідних і проектно-конструкторських інститутів, зросла якість 
і кількість наукової, науково-популярної та загальноосвітньої періодики.

Водночас динамічно розвивалася освітня мережа. У 1959 році у СРСР 
обов’язковою стала восьмирічна освіта, а у 1977 році – десятирічна. При цьому 
варто мати на увазі, що між кількісними величинами та їх внутрішнім змістом тепер 
існують істотні розбіжності. Адже підпорядкованість дошкільного, шкільного і поза-
шкільного виховання комуністичним директивам привела до нехтування антропо-
центричними засадами. Безроздільно пануючий у навчально-виховному процесі 
тоталітарний принцип колективізму (система Антона Макаренка) поволі витіснявся 
«індивідуалізмом» – персональним підходом до кожної дитини на основі високих 
морально-етичних та естетичних цінностей (система Василя Сухомлинського).

Проте дотична політехнізація та жорстка уніфікація шкільної освіти призвела 
у цілому до зниження загального рівня знань учнів, а у підсумку – до низької 
соціальної та комунікативної мобільності. Комуністична «залізна завіса» боляче 
вдарила саме по конкурентоспроможності підростаючого покоління і радянської 
інтелігенції.

8.1. Школи, дошкільні та позашкільні заклади

Наприкінці 1946 року в радянському Закарпатті скасували попередню систему 
закладів освіти – народні та горожанські школи, гімназії, учительські та духовні 
семінарії. Замість фактично європейської моделі запровадили радянську: почат-
кові, неповні середні (семирічні) та середні школи.
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Таблиця 7. Заклади народної освіти Закарпаття в 1943–1948 роках

Мова навчання
1943/1944

навчальний рік
1947/1948

навчальний рік
Школа Учнів Школа Учнів

Народна школа → початкова школа
Руська/українська 305 64 203 520 43 872
Російська – – 9 339
Угорська 215 31840 77 6 656
Молдавська – – 12 2 121
Німецька 23 2103 – –

Всього 543 98 106 618 52 988
Горожанська школа → семирічка

Руська/українська 4 1 280 159 48 250
Російська – – 2 506
Угорська 14 2 752 25 7 999
Молдавська – – 1 423

Всього 18 4032 187 56 178
Гімназія → середня школа

Руська/українська 3 2 120 30 14 340
Російська – – 66 3 350
Угорська 4 1 298 – –

Всього 7 3 418 96 17 790
Разом 568 105 596 841 126 856

Джерело: Fedinec Csilla. Fejezetek a kárpátaljai magyar közoktatás történetéből (1938–1991). [Offi cina 
Hungarica VIII.] – Budapest: Nemzetközi Hungarológiai Központ, 1999. 49 p.

Дієвим інструментом радянізації краю стала кадрова політика «трудових 
десантів», колоніальна за своєю сутністю. У всесвітній історії маємо чимало 
подіб них прикладів. Отож, сюди спрямували 2,7 тисячі україно- і російськомовних 
учителів, які походили з центральних і східних регіонів Радянської України. Певний 
час вони складали більшість педагогічних колективів. Приміром, у Приборжав-
ській семирічній школі (Іршавський район) таких із 14 учителів було десятеро. 
У 1970 роках «прибульців» потіснили педагоги місцевого походження, підготов-
лені здебільшого Ужгородським державним університетом і вищими навчальними 
закладами, розташованими в західноукраїнських областях.

Першочерговим завданням освітньої галузі повоєнного Закарпаття стала 
ліквідація неписьменності, що стосувалася 65 тисяч осіб, або 15% дорослого 
населення. Серед них налічили щонайменше 25 тисяч ромів, які традиційно 
ігнорували початкові школи. У 1947/1948 навчальному році до занять із непись-
менними залучили до п’яти тисяч учителів, студентів, державних службовців. 
Вони працювали у 380 школах із ліквідації неписьменності та 785 гуртках, де 
30 тисяч дорослих здобували елементарні знання. Вивчалася програма першого 
і другого класу початкової школи з метою засвоєння письма, читання і лічби. 
Слухачі отримали безкоштовно більше 35 тисяч підручників. Ця гарно розрек-
ламована кампанія у Закарпатті розтяглася на десятиліття. Вона тривала до 
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середини 1950 років і загалом охопила 60 тисяч неписьменних представників 
дорослого населення.

Справді, освітні та культурні успіхи стали своєрідним символом докорінних 
змін у радянізованому Закарпатті. Якщо інші суспільні зрушення супроводжува-
лися репресіями, викликали опір і незадоволення, відкладалися у народній пам’яті 
печальним і болючим карбом, то нововідкриті соціалістичною державою освітні 
перспективи принагідно згладжували гострі кути тоталітарної дійсності.

Водночас «шкільний проект» у Закарпатті, як і будь-де у Радянському Союзі, 
перетворився на дуже зручну іграшку в асиміляційних та ідеологічних маніпуля-
ціях. Предмет «Історія СРСР», наприклад, став ключовим у навчальній програмі 
загальноосвітньої школи: вивчався з третього до десятого класу три-чотири години 
на тиждень. Російській мові та літературі відводилося теж багато годин: від трьох 
до п’яти на тиждень. Це значно більше, ніж на вивчення іноземної. Натомість укра-
їнську мову в школах національних меншин узагалі не вивчали, тому досі в Україні 
жнуть із погано засіяної ниви.

У 1946/1947 навчальному році в Закарпатті функціонувало 558 початкових 
шкіл, з яких 182 щойно відчинили свої двері. За парти сіли майже 50 тисяч учнів, 
половина з них раніше не мала можливості навчатися через нестачу вчителів 
і шкіл. Передусім страждали жителі гірської місцевості. Тоді ж в області засну-
вали переважну частину семирічних шкіл (усіх 179), де уроки відвідували понад 
56 тисяч учнів. У 17 середніх школах нараховувалося більше 8 тисяч учнів. Серед 
шкіл діяли 98 угорськомовних, у тому числі 16 семирічних, із 12-тисячним учнів-
ським контингентом. Для зростаючого числа російськомовного населення невдовзі 
запрацювало 17 шкіл із російською мовою навчання. Крім того, функціонували 
сім початкових румуномовних шкіл та одна словацькомовна. Проте на німецько-
мовних школах поставили хрест, хоч у дорадянську пору їх було 14. Тут радянська 
влада не змогла відійти від мізантропічного стереотипу про «ворожу націю».

Відтоді число неповних середніх (семи- і восьмирічних) та середніх (десяти-
річних) шкіл невпинно зростало. Їх за перше післявоєнне п’ятнадцятиліття (1945–
1960) у Закарпатті відкрили більше півтори сотні. На початку 1960-х років у 169 
восьми- і десятирічках із 331 загалом, тобто у половині шкіл навчання проводи-
лося в одну зміну. Через три десятиліття, наприкінці 1980-их, в одну зміну працю-
вало вже 97% закарпатських шкіл.

Близько півсотні середніх шкіл на той момент обладнали гуртожитки для учнів-
старшокласників із віддалених сіл. Вони тут жили і харчувалися безкоштовно 
чи на пільгових умовах. Примітною ознакою тогочасної освіти стали навчальні 
заклади нового типу – школи-інтернати, де навчалися діти передусім із неповних 
чи соціально вразливих сімей. Наприкінці 1980-их років у Закарпатті діяли 13 
шкіл-інтернатів, де вчилося більше п’яти тисяч учнів.

Щорічно на будівництво в області нових шкіл із державного бюджету виділя-
лися значні суми – більше чотирьох мільйонів карбованців. Суттєво вирізнялися 
шкільні приміщення, зведені у 1970–1980 роках. Покращилося планування, вдвічі 
росли нормативи шкільної площі з розрахунку на одного учня. Це уможливило 
перехід до кабінетної системи.
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Серед взірцевих у цьому сенсі вважали загальноосвітню школу № 8 міста Вино-
градово. Згідно з модерними критеріями, збудували її у 1972 році. Вона мала 29 
кабінетів з усіма технічними засобами, причому тільки кіноапаратів було шість. Для 
виробничого навчання обладнали три майстерні: швейну, з обробки дерева і металу.

Неухильно зростав освітній рівень учителів, зокрема за рахунок випускників 
Ужгородського державного університету та Ужгородського учительського інсти-
туту, який діяв у 1950–1954 роках. Якщо у 1946 році у закарпатських школах тру-
дилося близько чотири тисячі учителів, то через півтора десятиліття, у 1961-ому 
– 10,5 тисячі. 17% з них мали вищу освіту.

Для порівняння: у кінці 1980-их, тобто за три десятиліття, у закарпатських 
школах знайшли місце праці 14,7 тисячі учителів. Усі директори та їх заступники 
мали вищу освіту і педагогічний стаж не менше десяти років. Діяла чітка дифе-
ренційована шкала оплати праці згідно з кваліфікацією та вислугою. При цьому 47 
учителів області удостоїли почесного звання «Заслужений учитель УРСР».

Значного розголосу, наприклад, отримали педагогічні здобутки директора 
Ужгородської загальноосвітньої школи № 2 Золтана Жоффчака, фізика за фахом, 
який усе життя присвятив викладанню музики. Врешті-решт взірцевий укра-
їнський філолог Ольга Каневська з Хустської школи-інтернату узагальнила свої 
новаторські підходи у декількох художньо-публіцистичних книгах.

До речі, в ту пору шкільними вчителями нерідко у віддалених селах працювали 
талановиті люди. Чимало з них досягли висот у художній літературі, у тому числі 
для дітей. Це відомі письменники Олександр Маркуш (1891–1971), Йосип Жупан 
(1904–1987), Юлій Боршош-Кум’ятський (1905–1978), Юрій Керекеш (1921–2006), 
Юрій Мейгеш (1925–1999).

У 1964/1965 навчальному році в Закарпатській області вже діяло 768 шкіл 
(188.879 учнів). У тому числі початкових налічувалося 281 (13.359 учнів), восьми-
річних – 349 (92.948 учнів), середніх – 125 (81.260 учнів).

Водночас у 208 загальноосвітніх школах робітничої та сільської молоді (без 
відриву від виробництва, або так званих «вечірніх»), а також у 7 заочних навчалося 
32,7 тисячі осіб. Навчання проводилося українською, російською, угорською, мол-
давською (румунською) мовами.

За три з половиною десятиліття (1950–1985) вечірні школи у Закарпатті закін-
чили понад 70 тисяч осіб. 40% із них продовжили далі свої студії в освітніх 
закладах вищого рівня.

Разом із тим навчально-виховну діяльність проводили 372 дошкільні заклади 
(дитячі садки та яслі). Їх відвідували 15.646 дітей. Також працювали 19 сезонних 
дошкільних закладів (891 дитина).
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Таблиця 8. Кількість закарпатських учнів у класах із різною мовою навчання 
в 1966/1967 і 1988/1989 навчальних роках

Місто/район

1966/1967 1988/1989

Ук
ра
їн
сь
ка

Ро
сі
йс
ьк
а

Уг
ор
сь
ка

М
ол
да
вс
ьк
а

Вс
ьо
го

Ук
ра
їн
сь
ка

Ро
сі
йс
ьк
а

Уг
ор
сь
ка

М
ол
да
вс
ьк
а

Вс
ьо
го

Ужгород 4706 3864 1081 – 9651 11164 5363 607 – 17134
Мукачево 5819 3252 806 – 9877 7509 4524 708 – 12741
Берегове 3169 1575 9156 – 13900 4116 2302 6878 – 13296
Вел.Березнянський

11972 88 – – 12060
4549 – – – 4549

Перечинський 4825 117 – – 4942
Виноградівський 14633 677 3811 – 19121 15560 923 2869 – 19352
Воловецький

9155 – – –
– 4861 – – – 4861

Міжгірський 9155 9166 – – – 9166
Іршавський 16755 – – – 16755 16912 – – – 16912
Мукачівський 16390 – 1759 – 18149 14090 92 1733 – 15915
Рахівський 13559 139 – 1244 14942 13847 367 – 1490 15704
Свалявський 13511 271 – – 13782 8828 340 – – 9168
Тячівський 20615 538 727 2853 24733 24684 743 456 3530 29413
Ужгородський 6275 718 3944 – 10937 5039 1300 3496 – 9835
Хустський 18435 787 558 – 19780 20544 914 392 – 21850

Всього 154994 11909 21842 4097 192842 165694 16985 17139 5020 204838

Джерело: Fedinec Csilla. Fejezetek a kárpátaljai magyar közoktatás történetéből (1938–1991). [Offi cina 
Hungarica VIII.] – Budapest: Nemzetközi Hungarológiai Központ, 1999. 112 p.

За прямої державної підтримки з’явилася низка позашкільних дитячих закладів: 
15 палаців і будинків піонерів, п’ять дитячих спортивних шкіл, дві станції юних 
техніків, дві станції юних натуралістів, обласна дитяча туристична база, дитяча 
залізниця, клуб інтернаціональної дружби.

Через чверть століття (1989 рік) у Закарпатті функціонували 55 шкіл естетич-
ного виховання дітей. Наприклад, протягом неповного півстоліття (1945–1990) 
Ужгородську дитячу музичну школу № 1 імені Петра Чайковського закінчили 2,5 
тисячі вихованців. З ініціативи самодіяльного художника Василя Цібере у 1979 році 
заснована Мукачівська дитяча художня школа.

Оригінальним досягненням стала педагогічна система есте тич но го ви хо-
ван ня молоді за со бами образотворчого мис тецтва. Її розробив Золтан Ба коній 
– за слу же ни й вчи тель Ук раїни, ке рів ник студії обра зо твор чого мис те цтва Ужго-
родсь  кого пала цу піонерів у 1946–1989 роках. Через його студію пройшло понад 
вісім тисяч ви хо ван ців. Більше трьохсот із них присвятили своє життя мистецтву. 
Золтан Баконій не ста вив за мету ви хо ва ти пр о фе сій них мит ців з усіх дітей, котрі 
при хо ди ли до нього. Ос нов на мета – ввести їх у світ пре крас но го, навчити об ра з но 
мислити, виховати ху дож ній смак, адже все це прос то необхідно для розвиненої 
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лю  дини. Важ ли вими у студії З. Баконія вва жалися пле нери, творчі екскурсії у від-
да лені райони За кар паття. Із дітьми від прав лялися два-три члени Спілки худож-
ників, які допомагали їм у ро  бо ті. Зусиллями З. Баконія понад сім ти сяч кращих 
зразків творчості восьми сотень студійців експонувалися на рес пуб лі кан ських, 
все союз них, між  народних виставках. Ці твори побували у 53 кра  їнах світу, в тому 
чис лі США, Італії, Японії, Ін дії, Ки таї.

8.2. Угорськомовна освіта та інтернаціоналізм

1944/1945 навчальний рік на Закарпатті – через присутність радянських військ 
– перехідним періодом можна вважати лише умовно. Освіта відносилась до ком-
петенції уповноваженого з питань освіти Народної Ради Закарпатської України. 
Першими своїми розпорядженнями влада вилучила з користування написані «іно-
земною мовою» підручники, видала розпорядження вчителям негайно розпочати 
роботу, наказала місцевим органам влади привести шкільні будівлі до належного 
стану. Під вилучення потрапили не тільки угорські або німецькі книжки, але 
й фонди народних бібліотек товариства «Просвіта», Общества ім. О. Духновича, 
а також видання Підкарпатського наукового товариства.

23–24 грудня 1944 року на проведеній уперше нараді вчителів було прийнято 
звернення, в якому говорилося, що учнів потрібно виховувати в дусі любові до 
«радянської батьківщини», в усіх населених пунктах необхідно відкрити школи, 
особливо в тих, які зазнали гноблення в результаті освітньої політики «іноземних 
загарбників», а всі вчителі, які зрадили народ і служили «окупантам», підлягають 
відстороненню.

Уже починаючи з грудня, коли, згідно з першими офіційними даними ста-
тистики, у 350 навчальних закладах (5 гімназіях, 18 горожанських школах і 327 
народних школах) проводилося навчання, центральне управління можна вважати 
незаперечним. Це підтверджує доповідь берегівського вчителя Шандора Каньо на 
серпневій педагогічній нараді 1947 року: «Перший рік мав дуже специфічну спря-
мованість. Не було упорядкованого набору в школи, кожен відвідував навчальні 
заклади, як хотів. Не було підручників. Усі готували свої навчальні плани і мате-
ріали як могли, і хто як вважав за потрібне, різними мовами: російською, україн-
ською, угорською в залежності від того, яку з них розумів краще, або який під-
ручних зміг добути. У Берегівській угорській школі я читав дітям із російських 
газет, які тільки міг добути, для того щоб учні вивчали однакові тексти і цим вправ-
лялися в новій мові, яку до цього не вивчали і якою не користувалися […]. Наступ-
ного року наша школа числилась вже як школа з угорською мовою навчання, росій-
ську вивчали також».

Під першим роком треба розуміти 1944/1945 навчальний рік, а під наступним 
– 1945/1946 навчальний рік. З наведеної цитати видно, що впродовж першого 
навчального року не було однозначно визначено мову викладання в школі. Незва-
жаючи на загальну вказівку, мова навчання залежала в першу чергу від того, якою 
мовою володів учитель.
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У 1944/1945 навчальному році «Берегівська угорська школа» була єдиною горо-
жанською школою з угорською мовою навчання. Навчання угорською мовою в гім-
назіях до грудня всюди заборонили. Замість вилучених книжок ввели в обіг під-
ручники, ввезені з Радянського Союзу.

У 1945/1946 навчальному році почали діяти 82 початкові школи і 17 семирічок 
з угорською мовою навчання. Крім них, ще одна молдавська і одна словацька 
школа вважалися школами «з неукраїнською та неросійською мовами навчання».

Єдиним навчальним закладом у 1944–1946 роках зі словацькою мовою навчання 
була початкова школа в селі Кленовець Мукачівського району. За даними доповіді 
її директора, «школа стикається з великими труднощами, оскільки 90% населення 
села виїхали до Чехословаччини і це має надзвичайно негативний вплив на освіту. 
Збираються виїжджати і ті, хто до цих пір ще залишався…». Навчальний заклад 
припинив своє існування.

У 1950/1951 навчальному році вперше серед шкіл з угорською мовою навчання 
кількість семикласних шкіл стала більша, ніж початкових – відповідно 55 та 46. 
У наступному навчальному році Міністерство народної освіти УРСР заслухало 
разом із кількома іншими національними школами звіт закарпатських угорсько-
мовних шкіл та шкіл із молдавською мовою навчання про проведену навчально-
виховну роботу. Керівництво дійшло висновку, що «наявна мережа навчальних 
закладів повністю забезпечує здобуття рідною мовою семирічної освіти дітьми 
неукраїнської та неросійської національності».

Перші національні середні школи в Закарпатті – чотири угорські (Косино, Вари, 
Береги, Велика Добронь) та одна молдавська – почали діяти у 1953/1954 навчаль-
ному році.

Починаючи з цього часу, поступово зростає кількість середніх шкіл з угор-
ською мовою навчання, але загальна кількість закладів – початкових, семирічних 
(базових середніх) та повних середніх – із невеликим відхиленням (в межах 
90–100) залишалась незмінною.

Той факт, що кількість навчальних закладів з угорською мовою навчання, які 
розпочали свою роботу вже у вересні 1945 року, за радянський період майже не 
змінювалася, – давав підстави на позитивні відгуки щодо освіти національних 
меншин. Але для більш повної характеристики шкільної мережі треба враховувати 
і співвідношення навчальних закладів із суто угорською та навчальних закладів із 
кількома мовами навчання.

У школах з угорською мовою навчання з 1945 року викладали як російську мову 
і літературу, так і українську, але без особливого успіху. Були проблеми з цими 
предметами і в школах з українською та російською мовами навчання у зв’язку «зі 
змішуванням угорських, чеських і німецьких слів». Тому «з метою більш результа-
тивного засвоєння рідної та російської мови і літератури» Міністерство народної 
освіти прийняло рішення з 1 грудня 1947 року в школах «з неукраїнською та неро-
сійською мовами навчання» припинити викладання української мови і літератури. 
Але це стану справ істотно не змінило.

Для покращення викладання російської мови з 1953 року – одночасно з від-
криттям угорських середніх шкіл – в угорських школах почали діяти класи з росій-
ською та українською мовами навчання. У 1966/1967 навчальному році вже у чверті 
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угорськомовних шкіл були паралельні українські або російські класи. Більше поло-
вини з них припадала на Берегівський район – єдиний район де переважало угор-
ське населення.

Починаючи з 1960/1961 навчального року, на підставі прийнятого в 1958 році 
Закону «Про освіту» замість семирічної освіти була введена восьмирічна. До 1966 
року середня школа визначалася трьома класами, згодом – двома.

Із 1974 року в національних школах запис дітей почався з шести років (у так 
звані підготовчі (нульові) класи). Діти в цей період навчалися писати, читати 
рідною мовою, а в першому класі засвоювали російську абетку.

Із 1989 року всі діти почали ходити до школи з шести років. У національних 
школах ліквідували підготовчі класи, початкова школа складала чотири, базова 
середня – п’ять, а повна середня – два роки (одинадцятирічна школа).

Таблиця 9. Освітні рівні радянської школи

Навчальний рік 1945/1946 1962/1963 1966/1967 1974/1975 1989/1990
Початкова
/базова середня /повна 
середня школи

4+3+3 4+4+3 0+3+5+2 0+3+5+2 4+5+2

Джерело: Fedinec Csilla. Fejezetek a kárpátaljai magyar közoktatás történetéből (1938–1991). [Offi cina 
Hungarica VIII.] – Budapest: Nemzetközi Hungarológiai Központ, 1999. 68 p.

Щодо чисельності учнів угорських шкіл, то в 1945 році близько 12 тисяч шко-
лярів розпочали навчання рідною мовою. Цікавим є різке зростання кількості учнів 
у 1948 році. Потім, у 1953 році, коли відкрилися перші угорські середні школи, 
спостерігається зменшення чисельності школярів.

Таблиця 10. Угорськомовні школи Закарпаття у 1945–1954 роках

1945/1946 1949/1950 1953/1954
Початкові 82 53 35

Базові середні 16 48 59

Повні середні – – 4

Всього шкіл 98 100 98
Всього учнів 11 808 17 336 16 437

Джерело: Fedinec Csilla. Fejezetek a kárpátaljai magyar közoktatás történetéből (1938–1991). [Offi cina 
Hungarica VIII.] – Budapest: Nemzetközi Hungarológiai Központ, 1999. 70–71 p.

Незмінно зростала чисельність змішаних шкіл. Серед батьків усе більше поши-
рювалася думка про те, що більш перспективно закінчувати школи з українською 
або російською мовою навчання, ніж рідною.
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Таблиця 11. Угорські школи 1987–1991 років

1987/1988 1988/1989 1989/1990 1990/1991
Школи з угорською мовою навчання

Початкові 13 13 11 11

Базові середні 26 26 29 34

Повні середні 11 11 13 14

Всього 50 50 53 59

Школи з двома і трьома мовами навчання (угорські та інші)
Початкові – – – 2

Базові середні 17 16 14 11

Повні середні 18 19 17 16
Всього 35 35 31 29

Джерело: Fedinec Csilla. Fejezetek a kárpátaljai magyar közoktatás történetéből (1938–1991). [Offi cina 
Hungarica VIII.] – Budapest: Nemzetközi Hungarológiai Központ, 1999. 109 p.

У школах з угорською мовою навчання кількість учнів зменшилася з 21,8 тисячі 
у 1966/1967 навчальному році до 17,1 тисячі у 1988/1989-му. У розрізі районів 
зменшення учнівського контингенту складало: у Берегівському – 28,6%, у Вино-
градівському – 20,9%, в Ужгородському – 8,4%, в Хустському – 29,7%, у місті 
Тячеві – 45%, в Ужгороді – 43,8%.

У той же час у Берегівському районі, де угорська меншина проживає в біль-
шості, 60,8% учнів російських і 35% учнів українських шкіл були угорської націо-
нальності. У місті Берегово цей показник складав відповідно 38% і 25%.

Таблиця 12. Розподіл закарпатських учнів за класами з різними 
мовами навчання, %

Навчальний рік Українська Угорська Російська
мова викладання в класах

1981/1982 81,2 8,6 7,6
1984/1985 80,6 9,2 7,2
1985/1986 80,8 9,0 7,4
1986/1987 80,0 7,6 9,0
1988/1989 80,9 8,4 8,3
1989/1990 81,0 8,5 8,1
1990/1991 81,4 8,6 7,7

Першокласники угорської національності 
в 1988/1989 навчальному році 8,7 67,5 23,8

Частка етнічних груп у загальному складі 
населення області за даними перепису

населення 1989 року
78,4 12,5 4,0

Джерело: Fedinec Csilla. Fejezetek a kárpátaljai magyar közoktatás történetéből (1938–1991). [Offi cina 
Hungarica VIII.] – Budapest: Nemzetközi Hungarológiai Központ, 1999. 110 p.
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Потрібно було виростити нове покоління педагогів, оскільки старі кадри або 
виїхали за кордон, або ж їх відсторонили від роботи. Відділ народної освіти області 
успіхом першого радянського навчального року вважав той факт, що «вдалося 
майже повністю звільнитися від тих учителів, які були нездатні виховувати молодь 
у радянському дусі». Констатувалося, що «багато угорських освітянських кадрів із 
вищою кваліфікацією відмовилися від свого покликання». 

Із 1947 року закладом, де готували вчителів для угорських шкіл, стало Хустське 
педагогічне училище. У 1950 році угорську групу перевели в Мукачівське педучи-
лище. Одночасно припинило роботу Ужгородське педучилище, котре реорганізу-
вали в Ужгородський педагогічний інститут.

У 1953/1954 навчальному році в інституті відкрили факультет угорської мови 
і літератури, але з наступного року заклад ліквідували. Студентів угорського 
факультету перевели в університет на спеціальність «Російська мова і література», 
але факультативно вони мали змогу відвідувати лекції з угорської мови та літера-
тури. Таким чином, навчання завершили два курси. Офіційно вони вважалися вчи-
телями російської мови, підготовленими спеціально для шкіл з угорською мовою 
навчання.

У 1956/1957 навчальному році в школах з угорською мовою навчання працю-
вало 1060 педагогів, із них 115 мали вищу освіту, а 721 – середню. У цей же час 
в Ужгородському державному університеті навчалося 92, а в Мукачівському педа-
гогічному училищі 250 студентів угорської національності.

Паралельно до Мукачівського педучилища в іншому вищому навчальному 
закладі – Ужгородському державному університеті в 1963 році відкрито спеціаль-
ність «угорська мова та література», а з 1965 року – самостійну кафедру угорської 
філології.

Таблиця 13. Освітня кваліфікація педагогів у закарпатських школах з угорською 
мовою викладання в 1947–1976 роках

Освіта 1947/1948 1949/1950 1959/1960 1970/1971 1975/1976
Вища 4 5 196 634 862

Здобуває вищу освіту 103 160 273 223 233

Середня 329 349 626 617 469

Без спеціальної освіти 17 91 15 596 468

Без середньої освіти 69 76 – 43 17
Всього 552 610 1100 1517 1581

Джерело: Fedinec Csilla. Fejezetek a kárpátaljai magyar közoktatás történetéből (1938–1991). [Offi cina 
Hungarica VIII.] – Budapest: Nemzetközi Hungarológiai Központ, 1999. 80, 108 p.

У 1944 році написані «іноземними мовами» підручники були вилучені. Ще одна 
чистка відбулася в 1956 році, коли уже з усіх підручників, в тому числі й угорської 
мови та літератури, потрібно було вилучити Й. В. Сталіна і твори, що його про-
славляли. Проблему забезпечення молдавських шкіл підручниками вирішували 



Розділ III. 354 ׀

шляхом завезення книг із Молдавії (республіки СРСР). У радянський період цим 
школам довелося перейти з латинської абетки на кирилицю.

У 1945/1946 навчальному році навчальні плани угорських шкіл складали від-
діли освіти районів або самі школи на підставі вказівок, одержаних під час літніх 
курсів перепідготовки. Але через мовні перешкоди це давалося доволі важко. «На 
жаль, ми мало чого розуміли, оскільки викладання проводилося російською або 
українською мовами. З новими директивами ознайомлювалися з перекладів», – 
розповідав учитель з Берегова. Навчальний матеріал потрібно було перекладати 
з українських або російських підручників.

Укладання навчальних планів з угорської мови і літератури входило в обов’язки 
методичних кабінетів районних відділів освіти. Затверджений навчальний мате-
ріал, у тому числі тексти віршів та оповідань, педагоги переписували на засі-
даннях цього кабінету. Ці рукописи були першими «підручниками». Як «читанки» 
використовували тогочасні газети, а також перший угорськомовний підручник із 
математики.

«Писемність» цього часу завдавала багато клопоту і учням, оскільки з кожного 
предмету «все потрібно було записувати […]. Деяким дітям від писанини зводило 
пальці […]. Велика проблема полягала ще і в тому, що учні, які були відсутні 
на заняттях, важко «наздоганяли» пропущений матеріал, або ж папірці, на яких 
вони писали конспекти, губилися. Зараз за правилами потрібно писати курсивом. 
Оскільки учні вправлялися в першому виді письма, то другий засвоювали із вели-
кими труднощами. Так букви виходили ні стоячі, ні курсивні».

Створена наприкінці 1946 року ужгородська редакція республіканського видав-
ництва «Радянська школа» поступово почала видавати угорські варіанти підруч-
ників, перекладених із російської та української мов. Основна проблема з пере-
кладеними підручниками полягала в тому, що перекладачі повинні були суворо 
дотримуватись оригінального тексту. За відсутності практики і не маючи доступу 
до угорської спеціалізованої літератури, вони нерідко спотворювали наукову тер-
мінологію. Виняток складали підручники з угорської мови і літератури, що, при-
родно, не перекладались.

Відсутність єдиних навчальних планів створювала проблеми під час іспитів по 
закінченню навчального року. У результаті того, що районні відділи освіти само-
стійно затверджували навчальні плани на основі поданих педагогами пропозицій, 
навчальні матеріали в кожному районі відрізнялись один від одного.

Екзаменаційні білети ж складалися на обласному рівні і розсилалися школам. 
Таким чином, у білетах могли бути питання, які в даній школі взагалі не виклада-
лися. Для вивчення незнайомого матеріалу учнів викликали в школу під час канікул.

З угорської мови і літературного читання перші офіційні навчальні плани були 
видані в 1951 та 1952 роках.

Цікавим прикладом учительської самодіяльності була новина, опублікована 
восени 1946 року в «Kárpáti Igaz Szó» («Закарпатська правда») – перекладеному 
на угорську мову варіанті офіційної обласної газети. З публікації випливало, що 
в одній із угорськомовних шкіл області на уроці угорської мови вчитель читав 
дітям вірш під назвою «Óda a pálinkás üveghez» («Ода до горілчаної пляшки»), 
в якому містилася відкрита пропаганда аморальності та пияцтва.
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Стаття в оригіналі була написана українською мовою. Її автор не зміг пра-
вильно інтерпретувати назву вірша, а угорський переклад повинен був бути «дзер-
кальним». Вірш цей був не чим іншим, як «Szerelemdal a csikósbőrös kulacshoz»  
(«Ода до фляги з жеребця», зі шкіри лошати) – «урочиста» пісня «сумного» серця 
Міхая Чоконаї Вітеза, видатного поета кінця XVIII ст.

Загальнодержавні єдині навчальні плани публікувались у «Збірнику наказів 
Міністерства освіти Української РСР». Навчальні плани з угорської мови і літе-
ратури складали в Закарпатському обласному інституті підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів методисти угорського кабінету або шкільні вчителі та викла-
дачі за їхнім дорученням.

За радянських часів угорськомовні проекти навчальних планів, а також повні 
рукописи підручників перекладались українською мовою, щоб у Києві в компе-
тентних закладах їх могли затвердити. На основі навчальних планів готувалися 
підручники. За винятком першого підручника з угорської літератури, всі подальші 
з угорської мови і літератури виходили за авторства закарпатців.

Щодо навчальних планів початкових класів (1–3 класи) з угорської мови, то 
вони містили такі основні вимоги: засвоєння «свідомого читання», правопису 
і «чіткого мовлення». Відповідно до цього навчальний план містив три розділи: 
для першого класу сформульована вимога навчання письма та читання, завдання 
для другого класу – розвиток вправності читання та мовлення, для третього класу 
– засвоєння основних граматичних правил (звук, буква, слово, речення), а також 
розвиток навичок грамотної письменності.

За тематикою читання включало такі теми: жовтеня і піонер, сім’я, пори року, 
батьківщина (Радянський Союз), Радянська армія і радянські свята. Учні мали 
змогу ознайомитися з творами українських, російських і деяких угорських авторів 
(Шандор Петефі, Янош Арань, Калман Міксат, Ґейза Ґардоні, Ференц Мор).

На відміну від цього, в навчальному плані на 1986 рік (1–4 класи) сформульо-
вані такі вимоги: «зрозуміти» і «сприйняти» прочитане, викладення думок у пись-
мовій і усній формі, «логічне» і «образне» мислення. Нові вирази: дидактична гра, 
драматизація. Граматична частина: усне мовлення та письменність, звук, буква, 
слово, речення, текст, частини мови.

Серед рекомендованої літератури знаходимо дитячі твори. У перелік творів для 
позакласного читання включені і два закарпатські автори – Борбала Салаї та Ласло 
Балла. Обидва навчальні плани концентричні.

Плани базової загальної середньої школи (4–8 класи, з 1989 року – 5–9 класи) 
є лінійними. Розділи плану на 1970 рік: фонетика, семантика, словотворення, мор-
фологія (4–5 класи), синтаксис (7–8 класи). Сформульовані завдання: диференці-
ювання знань, практичне використання, розвиток мови, спрямування на «активне 
мислення», порівняння російської та угорської мов.

Навчальний план 1981 року поряд з іншим цитує і Радянську Конституцію: «У 
СРСР громадяни різних рас і національностей мають однакові права». Він також 
проголошував, що «вивчення угорської мови в школі базується на натхненному 
марксистсько-ленінському підході викладання мови».

Всі особливості угорської мови потрібно було демонструвати і шляхом показу 
«зв’язків між навчальними предметами». Щодо культури мовлення ставились 
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вимоги: «з розмови учнів викорінити жаргон та зайві іноземні слова […]. Ця робота 
буде результативною тільки в тому випадку, якщо вчитель угорської мови вивча-
тиме місцевий діалект, систематично спостерігатиме та виправлятиме мову своїх 
учнів; якщо навчить їх постійно коректувати свою та мову товаришів».

Перше речення навчального плану на 1987 рік: «Мова є засобом людських 
контактів та передачі думок, носієм народних звичаїв, господарських, наукових 
і культурних досягнень». Одним із критеріїв оцінки знань визначається необхід-
ність уникнення діалектних слів і виразів. Наприкінці цього навчального плану 
вперше фігурує перелік спеціальної літератури для педагогів, серед них і три 
закарпатські методичні посібники (автори: Гізелла Дравої, Іштван Ковтюк, Ева 
Ченґері).

Перша угорська абетка, яка була одночасно і першим оригінальним угор-
ськомовним підручником, вийшла у 1947 році. Автором її був Іштван Кутлан, який 
готував закарпатські абетки до 1965 року, після нього цим займався Ґейза Оноді. 

Матеріал з угорської літератури для базової загальної середньої школи включав 
художнє читання, а в класах ІІІ ступеня середньої школи – історію літератури. 
Окремої хрестоматії не було, уривки з творів та навчальний матеріал були розмі-
щені в одному підручнику.

Після Другої світової війни перший підручник з угорської літератури вийшов 
у 1950 році (на два роки раніше, ніж перша офіційна навчальна програма мініс-
терства). Це була хрестоматія з літератури для 5-го класу угорських шкіл. Уклали 
її Антал Гідаш, угорський письменник, що жив у Москві, і номінально Натан 
Махлін, співробітник Міністерства освіти Радянської України. Редактором була 
дружина Антала Гідаша Анна Краснова (псевдонім) – донька Бейли Куна.

Антал Гідаш із 1948 року брав активну участь у роботі ужгородського кни-
говидавництва як автор, редактор, перекладач. Роботу виконував, проживаючи 
у Москві, але, ймовірно, приїжджав і на Закарпаття.

У хрестоматію включили твори Шандора Петефі, Яноша Араня, Ендре Аді, 
Аттіли Йожефа, Бейли Іллейша, Мате Залка, Бейли Балажа, Жені Варнаї, Йожефа 
Фодора, Жіґмонда Моріца, Дюли Іййєша, Йожефа Дарваша. Біографічні дані вміс-
тили тільки про Петефі. Монографію про нього написав Гідаш, а видало її ужго-
родське видавництво шкільних підручників.

У побудові хрестоматії не спостерігається якоїсь закономірності, поряд із тво-
рами вже перерахованих угорських авторів чергуються перекладені на угорську 
твори Олександра Пушкіна, Льва Толстого, Тараса Шевченка, Івана Франка, інших 
російських та українських авторів. Угорський літературний матеріал складає при-
близно чверті книжки.

За відсутності іншої з цієї книжки навчалися і учні 6–7 класів (у цей час базова 
загальна середня школа – семирічна, а угорської повної середньої школи ще не 
було). Незважаючи на доволі бідний угорський літературний матеріал, за хресто-
матією Гідаша-Махліна навчалися майже впродовж десятиліття.

Підручники для 6-го та 7-го класів вийшли в світ у 1954 році. У першому угор-
ський літературний матеріал складався з таких авторів: Шандор Петефі, Шандор 
Гергей, Антал Гідаш; у другому – Шандор Петефі і Антал Гідаш. Крім цього, 
в кінці книжок були викладені загальні відомості з теорії літератури.
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Уперше тут з’явився як навчальний матеріал роман Олеся Гончара «Прапо-
роносці», який упродовж трьох десятиліть дуже часто був на випускних іспитах 
із літератури в угорськомовних школах однією із пропонованих на вибір тем для 
написання твору. У кінці кожного підручника містився матеріал з української 
літератури.

Із середини 1950-х років почали діяти угорські середні школи, однак на отри-
мання необхідних підручників для старших класів з угорської мови і літератури 
та на перекладені з інших предметів потрібно було чекати аж до початку наступ-
ного десятиліття. У 1960–1962 роках шкільне книговидавництво в новій редакції 
та з певними змінами повторно друкує підручники для класів базової загальної 
середньої школи, видані в 1950-х роках.

У першому підручнику з угорської літератури для повної середньої школи 
поряд з угорськими авторами вже не було творів російських авторів або авторів 
з інших республік, а тільки твори українських прозаїків і поетів. Ці перші підруч-
ники з угорської літератури для середніх шкіл стали великим кроком на шляху до 
зрос тання професійності, оскільки видавалися раніше або одночасно з навчальною 
програмою, яка вийшла друком у 1961 році.

У 9-му класі викладали творчість Балінта Балашші, Міхая Чоконаї Вітеза, 
Йожефа Етвеша, Шандора Петефі в 42 академічних годинах, в 10 класі – Яноша 
Араня, Мора Йокаї, Калмана Міксата, Ґейзу Ґардоні впродовж 37 уроків, а в 11 
класі – Ендре Аді, Жіґмонда Моріца, Аттілу Йожефа, Мате Залку, Петера Вереша, 
Дюлу Іййєша в 29 академічних годинах, хоча в кожному класі на це було відведено 
всього по 70 академічних годин. Наближаючись до випуску, учні угорських шкіл 
отримували все менше знань з угорської літератури.

Хоча число вказаних у розкладі уроків угорської мови не відповідало реаль-
ності, можна засвідчити, що розпочатий наприкінці 1940-х років процес витіснення 
угорської літератури у 1960-х набрав зворотного напрямку. Викладання угорської 
літератури в угорськомовних школах було більш професійним: вивчався художній 
аналіз, біографічні дані, історико-літературні відомості. У радянські часи матеріал 
літературних підручників був єдиним джерелом з історії Угорщини.

У підручниках з угорської літератури єдиним безсумнівно сприйнятим угор-
ським літератором був «поет-революціонер» Шандор Петефі. Незважаючи на про-
голошену «радянсько-угорську дружбу», твори письменників, які творили після 
Другої світової війни, майже зовсім не мали шансів потрапити в підручники.

Винятком був Міхай Ваці, з яким вела переписку одна із авторів підручників 
Гізелла Дравої. Але його книжка на Закарпатті в 1960 роки була недосяжна, хоча 
в той час вже було дозволено ввозити художню літературу з Угорщини. Один зі сту-
дентів угорської філології передрукував книжку під копіювальний папір і таємно 
розповсюджував у вузькому колі.

Інший автор підручників Ласло Балла контактував із Петером Верешем. Його 
повість «Випробування» була актуальною в 1950-х роках, адже автор дуже вдало 
змалював історію колективізації в угорському селі. Було у творі одне речення: 
«Гостра, витончена, але мудра посмішка з портрета Сталіна над його головою ніби 
наповнювала сяйвом задимлену кімнату». Після смерті Сталіна автор у листі дав 
дозвіл замінити прізвище, яке вже звучало не на часі, на Ленін.
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Основна мета викладання літератури навіть у 1980-х роках базувалася на «ста-
новленні комуністичного світогляду, ідейно-політичного та естетичного виховання 
учнів». «Учні повинні свідомо і фундаментально засвоїти ідейне і художнє багат-
ство літературного твору, необхідно виховувати в них художній смак. У процесі 
читання та аналізу літературного твору учні засвоюють відомості про письмен-
ників, їх творчість, про роль літератури в суспільстві. Вчитель також повинен 
висвітлювати і антирелігійне спрямування літературного твору […], крім того вка-
зати на основні принципи і тези праць Леніна і партійних документів, пов’язаних 
із літературою і мистецтвом».

Авторами підручників угорської літератури і мови, за винятком книжки Гідаша, 
були закарпатські педагоги, редактори. Це Деже Ченґері, Адель Кормош, Михайло 
Владимир, Пірошка Владимир, Тібор Попович, Гізелла Дравої, Ласло Балла, Єли-
завета Ґортвай, Степан Ковтюк, Етелка Палотай, Юлія Варга, Єва Імре, Каталін 
Кулін, Балаж Керестень та інші.

У радянські часи школярі початкових класів обов’язково повинні були пере-
бувати в організації жовтенят, учні семирічок, восьмирічок – в піонерській, а стар-
шокласники і доросла молодь – у комсомольській організаціях. Жовтенята і ком-
сомольці носили значки, а піонери – червоні галстуки. Окрім цього, в школах 
обов’язковим було носіння шкільної форми: темно-коричневі костюми у хлопців 
та цього ж кольору бавовняна сукня, чорний (будні) та білий (урочисті події) фар-
тушки для дівчат.

8.3. Професійно-технічна і середньо-спеціальна підготовка

У чехословацький період кваліфіковану робочу силу в Закарпатті готували у майже 
сорока ремісничих школах, де передавали знання 176 учителів і майстрів. У цьому 
побутувала певна крайова традиція.

Радянська система робила акцент на спеціалізованих професійно-технічних учи-
лищах. Перші з них відкрилися в 1945 році в Ужгороді та селі Вилок Виноградівського 
району, куди набрали майже 250 хлопців і дівчат. Через два десятиліття, станом на 
1965 рік у семи професійно-технічних училищах Закарпатської області вже вчилося 
2.574 учні, тобто удесятеро більше. Потім їх число зросло до 23, де одночасно оволо-
дівали вісімдесятьма робітничими професіями 16 тисяч учнів. Професійно-технічні 
училища приймали випускників восьмирічок і десятирічок. Із ними далі займалися 
близько 1.700 викладачів та інженерно-технічних працівників.

Водночас протягом 1950–1960 років у загальноосвітніх школах Закарпаття 
впровадили так звану «професійну орієнтацію». У виробничих майстернях і кабі-
нетах трудового навчання всіх учнів знайомили з навиками трудових професій. 
До того ж, у сільській місцевості створювали шкільні лісництва і ланки тва-
ринників, овочівників, садівників, виноградарів. Позаяк в окремо взятій школі 
накладно було утримувати належну базу для трудової підготовки, то у 1970–
1980 роках з’явилися міжшкільні навчально-виробничі комбінати. Шефство над 
ними добровільно-примусово доручали аграрним і промисловим підприємствам. 
У 1986/1987 навчальному році в Закарпатській області азів масових професій учили 
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у 29 навчально-виробничих комбінатах, 16 міжшкільних навчально-виробничих 
майстернях. Також задіяли до півсотні навчальних цехів і дільниць на заводах, 
фабриках і лісокомбінатах.

Невипадково, що за таких умов у Закарпатті в 1964 році працювало 35,8 
тисячі спеціалістів із вищою і середньою спеціальною освітою. Раніше, у 1920-х 
– середині 1940-х років, їх готували в учительських семінаріях, торговельній ака-
демії, промислових і сільськогосподарських школах. У радянський час їх замінили 
технікуми та училища, котрі сумарно випустили майже 88 тисяч фахівців для про-
мисловості, сільського господарства, освіти, культури, медицини.

У 14 середніх спеціальних навчальних закладах (технікумах та училищах) 
області у 1965 році фахом молодшого спеціаліста оволодівали 7,7 тисячі студентів. 
Ішлося про вісім училищ (чотири медичні, прикладного мистецтва, музичне, педа-
гогічне, культурно-освітнє) і шість технікумів (два політехнічні, лісотехнічний, 
кооперативний, сільськогосподарський, торговий).

Протягом 1960–1980 років медичні училища у Хусті, Берегові, Міжгір’ї та 
певний час в Ужгороді щороку випускали 300–400 фельдшерів і медичних сестер. 
Їх потребували лікарні, поліклініки, амбулаторії, фельдшерсько-акушерські пункти.

У 1946 році запрацював Мукачівський сільськогосподарський технікум, відлік 
роботи якого взагалі-то ведуть із 1921 року. Спочатку він готував фахівців із трьох 
спеціальностей: рільництво, плодоовочівництво, виноградарство, а пізніше – 
з ветеринарної медицини, бухгалтерського обліку та аудиту в аграрній сфері. Сту-
денти займалися у сорока кабінетах і спеціалізованих лабораторіях, ветеринарній 
клініці, на дослідному полі та у машинно-тракторному парку. Щорічно технікум 
випускав до трьохсот спеціалістів для колгоспів і радгоспів Закарпаття.

У 1947 році у Хусті відкрили лісотехнічний технікум, де щороку одночасно 
навчалося більше двохсот студентів. П’ять тисяч спеціалістів-електриків у 1945–
1985 роках випустив Виноградівський політехнічний технікум.

Аналогічний заклад у Сваляві відкрили у 1964 році для підготовки спеціалістів 
харчової та переробної промисловості – провідної галузі Закарпаття. Навпаки, 
Ужгородський технікум електронних приладів, заснований у 1969 році, готував 
фахівців для всіх західноукраїнських областей.

У селищі Дубове Тячівського району в 1978 році відкрили машинобудівний 
технікум. Він виявився єдиним у Радянській Україні навчальним закладом, який 
виховував кадри середньої ланки для авіаційної промисловості. У радянську пору 
його встигли закінчити більше чотирьох тисяч студентів.

На базі дорадянських торговельних академій з’явилися два технікуми – Ужго-
родський радянської торгівлі та Мукачівський кооперативний. Сукупно вони 
у 1946–1990 роках дали народному господарству понад 18 тисяч осіб кваліфікова-
ного персоналу.

Певний час у Закарпатті на місці учительських семінарій працювали три педаго-
гічні училища (Ужгородське, Мукачівське, Хустське). Надалі підготовку вихователів 
дошкільних закладів, учителів музики і початкових класів зосередили в Мукачеві. 
У радянський час Мукачівське педагогічне училище випустило близько десяти тисяч 
педагогів первинної ланки. На окремому відділенні тут готували кваліфікованих спе-
ціалістів для угорськомовних освітніх закладів Закарпатської області.
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У ту ж пору Ужгородське державне музичне училище видало професійні 
путівки понад трьом тисячам фахівців. Якщо у 1946 році, на початку, в ньому 
одночасно навчалося 20 студентів, то через чотири десятиліття – п’ятсот. Напри-
кінці 1980-х навчальний процес у музичному училищі забезпечувало 120 кваліфі-
кованих педагогів.

Протягом 1947–1990 років Ужгородське культурно-освітнє училище (у 1947–
1985 роках – Хустський технікум підготовки культурно-освітніх працівників) 
виростило шість тисяч спеціалістів чотирьох напрямків: бібліотекар, культурно-
освітній організатор, народна художня творчість, театральне мистецтво.

У свою чергу, за той же час Ужгородське училище прикладного мистецтва 
видало більше тисячі дипломів. Йому часто змінювали назву, спрямування, про-
водили «чистки» педагогічного колективу.

Принагідно зазначимо, що у Закарпатті яскраво простежується перехід від освіти 
художньо-орієнтованої загальної до професійної художньої. Упродовж ХХ століття 
збільшується чисельність фахівців у цій галузі від кількох десятків до двох тисяч. 
Водночас у 1950–1980 роках пройшло переорієнтування з індивідуально-творчої 
діяльності на забезпечення виробничо-технологічних потреб.

Отже, у березні 1946 року в Ужгороді розпочало діяти художньо-промислове 
училище з відділеннями живопису і скульптури, пізніше – і художньої обробки 
дерева. Його очолив видатний митець Адальберт Ерделі, котрий мріяв про від-
криття у рідному краї художньої академії. Викладачами художньо-промислового 
училища стали головним чином професіонали високого классу: Йосип Бокшай, 
Федір Манайло, Андрій Коцка, Ернест Контратович, Іван Гарапко, Адальберт 
Борецький, Вілмош Берец, Шандор Петкі, а майстром-інструктором – В. Свида. 
Цьому першому складу педагогічного колективу училища вдалося підготували 
художників, які стали гордістю українського образотворчого мистецтва. Серед них 
Володимир Микита, Михайло Романишин, Василь Габда, Юрій Герц, Іван Шутєв.

А. Ерделі та Й. Бокшай великого значення надавали постановкам, які зазвичай 
виконувалися в академічних навчальних закладах. Адже рисунок, живопис, компо-
зицію на високому рівні вивчали в Будапештській академії мистецтв (її випускники 
Адальберт Ерделі та Йосип Бокшай), у Празькій вищій художньо-промисловій 
школі (Федір Манайло та Іван Гарапко), у Римі, де завершував освіту Андрій Коцка.

Переорієнтація навчально-виховної роботи в бік підготовки спеціалістів із 
виготовлення технологічно зручних сувенірів не сприяла розвитку художньої 
освіти Закарпаття, а створювала грунт для поширення дилетантства в професій-
ному мистецтві. Разом із тим, дві інституції, засновані А. Ерделі та Й. Бокшаєм 
(навчальний заклад, обласна організація Спілки художників), полегшили шлях 
талановитій молоді в образотворче мистецтво.

Педагогічна практика і принципи засновників художньої освіти у Закар-
патті суперечили ідеології, що панувала в радянській освіті. Через те у 1947 році 
А. Ерделі усунули від керівництва художньо-промисловим училищем, а потім і від 
головування в обласному відділенні Спілки художників. Його звинуватили у нечу-
ваних досі «гріхах» – космополітизмі, буржуазності та формалізмі.

Протягом першої половини 1950 років Ужгородське художньо-промислове учи-
лище покинули його засновники, а сам заклад із відділеннями «художня обробка 
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дерева», «художня кераміка», «художня обробка металу» переорієнтували з твор-
чого профілю на промисловий.

Тоді ж під егідою Академії мистецтв СРСР повсюдно провели жорстку цен-
тралізацію. Так, у Львівському державному інституті прикладного і декоративного 
мистецтва, де навчалося багато випускників Ужгородського училища декоративно-
прикладного мистецтва, у 1960 році припинили набір студентів на живописне 
і скульптурне відділення.

Протягом перших трьох десятиліть існування Ужгородського училища 
декоративно-прикладного мистецтва близько шестисот його випускників як худож-
ників і майстрів-технологів направили на підприємства місцевої промисловості 
Ужгорода, Мукачева, Хуста, Виноградова, Берегова і за межі області, а також у май-
стерні Художнього фонду УРСР. Значна частина вихованців училища займалася 
педагогічною діяльністю в загальноосвітніх школах і художніх студіях.

Прикметно, на початку 1990 років Ужгородське училище декоративно-
прикладного мистецтва плавно трансформувалося в училище прикладного мисте-
цтва імені А. Ерделі, а невдовзі – у коледж мистецтв імені А. Ерделі.

8.4. Ужгородський державний університет

Інституції, як нерідко і люди, внаслідок дії суб’єктивного чинника сповнені 
маленьких метричних таємниць. Часто доводиться стикатися з тим, що справжні 
біографічні дані якогось діяча відрізняються від офіційних – паспортних. Найбіль-
шими містифікаторами в українській історії були комуністи, котрі до 1991 року 
практично все наше минуле трактували у жанрі фентезі. Пригода з датою наро-
дження Ужгородського національного університету не стала винятком.

Видно три «гордієві» вузли. Перший – призабутий відгомін культу особи 
Микити Хрущова, першого керівника Радянської України (1938–1949) і Радян-
ського Союзу (1953–1964). Другий – закарпатський локал-патріотизм, якому кому-
ністи відкрили «друге дихання» (кадрові призначення) на тлі нещадних масових 
репресій у сусідніх західноукраїнських регіонах. У третьому вузлі зафіксоване 
відлуння гучної поразки русофілів. У чехословацькій Підкарпатській Русі вони 
виграли шкільний плебісцит у 1937 році, відносно комфортно пережили угорську 
окупацію, але в умовах форсованої радянізації Закарпатської України їх русифіка-
торські послуги не знадобилися.

Водночас у репресіях проти «націоналістів» і греко-католиків закарпатські 
русофіли були на чільних ролях, наприклад, прокурор Іван Андрашко. Інші (Іван 
Керча, Петро Сова, Степан Добош) стали причетними до відкриття першого в краї 
університету. На тому їх історична місія завершилася в цілому – Москва проігно-
рувала недоречний експеримент із зміною національної ідентичності в регіональ-
ному вимірі. Отже, весь радянський період Закарпаття природно розвивався в лоні 
української національно-культурної традиції.

Насправді установчий документ мав назву «Постанова Секретаріату Цен-
трального Комітету Комуністичної Партії Закарпатської України та Народної 
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Ради Закарпатської України з дня 19 липня 1945 року, місто Ужгород, про утво-
рення Закарпато-Українського Університету». Йшлося про конкретні організа-
ційні заходи, покладені на повноважну комісію: чотири факультети (історичний, 
філологічний, біологічний та медичний), приміщення (на теперішніх ужгород-
ських вулицях Підгірній та Августина Волошина), їх обладнання і ремонт. Окремо 
акцентували на наборі студентів (оголошено наступного дня – 20 липня) та початку 
їхнього навчання (1 жовтня), стипендіях, викладацькому складі, бібліотеці. Вирі-
шили найголовніше – фінансування (5 мільйонів пенге з бюджету Народної Ради 
Закарпатської України, що дорівнювали 2 мільйонам радянських карбованців), 
надання 35 квартир для викладачів.

Підписали постанову шість посадових осіб: перший секретар Комуністичної 
партії Закарпатської України і голова Народної Ради Закарпатської України Іван 
Туряниця, уповноважені Народної Ради в справах освіти, комунального і лісового 
господарств, фінансів, охорони здоров’я. За розподілом службових обов’язків, 
левова частка клопотів припала Івану Керчі, уповноваженому в справах освіти. 
Ось справжні батьки-засновники, причому на ключових постах бачимо майже всіх 
«місцевих». У сусідніх областях, охопленим рухом опору, «корінні» тоді служили 
в комуністів тільки найдрібнішими виконавцями і сексотами (таємними співро-
бітниками). За незначним винятком, там керівні посади опинилися в руках «при-
їжджих радянізаторів».

20 липня 1945 року відділ освіти Народної Ради Закарпатської України ого-
лосив набір студентів на зазначені чотири факультети із терміном навчання чотири 
роки (історичний, філологічний) і п’ять років (біологічний, медичний). 27 вересня 
1945 року наказом уповноваженого НРЗУ в справах освіти Івана Керчі організа-
тором університету призначили Степана Добоша. Його з локал-патріотичних мір-
кувань досі прийнято вважати першим ректором.

Насправді першого ректора призначено наказом по народному комісаріату 
освіти УРСР від 5 листопада 1945 року. Ним став кандидат хімічних наук, доцент 
Аркадій Курішко. До призначення він керував хімічною лабораторією 2-го Укра-
їнського фронту, а перед війною викладав у Київському державному універси-
теті імені Т. Шевченка. Перший ректор пробув на посаді чотири роки. І мусив 
повсякчас показувати особистий приклад. Так, у травні 1947 року він передплатив 
другу державну позику відбудови і розвитку народного господарства СРСР на суму 
8,3 тисячі карбованців, проректор Іван Рогаль – на 7 тисяч карбованців, решта пра-
цівників позичили державі місячний заробіток. У подібних кампаніях університет 
служив регіональним взірцем.

У Києві 18 жовтня 1945 року з’явилася постанова Ради народних комісарів 
УРСР і Центрального комітету КП(б)У «Про відкриття державного універси-
тету в м. Ужгороді». Її підписали голова Ради народних комісарів УРСР Микита 
Хрущов і перший секретар Центрального комітету КП(б)У Дем’ян Коротченко.

Мовилося про клопотання Народної Ради Закарпатської України та дору-
чено вирішити прикладні питання в межах республіканської компетенції: чотири 
факультети, набір студентів, професорсько-викладацький персонал, обладнання 
навчальних кабінетів, лабораторій та кафедр, комплектація університетської біблі-
отеки з фондів навчальної, наукової, політичної та художньої літератури.
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Але університет в Ужгороді на той момент уже діяв. Із 1 по 20 вересня 
1945 року проводилися вступні іспити, потім працювали підготовчі курси 
і нарешті 1 лютого 1946 року до занять приступили перші студенти. Примітно, 
у липні запланували набрати 240 осіб, у жовтні дозволили 180, а у лютому «по 
факту» зарахували 168. Університетська бібліотека у липні 1947 року вже мала 
130 тисяч книжок. Тут через два десятиліття, у 1964/65 навчальному році, на 
стаціонарному і заочному відділеннях навчалося 7,3 тисячі студентів. У той час 
університет уже мав один факультет (загальнонауковий) за межами Ужгорода 
– у Виноградові.

Позаяк Микита Хрущов надалі зробив карколомну кар’єру, то у 1950–1960 роках 
утвердилося донині живуче регіональне ідеологічне кліше, де 18 жовтня 1945 року 
(цю дату відзначають) стало «світлом у кінці тунелю» у віковічній мрії «усіх про-
гресивних закарпатців» про власний університет. Після жовтневого перевороту 
1964 року М. Хрущова змістили з кремлівського олімпу, однак в умовах дехру-
щовізації питання про день народження університету ніхто не переглянув. Але 
постраждала меморіальна дошка, що донині розміщена на стіні вхідного коридору 
до хімічного факультету по вулиці Підгірній в Ужгороді.

Нижню частину мармурового прямокутника, де подано витяг із постанови РНК 
УРСР і ЦК КП(б)У від 18 жовтня 1945 року про УжДУ, так акуратно відрізали, 
що й дотепер видно ту корекцію. Там фігурували прізвища голови Раднаркому 
УРСР Микити Хрущова і секретаря ЦК КП(б)У Дем’яна Коротченка, котрі під-
писали згадану постанову. При цьому Д. Коротченко постраждав «за компанію». 
Тепер обрізане піктографічне джерело гротескно засвідчує регіональний прояв 
дехрущовізації.

Цікаво, наступникові Микити Хрущова – генеральному секретарю ЦК КПРС 
Леоніду Брежнєву (у 1964–1982 роках) у Закарпатті знайшли вагомішу історичну 
роль – старшого брата-визволителя і батька «возз’єднання». До того ж, як начальник 
політвідділу 18-ої з армії 4-го Українського фронту, полковник Л. Брежнєв справді 
був у ложі гостей Першого з’їзду народних комітетів Закарпатської України 26 лис-
топада 1944 року в Мукачеві.

Зовсім не випадково у 1979 році доктор історичних наук Михайло Троян уста-
новив, що «у той час Л.І. Брежнєв виступив у Мукачеві в Будинку культури перед 
інтелігенцією міста з лекцією про Радянську Конституцію, і ми тоді вперше з уст 
Л.І. Брежнєва почули чітку і яскраву розповідь про Конституцію Країни Рад». Від-
разу звернемо увагу, що 18 жовтня 1945 року юрисдикція УРСР ще не поширюва-
лася на Закарпатську Україну, одначе тоді мало хто на це зважав. Тим більше, що 
правовий нігілізм – друге ім’я комунізму. Отож голова Спеціального суду Закарпат-
ської України Василь Русин не мав не те, що юридичної, а й вищої освіти загалом.

Наступні кроки здійснювалися в межах правового поля Радянського Союзу. 
Останню крапку ставили в ту пору не в Києві. У Москві на початку літа 1946 року 
вийшли два документи російською мовою. Вони названі однаково «Про від-
криття Ужгородського державного університету в м. Ужгороді Української РСР». 
Це постанова Ради міністрів СРСР від 28 травня (за підписом голови Ради міністрів 
В. Молотова) та її дубляж – наказ міністерства вищої освіти СРСР від 7 червня (за 
підписом міністра С. Кафтанова). Ужгородський державний університет дозволили 
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відкрити, як в оригіналі зазначено, у 1946 році. Його зразу ж віднесли до першої 
категорії вищих навчальних закладів Радянського Союзу і підпорядкували союз-
ному міністерству вищої освіти.

Як бачимо, у перший рік заснування університет змінив декілька власних назв 
(Державний Закарпато-Український університет, Закарпатський державний уні-
верситет, Державний університет у м. Ужгороді). І нарешті 28 травня 1946 року 
діючий навчальний заклад отримав остаточну офіційну назву – Ужгородський дер-
жавний університет. Вона протрималася до 19 жовтня 2000 року, коли указом Пре-
зидента України Л. Кучми закладу надано статус національного та перейменовано 
в Ужгородський національний університет. Нині він підпорядкований міністерству 
освіти і науки України.

Із невеликого провінційного університету він став наприкінці 1980-их років 
у ряд провідних закладів вищої освіти України. За радянський час його закінчили 
близько 40 тисяч осіб. Тут на 11 факультетах навчалося вже понад вісім тисяч 
студентів, з якими працювало лишень 38 докторів наук, професорів. Навчальний 
процес забезпечували 62 кафедри. А от у перші роки університет міг похвалитися 
тільки одним класичним професором.

8.5. Визначні вчені та наукові установи

В Ужгородському університеті сформувалося ряд наукових шкіл, досягнення яких 
визнавалися в усьому світі. Найбільших успіхів досягли фізики – насамперед 
у галузі напівпровідників, електронно-атомних зіткнень, космічних досліджень.

Визначний лікар, професор Ужгородського університету Олександр Фединець 
(1897–1987) з учнями розробив оригінальні основи лікування ендемічного зобу, від 
якого традиційно потерпало населення краю через дефіцит йоду в природних спо-
луках. Його книжку про лікування зобу переклали і видали у Латинській Америці, 
де ця хвороба дошкуляла у більшому масштабі. У 1955 році О. Фединець заснував 
обласне наукове товариство хірургів Закарпаття, котре очолював протягом двох 
десятиліть.

Добре відома ужгородська школа алгебраїстів, започаткована професорами 
Самуїлом Берманом і Петром Гудивком. В університеті велися серйозні дослі-
дження з теорії цілочислових представлень скінчених груп.

Коли на сторінках двотижневика Підкарпатського то ва риства нayк «Літера-
турна неділя» з’явився «Ко рот кий на рис філософії Підкарпаття» (Ужгород, 1943) 
Федора Потушняка (1910–1960), згодом доцента УжДУ, то се ред су часників не зна-
йшлося жодного, хто завів би полеміку з автором. Публікація ви гід но ви різнялася 
обсягом, масштабністю сформульованої проб леми.

До Федора Потушняка і після нього за таку синтетичну ро боту ніхто не брався. 
Учений старався повернути до широ кого на укового вжитку маловідомі джерела 
про мислителів краю: Петра Лодія, Андрія Дудровича, Василя Дов говича, Миколу 
Теодоровича, Василя Гаджегу. Ф. Потушняк виступив в українській літе ра ту рі та 
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фі лософії винятково як талановитий пропагатор ек зистенціоналізму нa по чатковій 
стадії його розвитку. 

Заслужене визнання здобули дві наукові школи засновані у Закарпатті вихід-
цями з Центральної України (Полтавської та Черкаської областей) – професором 
Дмитром Чепуром (1923–1983) та Іваном Запісочним (1922–2001).

Дмитро Чепур був лідером закарпатської школи з фізики і технології напів-
провідникових матеріалів. Урешті-решт, групі вчених на чолі з професором 
Володимиром Сливкою (учнем і спадкоємцем Д. Чепура) у 1989 році присудили 
Державну премію в галузі науки і техніки України. Їх преміювали за вивчення 
складних некристалічних халькогенідних матеріалів і створення на їх основі еле-
ментів оптоелектроніки і лазерної техніки. Трохи згодом, у 2001 році В. Сливку 
відзначили Державною премією за інше довготривале комплексне дослідження 
напівпровідників.

Академічні осередки пустили розгалужені паростки в Ужгороді у другій поло-
вині 1960-их років. Спочатку це були два окремі відділи (пізніше вони об’єдналися) 
могутніх установ Академії наук УРСР – Інституту ядерних досліджень та Інсти-
туту теоретичної фізики.

Закарпатські вчені досліджували застосування фотоядерних реакцій та 
мікрона у виробництві, розробляли окремі аспекти теорії елементарних частинок 
(андронів). На цій основі зусиллями професора Івана Запісочного на початку 
1990-их років постав самостійний Інститут електронної фізики (нині Національної 
академії наук України). У 1995 році колективу на чолі з І. Запісочним присудили 
Державну премію України у галузі науки і техніки за цикл робіт «Елементарні про-
цеси і резонансні явища в зіткненнях електронів, атомів та іонів».

В Ужгороді розгорнулася станція (потім лабораторія) спостереження за штуч-
ними супутниками Землі. У ній під керівництвом астронома Мотрі Братійчук 
у 1972 році вперше у СРСР здійснили лазерну локацію цих супутників.

Трохи пізніше, починаючи з 1969 року важливим академічним осередком став 
Ужгородський відділ історії соціалістичних країн Інституту історії Академії наук 
УРСР. Насамперед ішлося про студії над минулим і сьогоденням сусідніх країн 
– Угорщини, Чехословаччини і Румунії, переломлене через призму їх взаємин із 
Радянським Союзом. Цей значною мірою колись ідеологічний підрозділ у силу 
політичної кон’юнктури пережив декілька трансформацій. Проте він існує донині 
як відділ Інституту світової економіки і міжнародних відносин Національної ака-
демії наук України.

У 1973 році в Ужгороді започатковано відділ археології Інституту суспільних 
наук Академії наук УРСР. До його компетенції віднесли вивчення матеріальної та 
духовної культури давнього населення Карпатського регіону.

Одночасно поруч діяли обласна державна сільськогосподарська дослідна 
станція (Велика Бакта), Гірсько-Карпатська дослідна станція, Науково-дослідного 
інституту землеробства і тваринництва України (Нижні Ворота), Мукачівський 
філіал Львівського науково-дослідного інституту педіатрії, акушерства та гіне-
кології, Закарпатська станція Українського науково-дослідного інституту лісо-
вого господарства і меліорації (Мукачево), обласна державна станція по пле-



Розділ III. 366 ׀

мінній роботі та штучному осіменінню сільськогосподарських тварин (Мукачево), 
Ужгородський філіал Одеського науково-дослідного інституту курортології.

В останньому, зокрема, досліджували властивості мінеральних вод і розро-
бляли методики їх використання в лікувальних цілях. Цікавим напрямком філіалу 
стала наукова проблематика, пов’язана із застосуванням спелеотерапії у Солотвин-
ських соляних шахтах (Тячівський район) для лікування бронхіальної астми та 
інших захворювань дихальної системи людського організму. До речі, у 1976–1980 
роках у Солотвині ввели в дію комплекс наземних і підземних споруд республікан-
ської лікарні на 250 лікарняних ліжок. Водночас вона була клінікою Ужгородського 
філіалу Одеського науково-дослідного інституту курортології.

Також експериментально і клінічно мінеральні води вивчали науковці медич-
ного факультету Ужгородського державного університету. У полі їхнього зору пере-
бували мінеральні води «Ужгородська», «Келечинська», «Синяцька», «Сойми», 
«Шаян», «Плосківська», «Поляна Купель».

У тісному переплетенні науки і практики у Закарпатті діяла санаторно-курортна 
мережа. Із 1946 року санаторій «Синяк» (Мукачівський район) спеціалізувався на 
лікуванні захворювань серцево-судинної системи та опорно-рухового апарату, 
а «Поляна» (Свалявський район) – захворювань шлунково-кишкового тракту. 
У колишньому замку графів Шенборнів поблизу Сваляви відкрився кліматичний 
загальносоматичний санаторій «Карпати».

Закарпатська обласна державна сільськогосподарська дослідна станція (нині 
Інститут агропромислового виробництва), розташована у селі Бакта Берегівського 
району, відзначилася науковим доробком прикладного значення. Наприклад, тут 
вивчали шляхи підвищення врожайності фруктових дерев і винограду. Неподалік, 
у Мукачеві розмістилися їхні колеги. Невеликий колектив експериментальної бази 
Інституту еволюційної морфології та екології тварин імені Олексія Северцова Ака-
демії наук СРСР із 1959 року займався сільськогосподарськими шкідниками.

Закарпатська (потім Карпатська) лісова науково-дослідна станція розпочала 
свій відлік також у Мукачеві, проте десятьма роками раніше. Її спеціалісти випро-
бували більше тисячі деревно-чагарникових порід задля збагачення лісів перспек-
тивними насадженнями. Вони створили лісові посадки на площі більше шести 
тисяч гектарів. Унаслідок багатолітніх досліджень у галузі інтродукції поблизу 
Мукачева постав добре відомий науково-виробничий об’єкт – дендрарій «Бере-
зинка». Тут зростало понад 400 порід, видів і форм.

Зауважене є далеко не повним переліком навіть у чисто формальному визна-
ченні наукового потенціалу, котрий у силу об’єктивних обставин якнайкраще 
заявив про себе у радянський період.



Радянське Закарпаття (1944–1991) 367 ׀

9. ЛІТЕРАТУРА, МИСТЕЦТВО, СПОРТ

У літературному, мистецькому і спортивному вимірах Закарпаття новітнього часу 
чітко прослідковується ряд послідовних епох, що, в основному, співмірні класично 
визначеним історичним періодам.

Умов но можна виокремити п’ять важливих етапів духовно-культурного роз-
витку краю в XX столітті: перше двадцятиліття – час «глу хо го провінціалізму»; 
20–30-ті роки – «національне відродження»; 40–50-ті роки – період стагнації; 
60–80-ті роки – «срібний вік»; 90-ті роки – доба добротного регіоналізму.

Такий розподіл обумовлений значною мірою історичними чинниками і харак-
тером культурної спадщини. Звернемо увагу лише на два доленосні етапи «серце-
вини» століття – 40–80-ті роки. Вони позначені передусім домінуванням знакових 
постатей культурного простору, котрі досягли всеукраїнського визнання.

Найвищою в Україні Національною премією імені Тараса Шевченка відзначені 
композитор Євген Станкович (1977 рік), скульптор Василь Свида (1983), літерату-
рознавець Олекса Мишанич (1988), живописець Юрій Герц і прозаїк Іван Чендей 
(1994), поети Петро Скунць (1997) і Дмитро Кремінь (1999), художник скла Андрій 
Бокотей (2002), живописець Володимир Микита (2005), різьбяр Василь Сідак 
(2008). Майже всі вони досягли найвищої точки своєї творчості ще до здобуття 
незалежності України, хоча частина з них через політичну неблагонадійність удо-
стоєна найвищої відзнаки із певним запізненням – уже після 1991 року.

У краї виникла доволі насичена і розгалужена інфраструктура культури. При-
міром, масштабна мережа сільських клубів, що об’єднували зазвичай під одним 
дахом бібліотеку і кіно-театральний зал, взяла опіку над вихованням і дозвіллям 
населення.

У той же час управління культурою підпорядковувалося ідеологічному від-
ділу ЦК КПРС. У Радянському Союзі культурну політику проголосили «соціаліс-
тичною за змістом і національною за формою». Національна самобутність зводи-
лася тільки до фольклорних атрибутів, які у свою чергу обмежувалися частими 
кампаніями боротьби з «етнографізмом у культурі».

9.1. «Срібний вік» закарпатської літератури

Літературний процес у Закарпатті угорського і радянського періодів (1938/1939–
1991) є багатогранним. Щодо ідей      но-есте тич них прин ципів красного письменства 
бачимо чіткі ознаки трьох лі те ра турних течій – народовецьку, літературу чину (дії), 
соціалістичного реалізму.

Наслідуючи будите ль ську (просвітницьку) традицію особливого інтересу 
до життя пересічної людності, народовецька література характерна тяжінням до 
рустикальної тематики, творенням позитивного образу сільського лі дера, чесного 
і відданого громаді. Народовецька ідеологія витворена ав то ри тет ни ми особами 
в середови щі інтелігенції, зокрема греко-като лиць кими свя ще ни ка ми з літера-
турним хистом.
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Період стагнації. На початку 1940-х років значна частина української інтелі-
генції про йшла через ув’язнення (зокрема Василь Гренджа-Донський, Зореслав, 
Олександр Маркуш). Закор дон емігрували кращі творчі сили: у Словаччину 
(Зореслав, Гренджа-Дон ський), Чехію (Володимир Бірчак, Андрій Карабелеш, Іван 
Ірлявський, Іван Колос та інші).

Із ве ресня 1939 року спостерігається відплив перспективного літературного 
по повнення в Радянський Союз шляхом нелегального переходу дер жав ного 
угорсько-радянського кордону (Юрко Боролич, Андрій Патрус-Карпатський, Федір 
Іван чов, Василь Вальо). У прозі тон задавали представники українського «літера-
турного від родження», що залишилися, – Олександр Маркуш, Лука Дем’ян, Юрій 
Станинець, Андрій Ворон, Федір По туш няк.

У цій шерензі відзначимо яскравого пред  ставника со ці аль но-психо ло гіч  ної 
літератури народовецького спрямування, греко-католицького священика Юрія 
Ста   нинця (1906–1994). Знаменним явищем стала публікація його соціально-
психологічної повісті «Юра Чорний» (Ужгород, 1943), а «Сусіди» (1935–1941) 
виявилися першим со ціа л ь но-побутовим ро   маном у літературі закарпатських укра-
їнців. На відміну від повісті, що принесла відразу успіх, роман тривалий час (понад 
шість десятиліть) залишався в рукописі, поки не з’явився ошатним виданням. 
За жанром «Сусіди» є реалістичним соціально-побутовим романом з еле мен    тами 
етнографізму, моралізаторства і психологізму. У ньому зображено приват не жит тя 
людини в не розривному зв’язку із суспільним розвитком. Це живі картини історії 
Бор жав ської долини.

Лідерство в 1940-х роках на поетич ній ниві Закарпаття продовжували утриму-
вати майстри української лірики Юлій Боршош-Кум’ятський та Федір По туш няк. 
До них долучились молоді російськомовні поети Іван Керча, Юрій Гойда і Дмитро 
Вакаров (зго дом канонізований соціалістично-реалістичною критикою).

Поряд із поезіями Василя Ґренджі-Донського, Юлія Бор  шоша-Кум’ятського, 
Івана Ірлявського, Федора По  туш ня  ка та інших вельми примітною є лірика Зорес-
лава (отець-василіанин Се вастіян-Степан Са бол, 1909–2003). Він належить до 
ідейно-естетичного напрямку літератури чину. Дві великі ідеї − Бог і Україна − 
стали сми слом його жит    тя.

Офіційна радянська критика назвала Зореслава «типовим пред  ставником укра-
їнського буржуазного націоналістичного напрямку в літера ту рі Закарпаття». Проте 
насправді він став новатором фор ми поезії. Його класичні сонети й артистичні 
вер ліб  ри, по чу т  тєві екс пре сії та філо софські етюди є ори гінальними за бу до вою. 
Це поезія яскравої образності, рясної ме та фо рич ності.

Мобільним і вдум ливим літературним критиком зарекомендував себе Микола 
Лелекач. У га лузі художнього перекладу (головним чином з угорської мови на 
ру сь ку (українську) активно працювали Іван Мураній та Олександр Маркуш. 
Молодий дра матург Олександр Сливка виніс на розсуд читачів нові комедійні п’єси.

Видавнича діяльність Івана Гарайди є відрадним фактом воєнного часу. Під 
його керівництвом з’явилися видання, котрі стали для молодих ав то рів справж-
ньою школою майстерності. Журнали «Литературна не дъля» (1941–1944), «Руська 
молодежь» (1941–1944) і «Зоря – Haj nal» (1941–1943) відкривали чудові можли-
вості для закарпатських поціновувачів красного письменства.
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Радянізація Закарпаття (від жовтня 1944 року) мало в чому сприяла виходу міс-
цевої літератури з творчого застою. Більше того, письменників позбавили надії 
розвиватись у руслі найсучасніших течій. Натомість нав’язано соціалістичний реа-
лізм, а карні органи пильно слідкували за дотриманням у новоствореній обласній 
організації Спілки письменників СРСР встановлених норм.

Політизація та одержавлення літератури виявилися тотальними. Для старшої 
генерації (Маркуш, Дем’ян, Боршош-Кум’ятський) потрібен був час, аби призви-
чаїтись до нових умов. Молодші (Гойда, Патрус-Карпатський) завзято опанову-
вали ази генерального курсу.

Держава подбала, щоби письменницька лава краю була посилена за рахунок 
приїжджої радянської інтелігенції (Матвій Тевельов, Павло Цибул ь сь кий, Воло-
димир Ладижець, Петро Угляренко, Володимир Панченко, Василь Микитась, 
Фелікс Кривін). Справою похвальною, але нетривалою, стала поява на світ літера-
тур них альманахів «Радянське Закарпаття» (1947–1957) і «Карпати» (1958–1959).

Після 1945 року літературний процес у Закарпатті характеризувався вже не 
двома відособленими, а трьома взаємно переплетеними напрям ка ми. Найбільш 
численним був загін українських письменників, далі – російських (найвідоміші 
постаті Йосип Жупан, Матвій Тевельов, Семен Панько) та угорських (Ласло Балла, 
Вілмош Ковач, Борбала Салаї).

У порівнянні з попереднім періодом, у 1940–1950-их роках якісних стрибків 
не відбулося. Окрім «Юри Чорного» і «Сусідів» Ю. Станинця, що так і не отри-
мали тоді належного визнання, здобутком можна назвати спроби освоєння жанру 
роману (Матвій Тевельов, Федір Потушняк, Семен Панько). Чималий резонанс 
у мистецьких колах справив літературно-критичний нарис «Поэзия Закарпатья. 
1939–1944» (Братислава, 1957) Олега Грабара.

Прихід нових імен – неодмінний показник і попередніх періодів, але у 50-ті 
роки це мало виняткове значення. Вони своїми талановитими творами вивели 
закарпатську літературу з тривалої стагнації.

«Срібний вік». У 1960–1980-ті роки красне письменство краю на повен голос 
заявило претензії на одне з провідних місць усеукраїнського Парнасу. Передусім 
це стосувалося майстрів прозового слова Михайла Томчанія та Івана Чендея, про-
відного представника поетичного цеху Петра Скунця.

Романи «Жменяки» (1964) Михайла Томчанія і «Птахи полишають гнізда» 
(1965) Івана Чендея стали надалі візитною карткою літературного Закарпаття. 
Побудовані на узагальненні болісних перемін у суспільних настроях, на худож-
ньому аналізі поточних соціально-економічних і політичних процесів, вони тору-
вали свіже річище для ідейно-тематичних потуг.

До того ж треба додати надзвичайно красиву манеру письма, делікатне вміння 
заглибитись у психологію героїв та у природне довкілля. Недаремно за мотивами 
«Жменяків» М. Томчанія у 1982 року на кіностудії імені О. Довженка у Києві зняли 
однойменний фільм. А І. Чендея за викривальну книжку прози «Березневий сніг» 
(1968) піддали партійно-літературній анафемі.

Петро Скунць увійшов у історію закарпатської (відтак усеукраїнської) лірики 
завдяки талановитим героїко-патріотичним трактатам. Причому його вершинну 
поему «Розп’яття» (1971) спіткало тоді знищення цензурою. Лірична збірка 
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«Розрив-трава» (1979) П. Скунця, удостоєна авторитетних похвальних рецензій та 
відгуків, висувалась на здобуття найвищої в Україні літературної премії – Шевчен-
ківської. Присудження заблокували партійні функціонери.

Серед російських ав торів доробок сатирика Фелікса Кривіна є найприміт-
нішим. Його книжка «Подражание театру» (1971) теж зазнала знищення завдяки 
комуністичній цензурі.

Особливого розквіту набула романістика, проте добре представлений і весь 
спектр прозових жанрів – роман, повість, новела, оповідання, нарис, казка, етюд. 
Загін прозаїків, які нерідко володіли всім переліченим жанровим арсеналом, як 
ніколи раніше був чисельним і дуже продуктивним. Варто назвати Михайла Том-
чанія, Івана Чендея, Володимира Ладижця, Петра Угляренка, Юрія Мейгеша, Івана 
Долгоша, Юрія Ке рекеша, Василя Вовчка, Василя Басараба, Василя Гребу, Василя 
Кохана, Дмитра Кешелю, Петра Хо данича.

Частими гостями читацьких аудиторій стали ліричні збірки Петра Скун ця, 
Василя Вовчка, Ласло Балли, Олексу Янчика, Казиміра Гурницького, Володимира 
Матіїва, Василя Іг ната, Василя Вароді, Людмили Кудрявської, Василя Густі, Хрис-
тини Керити, Івана Петровція, Володимира Фе динишинця, Миколи Матоли.

Після тривалої перерви заповнилися ва кансії в поетичному жанрі гумору 
і сатири (Михайло Вовк, Юрій Шип та інші). Значного поширення набула дитяча 
література (Володимир Ладижець, Степан Жупанин, Семен Панько, Борбала 
Салаї).

Завдяки С. Паньку, Ю. Шкробинцю, К. Бібікову полиці українських книга-
рень регулярно поповнювалися художніми перекладами угорської, чеської, сло-
вацької, сербської та хорватської класики. Зусиллями перекладачів з Москви 
Антона Руденка-Десняка, Ніни Рогової, Марії Добриніної, Юрія Саєнка, 
Андрія Кравченка, Галини Ашаніної та інших низка відомих творів закарпатських 
письменників увійшли в російський читацький простір.

Хоча за комуністичним сценарієм літературній критиці судилося зайняти 
позиції на вістрі ідеологічних атак на самобутність і вільнодумство, проте й вона 
змогла відзвітуватися позитивними речами. Це літературно-критичні нариси «Тра-
диції і сучасність» (1961) та «Закарпатські новелісти» (1964) Івана Вишневського.

З-під пера Василя Микитася, Юрія Балеги, Олени Рудловчак, Олекси Миша-
нича, Павла Лісового з’явилося ряд поважних досліджень з історії закарпатської 
літератури ХVІІ – першої половини XX століть. Спадщину середини XX віку 
(Юрій Гойда, Дмитро Вакаров, Лука Дем’ян, Олександр Маркуш, Федір Потушняк, 
Йосип Жупан) активно популяризував Василь Поп. Із добротними рецензіями 
і нарисами про літературні новинки Закарпатття виступили кваліфіковані фахівці 
з Києва (Микола Жулинський) і Львова (Микола Ільницький, Тарас Салига).

Були започатковані цікаві письменницькі проекти: обопільні видання книжок 
із творами закарпатських авторів з одного боку, а словацьких, комі, осетинських, 
російських (ленін градських) з другого. Спостерігалася тісна співпраця українських 
письменників Закарпаття і Пряшівщини (Олена Рудловчак, Іван Мацинський, 
Василь Гренджа-Донський, Михайло Мольнар, Федір Іванчов). Вийшло декілька 
томів місцевої класики (Федір Потушняк, Іван Чендей, Володимир Ладижець та 
інших) у серії «Бібліотека видавництва «Карпати».
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Вражаючі видавничі можливості, чимала мережа літературних студій (при 
обласних і районних газетах, у навчальних закладах), великий суспільний інтерес 
(соціальне замовлення) обумовили значний приплив молодих сил. Для них раз 
у декілька років видавали альманахи: «Калинові корали» (1968), «Перевал» (1973), 
«Новоліття» (1974), «Сонячний годинник» (1976), «Суцвіття» (1977), «Калиновий 
спів» (1978), «Молодий день» (1979), «Ранковий клич» (1981), «Дзвінке джерело» 
(1983), «Відлуння» (1985), «Витоки» (1988).

У 1966 році вперше присудили обласну комсомольську премію імені 
Дмитра Вакарова. Лауреатами стали поети Юрій Гойда (посмертно) і Василь 
Вовчок (1966), Петро Скунць (1967), прозаїк Василь Басараб (1970), поети Олекса 
Янчик (1976) і Василь Густі (1984), літературний критик Василь Поп (1986), поет 
Карой Балла (1989).

Всеукраїнських літературних премій удостоїлися ряд провідних закарпатських 
майстрів художнього слова: Петро Скунць (імені А. Малишка, 1986), Юрій Мейгеш 
(імені А. Головка – за роман «Стихія», 1985), Іван Чендей (імені А. Головка – за 
роман «Скрип колиски», 1987), перекладач Юрій Шкробинець (імені М. Риль-
ського, 1983), дитячий поет Володимир Ладижець (імені Лесі Українки, 1985).

Як у всі часи, не обходилося без колізій (цензорського диктату) і шквалу 
навкололітературних пристрастей, нерідко з вини амбітних і вельми конфліктних 
письменників.

Важливим стимулюючим чинником літературного процесу стала видавнича 
справа. Вже у 1945 році всі приватні друкарні та видавництва націоналізували. Нато-
мість утворено єдине обласне книжково-газетне видавництво, котре у 1964 році 
реорганізували на республіканське з назвою «Карпати». Воно здійснювало книго-
видання для Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Принципи, форми і методи роботи видавництва «Карпати» були типовими 
для Радянського Союзу. Його книжковий репертуар cлугує нині своєрідним істо-
ричним дзеркалом. Видавничі плани складалися не в результаті вивчення інтересів 
публіки чи наявного попиту, а у відповідності до вказівок комуністичних і дер-
жавних органів. Видавництво водночас виконувало функції негласної цензури, 
хоча окремо існувала розгалужена мережа офіційних цензорів.

Попри те до відрадних успіхів належить відкриття для широкої читацької ауди-
торії Радянського Союзу унікального мікромініатюриста Миколи Сядристого. 
У 1970 році «Карпати» вперше опублікували його розповідь про свою творчість 
– російськомовну книжку «Тайны микротехники». Тепер Микола Сядристий – 
відомий у всьому світі.

До прикрих курйозів відноситься заборона на поширення двох книг, випу-
щених «Карпатами»: поеми Петра Скунця «Розп’яття» та збірки сатири Фелікса 
Кривіна «Подражание театру», виданих наприкінці 1971 року. Їх визнали ідейно 
незрілими і вже віддруковані кількатисячні тиражі знищили, незважаючи на фінан-
сові затрати.

«Карпати» стабільно випускали щороку до ста назв книжок, брошур, фото-
альбомів, іншої друкованої продукції загальним накладом півтора-два мільйони 
примірників. Усього видавництво дало життя більш ніж 3,5 тисячі назв книжок. 
Їх загальний наклад перевищив 50 мільйонів примірників.
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Видавництво випускало суспільно-політичну літературу десятками назв і, зро-
зуміло, великими тиражами – десятками і сотнями тисяч примірників. Переважали 
різножанрові твори класиків марксизму-ленінізму, офіційні документи КПРС та 
уряду СРСР, специфічно відібрані матеріали з історії регіону та про передовиків 
соціалістичної праці.

Водночас побачила світ низка цікавих публікацій, присвячених екології, фоль-
клору, туризму, творчості місцевих літераторів, які писали українською, росій-
ською, угорською мовами.

Примітними стали спільні публікації угорською мовою на експорт в Угор-
щину і Чехословаччину. У 1958–1989 роках вийшло 584 назви таких видань (у 
середньому майже два десятки щороку) загальним обсягом 10,5 тисячі обліково-
видавничих аркушів і тиражем 16,3 мільйона примірників.

Це стало гарним підсумком співпраці «Карпат» із закордонними видавниц-
твами: угорськими (імені Кошута/Kossuth, «Європа»/Európa, «Магвете»/Magvető, 
імені Мора/Móra, «Гондолат»/Gondolat, імені Зріньї/Zrínyi, «Академія»/Akadémiai) 
і чехословацькими (імені Мадача/Madách, Східнословацьким). «Карпати» популя-
ризували закордоном не тільки українських класиків, але і творчість літераторів 
Закарпаття.

Три-чотири рази у тиждень виходила обласна газета «Закарпатська правда» 
(українською, російською, угорською мовами), 10 районних, міськрайонна 
і галузево-відомчі газети.

Причому в перших числах листопада 1944 року «Закарпатська правда» старту-
вала тиражем 4 тисячі примірників, після 24 листопада 1944 року його подвоїла, 
а у 1980-их роках стабільно друкувалася найбільшим тиражем в історії крайових 
періодичних видань – близько 150 тисяч примірників.

Постійними авторами «Закарпатської правди» були провідні письменники, 
а літературні сторінки готувалися регулярно. Виплачувався пристойний гонорар.

9.2. Закарпатська школа живопису

Після пе ре  хо  ду влади від вій ськового до ци віль  ного регентського ко  місара, влітку 
1939 року в Уж го  роді нагадали про себе діячі об ра зот вор чого мис  тецтва. Вдалося 
легалізувати Спілку під кар пат  сь ких художників на чолі з Ада ль бертом Ерделі. 
У липні 1939 року чл е ни спілки мали пленер в ок о ли цях гір ських сіл Волосянка та 
Ужок (тепер Ве ли  коберез нян   ський район). Разом із ними працювали гості з Буда-
пешта, зокрема рек тор худож ньо го ін  ституту Агоштон Бенкгардт. Во се ни того 
року закарпатські худож ни  ки взяли участь у п’ятій все угор сь кій виставці в місті 
Кошице. Мис тец тво зна вці були у за  хоп ленні від високого рівня їхнього доробку. 
Навесні 1941 року з Бу да пеш та в Ужгород прибула виставка про від них ху дож-
ників Угор щи ни. Вона експонувалася про тя гом місяця під наз вою «Уж го род сь кі 
художні тижні». Се ред авторів робіт – Вільмош Аба-Новак, Іштван Се  ні, Аурел 
Бернат та інші. Істотні духовно-культурні зміни, що відбулися в рідному краї, 
доз во  лили А. Ерделі з про він  ційного міста повчати угорську столицю та ще й у 
небезпечну во єнну пору. Провін цій ний Ужгород поступово перетворювався в один 
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з європейських центрів об  ра зотворчого мис те цт ва. Цей факт не з могла заперечити 
і наступна вла да – ра  дя нська.

У липні 1945 року відкрилася пе р  ша вис тав ка творів професійних художників 
і народних майс тр і в За кар  паття. У грудні 1945 року за  кар пат ські митці взяли 
участь в Ук раї н сь к  ій ху дожній ви ставці в Києві, а нас тупного року – у все со юз ній 
у Москві.

У 1945 році в Києві пройшов перший концерт ар тистів Закарпаття. Його ху дож  -
ником був Андрій Коц ка. Великої по пу ляр нос ті за жив Закарпатський народний хор 
під ке рівництвом Петра Ми ло слав  ського, народні костюми для якого проектував 
Фе дір Ма най  ло. Одночасно від бу ва  лося пожвавлення аматорського ми стецтва 
Закарпаття.

Відзначимо по зитивні зрушення в  ес тетичному сенсі. Про небачені досі обрії 
духовно-культурного середовища в Закарпатті засвідчила поява у 1945 році 
в Уж городі музич но -драма тичного театру та універ си тету, у 1946 році – Ужгород-
ського державного ху до  ж ньо-про ми слового учи  лища, обласних ор га ні за  цій спілок 
ху дож  ників і пись мен ни ків, філар монії, му зич но го училища, обласної біб ліо теки, 
а у 1947 році – об  ла с ної картинної га  лереї.

Художники Адальберт Ерделі, Андрій Коцка, Йосип Бокшай, Федір Манайло 
вирішили заснувати мистецьку інституцію зі статусом академії. Із цієї нагоди 
у серпні 1945 року в Ужгород прибула спеціальна комісія з Києва. Щоправда, за 
рішенням уряду СРСР навчальний заклад отримав назву художнього училища.

Вражаючі досягнення представників закарпат ської ху дож ньої школи дали 
можливість у 1945 році го ворити метрам українського мистецтва Ва си  лю Ка сі я   ну 
і Миколі Глущенку про високий єв ро пей ський рівень тво р чості Адал ь  берта Ерделі, 
Йо си па Бокшая, Федора Ма най  ла, Анд рія Коцки, Адаль бер та Борецького.

Ці авторитетні відгуки сприяли тому, що порівняно швидко, у серпні 1946 
року, створили Закарпатське відділення Спілки художників України. Першим 
його головою став А. Ерделі, членами – Й. Бокшай, Ф. Манайло, А. Борецький, 
А. Коцка, Е. Грабовський, З. Шолтес, В. Свида, І. Гарапко, Е. Контратович.

Однак у Закарпатті швидко відчули зашморг ідеологізації у мистецтві. 
Так, у 1946 році друга обласна ви став ка образотворчого мистецтва За кар паття 
в Ужгороді була іні ційована спільним рішенням обласного виконавчого комітету, 
об ласного ко мітету Комуністичної партії, обласної організації Спілки худож ни ків 
і присвячувалася 29-ій річниці Великої Жовт невої соціалістичної революції та 
другій річниці визволення Закарпаття.

Проте на цій виставці з усіх 32 учасників тільки двоє ви ста вили тво ри в дусі 
соціалістичного реалізму. Різьбяр Василь Свида пред ста вив вісім робіт, се ред яких 
тарілки із портретами Сталіна і Ле ніна, «Прощання пар ти зана», «Зустріч Червоної 
Ар мії», а ску ль п тор Іван Гарапко – бюст Сталіна та ескіз до ком по зиції «Партизани».

У цілому ХХ століття в мистецькому житті Закарпаття оз на че не унікальною 
постаттю Адальберта Ер делі (1891–1955) – художника, педагога, гро мад сько-
культурного діяча. Отож не випадково, починаючи з 2003 року За кар пат ський 
ху дожній ін сти тут регулярно проводить в Ужгороді науково-практичні конфе рен ції 
«Ерделівські читання». Адальберт Ер  делі належить до ос но воположників закар-
патської школи живопису, а також пер шого у краї освітнього мистецького закладу. 
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Саме він розпочав формувати се редовище, здатне спри й мати художні ідеї. Йдеться 
не тільки про ес те тич не ви ховання, але і глибоке знан ня історії та лі те ра тури. Його 
батько – сільський учитель, русин (українець) Михайло Гриць, а мати – німкеня 
Ілона Цайскі. У 1901 році батько, аби не втратити посади в умовах жорсткої мадяри-
зації, змінив своє прізвище з українського «Гриць» на угорське «Ерделі» (Erdélyi). 
Прибране прізвище тісно пов’язане з угорськими словами «ліс», «лісовий», «лісова 
країна», тобто символічно позначило батьківщину – Закарпаття.

Як педагог, А. Ерделі виховав ціле покоління професійних художників Закар-
паття. Завдяки йо го таланту та організаційному хисту маємо своєрідний фе номен 
у мистецтві України ХХ століття – закарпатську школу живопису.

Вже у 1934 році творчий доробок Адальберта Ерделі нараховував тисячу творів, 
намальованих олією. Його картини купували за величезні гроші, а портрети замов-
ляли відомі люди. На початку 1930-их А. Ерделі мав один із перших автомобілів 
в Ужгороді. За одну картину міг заробити 5 тисяч крон – утричі більше своєї місячної 
учительської платні. В Ужгороді він працював в учительській семінарії під керівни-
цтвом Августина Волошина – майбутнього президента Карпатської України.

А. Ерделі отримав фундаментальну освіту і кваліфікацію в Будапешті (1911–
1916), Мюнхені (1922–1926), Парижі (1929–1931). Це рідкісний тип інтелігента, 
котрий чудово розбирався в образотворчому мистецтві, музиці та літературі. 
Нерідко виникає питання про те, якою мовою в Ужгороді повсякчас розмовляв 
А. Ерделі? Угорською – зі своєю родиною, мукачівсько-іршавським діалектом 
української мови – з усіма, що не володіли угорською.

У лютому 1947 року без уся ких по яс нень Адаль берта Ерделі звільнили з посади 
ди  рек тора Уж городського художньо-промислового училища. Саме набрала обертів 
репресивна ідеологічна кампанія очищення культури від «націоналістів, кур  ку лів 
і клерикалів». Останні роки свого життя А. Ерделі прожив нелегко. Художник не 
уник нищівного як для тоталітарного режиму ярлика «формаліста» і «космополіта».

23 березня 1949 році на сторінках органу Ко муніс тич ної пар тії – обласній газеті 
«Закарпатська правда» у редакційній статті «Розгромити охвістя космополітів на 
Закарпатті» Адальберта Ерделі звинуватили в «раболіпстві перед загниваючою 
культурою капіталістичного Заходу». Його викривали за те, що «продовжує спо-
творювати портрети радянських людей», закинули фор ма лізм і назвали «буржу-
азним ес те том». У цій статті А. Ерделі зазнав нищівного звинувачення за кар-
тину «Ливарний завод», А. Коцка – за полотно «Зимовий пейзаж», І. Гарапко – за 
скульптуру «Дівчина-керамік», Ф. Манайло – за ілюстрації до знаменитої повісті 
І. Франка «Захар Беркут». Разом вони і стали отим непотрібним для комуністич-
ного режиму «охвістям». Після цієї публікації А. Ерделі відсторонили від керів-
ництва обласної організації Спілки художників України. На її загаль них зборах 
видатного митця за су дили за помилки «у розбу дові со ціалістичного ладу». Настали 
неймовірно скрутні дні. За порівняно дешеві харчі він розраховувався картинами 
за вкрай демпінговим еквівалентом. Нині ж картини Адальберта Ерделі оцінюють 
чи не найдорожче в Україні. Полювання колекціонерів на полотна закарпатського 
експресіоніста – явище давно буденне.

Ось таким чином кампанія наступу на «космополітів», первісно розгор-
нута на пле ну мі Спілки письменників Радянської України, охо  пила се ре довище 
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закарпатських художників. Причому ідеологічний апарат Комуністичної партії 
обрав серед митців «героя» та «ан  тигероя» – двох дру зів-однолітків й однаково 
видатних художників А. Ерделі та Й. Бок  шая. Мо  ральний тиск на одного і звели-
чен ня ін шо го – вульгарні методи, котрими безсоромно скористалася тодішня влада.

Творчі прин ци пи А. Ерделі ніяк не вписувалися у дефор мо ва ний ідео ло гічними 
настановами тогочасний живопис. Водночас і ставлення комуністичної верхівки 
до Йосипа Бокшая (1891–1975) не було однозначним. Ху дожника, котрий твердо 
cтояв на пози ці ях національного ро ман тизму, зробили прикладом для на слі ду-
вання, зразковим ра дян ським митцем. У 1951 ро ці йому першому серед закарпат-
ських художників дали по чес не звання заслуженого діяча мистецтв УРСР.

Незважаючи на модерністичні спокуси ХХ століття, Йосип Бокшай зали-
шився прихильником реалізму і глибоко віруючою людиною. Навіть здійснив 
монументально-декоративні розписи храмів. Так, у 1939 році виконав грандіозний 
розпис плафону Ужгородського кафедрального собору «Воздвиження Чесного 
животворящого хреста». У радянський час усі фрески Й. Бокшая релігійної тема-
тики пошкодили або повністю знищили.

Як не парадоксально, будучи запеклими атеїстами, комуністи канонізували твор-
чість Йосипа Бокшая. У його натюрмортах, побутових сценах, пейзажах чи сак-
раль них композиціях виразно про ступає непідробна любов до довкілля і народного 
життя. Трак тування образів не як етнографічних персонажів, а гли боко реа ліс тич них 
пред став ни ків народу – особливість твор чості митця. Невигадана краса рід  ного 
краю та його представників стали для Й. Бок шая найвищою естетичною цінністю.

Хоч і донині жи вопис залишається домінантою в образотворчому мистецтві 
За кар паття, та все ж гра фіка набула популярності. Із 1950-их років аж до початку 
1980-их найпоширенішими графічними техніками бу   ли мо нотипія, акварель 
і пастель.

Адаль берт Бо рецький (1910–1990) попри живопис часто звертався до ву гіл ля, 
олівця, акварелі та пастелі. Його спа док – сот ні живописних і графічних робіт. Вони 
зазнали впливу А. Ерделі. Тому «експресивний реалізм» – помітна скла  дова твор-
чості А. Борецького. Для його ри сунків характерна ди намічна композиція, тремт-
лива, ніби ви падкова лінія, тональне заповнення, часто відредаговане паль цем. Він 
не соромився незавершеності та спон тан ності малюнків, акцентуючи на цьому 
залишками до по між них ліній, за ли шаючи неторканими робочі тональні мо мен ти.

Варта особливої уваги творчість Павла Бедзіра (1926–2002). Він запізнався 
з йогою, по чав серйозно вивчати схід ну філософію та іс торію світової куль тури. 
У 1946 році вступив в Уж городське художньо-про мис лове училище, де його за -
ра ху вали відразу на 4 курс. Близь ко по зн а йо мився з А. Ер  делі, Й. Бокшаєм, 
Ф. Ма найлом, Е. Кон т ра товичем.

Павло Бедзір та його дружина Єлизавета Крем ни ць ка (1925–1978) справили 
справжній фурор. Із надзвичайною любов’ю П. Бедзір працював над серією під 
назвою «Життя дерев», які ви ко ну вав на кар тоні в техніці гравюри на чорному 
ґрунті. У монотипіях, при  свячених рослинному світу, він ме тафорично від творив 
од вічні проб ле ми люд ського буття. Непокірна натура П. Бедзіра уособ   ила заро-
дження ди си дентсь ко го руху серед митців Закарпаття. Він експериментував із 
но віт ні ми фор мами, по стій но шукав філософське підґрунтя для влас  них концепцій, 
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зас ну вав свого роду приватну ака де мію мистецтв. У 1960-х роках його творчі зна-
хідки були близькі до ідей ташизму, а від прав ною точкою для власних образот-
ворчих фор мул став оп-арт.

Жан ро вий аспект творів Едіти Медвецької-Лутак (народилася 1932 року) 
є багатогранним – від фігуративних, побутових композицій, натюрмортів, пейзажів 
до ілю страцій книг, театральних завіс, декоративних тканин, сценічного одягу. 
Образно кажучи, Е. Мед вець ка своїм одягом підняла Закарпатський народний хор 
до небес. Їй властива монументальність. Тому за характером художнього узагаль-
нення, за колористичним рішенням де які з полотен нагадують фрески – «Молоді» 
(1969), «Серпень на Верховині» (1980), «Танок» (1983).

Глибоко вкорінений патріотизм представників закарпатської школи живопису 
послужив стержнем для чисельного мистецького осе редку тогочасного За кар паття. 
До мі ную чим принципом стало мак си мальне на бли жен ня до колоритної гірської 
природи та унікального народного мис лен ня.

Саме тому поняття пленеру на бу ло ши ршо го змісту. Це не стільки ма лювання 
на свіжому по вітрі, скільки дослідження народної куль тури і філософії. Ко жен 
митець спромігся на невеликий власний музей, де знайшлося місце для експонатів, 
привезених із пленерів. Ця пристрасть лягла у підмурівок неповторного явища 
в українському мистецтві, котре наз вали «закарпатською школою живопису».

Водночас у мистецтво краю вжи в лювали чуже тіло – со ціалістичний реа-
лізм. Основ ною вимогою його було «прав диве, історично-кон кретне зо браження 
дійсності в її революційному розвитку». На перше міс це ви су вали ідейну спря-
мованість ху дожника, а його твори трактували як зна ряддя соціально-класового 
пере тво рен ня світу. Запа ну ва в канон і схематич ність, що шкодили розвитку 
особистості.

Характерною ознакою пластичного мистецтва Закарпаття так само був ста лий 
ін  терес до народного життя і до основного його декоративно-ужиткового мате-
ріалу – дерева. Практично всі закарпатські різь бярі другої по ло ви ни ХХ століття 
були вихованцями чи послідов ни ка ми Василя Свиди (1913–1989). Вершиною його 
творчості став грандіозний за змістом, кількістю фігур і виконавчою майстерністю 
горельєф «В сім’ї єдиній» (1978–1982). За нього скульптора удостоїли Державної 
(нині Національної) премії імені Т. Шевченка у 1983 році.

До яскравих представників школи Василя Свиди належить Іван Бро в  ді (наро-
дився 1939 року). Творчою вдачею різь бяра ста ли народно-побутові композиції 
1974–1975 років «Рос ти щасливим», «На ря джають мо ло ду», «Ді до-гончар», 
«Мате рин ст во». Він ви конав і «Леген ди Кар пат» для На ціо нального парку «Си -
невир», встанов ле ну на бе резі од нойменного озера у 1984 році. Її ви  сота сягає 
восьми мет рів.

У багатофігурній рельєф ній ком  позиції «Обрізання винограду» (1975) І. Бровді 
вір  ту оз  но закомпоновував фігури та еле мен ти дійства: вино град ну ло зу, що дина-
мічними лініями за повнює простір між фігурами, об  кручує кисті рук жі нок, одяг-
нених у народ ні костюми.
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9.3. Музичні та театральні шедеври

Ана  ло  гічні процеси відбувалися у му зич   но му середовищі. Про це свід   чить історія 
Уж городського музичного учи ли ща, Закарпатського народного хо  ру, філармонії, 
багатьох колек ти вів та установ.

Значний внесок у розвиток хорового і музичного мис те цтва зробив фоль-
клорист і музикознавець, емігрант із Санкт-Пе  тербурга Петро Мило славський, 
котрий спочатку не сприйняв більшовицьку владу. У 1933 році на за про шен ня му -
зично-драматичного то вариства «Боян» він при був до Уж  го ро  да. Пра цював учи-
телем і керів ни  ком учи тель ського хо   ру, здій с ню вав обробки народних пісень, які 
ма ли успіх.

Ос та  точно за тв е р дили за Закарпаттям сла ву музичного краю Де зи  дерій Задор 
(1917–1985) і Степан Мартон (1923–1996). Якщо родзинкою першого стали сим-
фонічні твори, то другого – органні. У 1934 році Д. Задор закінчив Празь   ку кон сер-
ваторію. Заслужив визнання як піа    ніс т, композитор, фольклорист і музикознавець. 
Його авторству належать симфонічна поема «Верховина», кантата для змішаного 
хору «Карпати» на слова Ю. Гойди. Крім того, він вважається фундатором про  -
фесійної му   зичної освіти Закарпаття. Це перший директор Ужгород ського держав-
ного музичного училища, заснованого 1946 року.

Особливою мелодійністю виділяються варіації С. Мартона на тему народної 
пісні «Паде дощ» для скрипкового унісону, а також музика для кінофільмів «Над 
Тисою» і «В Карпатах». Одним із найталановитіших вихованців Степана Мартона 
по роботі в Ужгородському музичному училищі є композитор світового визнання 
Євген Станкович (народився 1942 року в Сваляві).

У творчому портфелі Є. Станковича зразки майже всіх музичних жанрів. Він 
написав 15 симфоній, 5 балетів, фольк-оперу, 4 інструментальні концерти, Кадіш-
Реквієм, камерно-інструментальні та великі хорові вокально-симфонічні твори на 
тексти з Біблії, Т. Шевченка, О. Пушкіна, П. Тичини, Д. Павличка, П. Мовчана, 
музику до більше ста кінофільмів і драматичних спектаклів. Євген Станкович 
є перш за все композитором-симфоністом. Саме у цьому амплуа він здобув світове 
визнання. Симфонія № 3 «Я стверджуюсь» на слова П. Тичини для читця, хору 
і симфонічного оркестру (1976 рік) була удостоєна Шевченківської премії. Його 
камерну симфонію № 3 для флейти і 12 струнних у 1985 році комісія ЮНЕСКО 
визнала однією з десяти кращих симфоній світу.

У січні 1945 року Державний український ансамбль пісні та танцю під керу-
ванням Л. Чернишової дав у Закарпатській Україні понад півсотні концертів. 
Водночас утворено Ансамбль пісні і танцю Закарпатської України (близько ста 
виконавців), пізніше реорганізований у Закарпатський народний хор, із 1959 року 
– заслужений. Він складався з трьох творчих одиниць: власне хору, танцювальної 
та оркестрової груп.

У 1946 році у Закарпатті гастролював видатний оперний та камерний співак 
(бас-кантанте) Борис Гмиря (Київ), а у 1948-ому в переповнених залах виступали 
москвичі – знаменитий ліричний тенор Іван Козловський, кіноактриса та естрадна 
співачка Любов Орлова.
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Невдовзі І. Козловський, котрий залюбки виконував пісні свого рідного народу 
– українського, взяв участь у концертах Закарпатського народного хору (головний 
диригент П. Милославський, диригент-хормейстер М. Кречко). Вони пройшли як 
у Закарпатті, так і у Москві у престижному концертному залі імені П. Чайковського.

Усього за своє перше сорокаліття, починаючи з 1946 року, хор дав понад сім 
тисяч концертів у різних куточках Радянського Союзу та європейського кон-
тиненту. Як перший балетмейстер у Закарпатті, визначна танцюристка Клара 
Балог (народилася у 1928 році) записала, вивчила і поставила на сцені більшість 
народних танців, що побутували у рідному краї. Вона зберегла їхній характер, 
основу в рухах, образі, музиці та одязі.

Водночас при філармонії в Ужгороді плідно існували інші колективи – ансамбль 
«Угорські мелодії» (із 1948 року), камерний оркестр (із 1978 року) тощо. Творчого 
апогею «Угорські мелодії» досягли у другій половині 1970–1980 роках на чолі 
з композитором С. Мартоном. Для ансамблю він здійснив майже 250 обробок угор-
ських народних пісень.

У 1974 році на сцені обласної філармонії з’явився прадавній австрійський 
орган. Завдячуючи московському органісту Гаррі Гродбергу та ужгородській піа-
ністці Тамарі Бращайко, цей дорогий інструмент в Ужгород передали з Великого 
театру в Москві. За 100 тисяч карбованців – величезні на той час гроші – орган рес-
таврувала чехословацька фірма з міста Крнов. Із тих пір в Ужгород приїжджають 
органісти з усієї Європи.

Удостоєна високого звання народної артистки СРСР, Гізела Ципола вписала 
золоту сторінку в українське вокальне мистецтво. Ця закарпатська угорка про-
славила оперну сцену. Її голос, діапазон якого сягав майже трьох октав, чарував 
надзвичайно виразним і неповторним тембром, гнучкістю і змушував губитися 
у визначенні, хто вона – лірико-драматичне сопрано, драматичне сопрано чи 
просто сопрано.

Знаменита співачка народилася у селі Гать Берегівського району. У травні 
1969 року у виставі «Чіо-Чіо-сан» дебютувала в головній партії. Вона підкорила 
публіку не тільки вокальною довершеністю, а й особливою проникливістю в образ 
японської гейші, котра випромінювала душевне тепло і внутрішню шляхетність. 
Партія Чіо-Чіо-сан у Національній опері України стала у творчій біографії співачки 
знаковою. Нею вона завершила Харківський інститут мистецтв і дебютувала на 
київській сцені, а через кілька років здобула перемогу на міжнародному конкурсі 
«Мадам Баттерфляй» в Японії – одному з найпрестижніших у світовому вокалі. 

Гізела Ципола належить до найкращих співачок другої половини ХХ століття. 
На жаль, через адміністративну протидію низка запрошень із найвідоміших опер 
не дійшли до неї. Європейське мистецтво 1970–1980 років могло б мати спі-
вачку, котра не поступалася Ренаті Тібальді, Марії Каллас, Монсерат Кабальє. 
За чвертьстолітню кар’єру Г. Ципола виконала понад тридцять оперних партій. 
Галерея образів, створених нею, вражає багатогранністю. Вони несхожі у вокаль-
ному, психологічному, історичному планах: Оксана у «Запорожці за Дунаєм» 
С. Гулака-Артемовського, Марильця в «Тарасі Бульбі» М. Лисенка, Єлизавета 
в «Дон Карлосі» Дж. Верді, Маргарита у «Фаусті» Ш. Гуно, Ліза в «Піковій дамі» 
П. Чайковського.
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класичним радянським довгобудом: від виготовлення документації до введення 
в дію пройшло два десятиліття.

Поруч, у Мукачеві, працював Закарпатський обласний російський драматичний 
театр, який нерідко ставив «високоідейні» вистави на партійну тематику. Обласний 
театр ляльок в Ужгороді веде відлік із 1981 року. За перше десятиліття свого існу-
вання він запропонував 37 прем’єр, які переглянуло 1,2 мільйона юних глядачів.

9.4. Масова культура

У радянську пору серйозний підйом спостерігався в інфраструктурі, зорієнтованій 
на задоволення масових естетичних потреб – кінопрокаті, художній самодіяль-
ності тощо.

Якщо у 1946 році у Закарпатській області функціонували 55 кіноустановок, то 
у 1980 році – утричі більше – 188. У 1986 році в середньому на одного мешканця 
області припало на рік 13 відвідувань кіносеансів. Ужгородська фільмобаза мала тоді 
3,5 тисячі копій художніх фільмів, 1,3 тисячі хронікально-документальних, 1 тисячу 
науково-популярних. До того ж, Закарпаття стало улюбленим місцем радянських кіно-
зйомок. Серед інших тут знімали художні стрічки видатні кіномайстри Сергій Бон-
дарчук і Сергій Параджанов. У 1975 році тут режисер Е. Лотяну знімав свій фільм 
«Табор уходит в небо» (за мотивами оповідань Максима Горького).

Уже на початок 1965 року в Закарпатській області діяло 607 палаців культури 
і клубів, 732 масові бібліотеки із книжковим фондом 4,4 мільйона примірників, 638 
кінотеатрів і кіноустановок. Ця мережа пронизувала всі населені пункти. На той 
момент провадилося обласне радіомовлення і працювала телеретрансляційна 
станція. У користуванні населення перебувало 87 тисяч трансляційних радіоточок, 
понад 107 тисяч радіоприймачів, 13 тисяч телевізорів. У 1967 році в Ужгороді ввели 
в дію амфітеатр на 5 тисяч місць. Тут проводили концерти і фестивалі, де виступали 
провідні вітчизняні артисти.

Станом на 1965 рік у Закарпатті працювали 3 тисячі самодіяльних гуртків – 
образотворчого мистецтва, музичних, драматичних і кіноаматорських. Серед 
них Мукачівський, Хустський і Берегівський народні театри, заслужена народна 
хорова капела вчителів Мукачева, народні хори вчителів Перечинського району 
і Свалявського палацу культури, народний цирк при Мукачівському будинку куль-
тури, народний ансамбль пісні та танцю «Карпати» (Рахівська картонна фабрика), 
народний танцювальний колектив села Боронява (Хустський район), народний 
танцювальний ансамбль «Юність» в Ужгороді.

У червні 1945 року на базі Ужгородського земського музею (існував із 1929 
року) в колишньому комітатському управлінні з’явився Народний музей Закар-
патської України. У 1947 році в Ужгородський замок перемістився Закарпатський 
краєзнавчий музей, а художній (тоді картинна галерея) залишився на старому місці 
– на площі Жупанатській.

У 1970 році в Ужгороді відкрили скансен – музей архітектури і побуту. У 1979–
1990 роках існував Ужгородський музей атеїзму, що розташувався у конфіскованій 
у православної громади Покровській церкві.
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Крім чотирьох державних музеїв, у радянському Закарпатті нараховувалося 188 
громадських музеїв і музейних кімнат (1987 рік). Донині у музейний фонд України 
входять 22 музеї Закарпатської області, що перебувають у віданні підприємств, 
установ та організацій. Вони засновані у 1960–1980 роках.

Це історичні, етнографічні та краєзнавчі музеї, а також народної архітектури 
і побуту в Берегах, Великому Бичкові, Великій Копані, Зарічеві («Лемківська 
садиба»), Лисичеві (музей-кузня), Нижньому Бистрому, Новоселиці, Солотвині 
(солерудника), Петрові-Бобовім, картинні галереї у Петрові, Берегах, Воловці, 
історичний музей та картинна галерея в Мукачівському замку тощо.

На окраїні Ужгорода, неподалік радянсько-чехословацького кордону, 9 травня 
1970 року врочисто відкрили пам’ятник воїну-визволителю. Автори – Іван 
і Валентин Зноби. Подібний монумент за цим же проектом споруджено у селі 
Мілове Луганської області, котре серед перших українських поселень звільнили 
від нацистів. Ужгород же визволили в числі останніх. Таким чином провели сим-
волічну лінію між крайніми точками на сході та заході України.

На початку 1980 років у Закарпатській області налічувалося 569 пам’ятників 
полеглим при визволенні Закарпаття восени 1944 року. Крім того, засобами мону-
ментальної пропаганди комуністи прагнули увіковічили своїх вождів. Лише за 
одне десятиліття (1970–1980) у містах і селах встановили 49 пам’ятників В. Леніну. 
На них не шкодували коштів.

Водночас за сорок років (1945–1985) у рамках перманентної атеїстичної кам-
панії у Закарпатті знищили 26 дерев’яних і 32 муровані церкви, десятки дзвіниць 
і каплиць, сотні придорожніх хрестів. Руйнувалися археологічні пам’ятки, котрих 
у Закарпатті відкрили близько півтисячі. Нерідко виявлені прадавні поселення, горо-
дища, кургани, могильники розорювали і засаджували садами і виноградниками.

Значного розголосу набули поширені в Закарпатті різні види народного 
декоративно-ужиткового мистецтва – вишивання, килимарство, різьблення тощо.

Закарпатські умільці художнього плетіння з лози прославилися високою май-
стерністю. Вони виробляли до половини лозової продукції України. Вельми 
широким був асортимент жіночих сумок і кошиків. Популярністю також користу-
валися плетені вироби з соломи та обгорток кукурудзяних початків. Найпродуктив-
нішим центром плетіння стало село Іза Хустського району. Тут працювали десятки 
майстрів. Їх коронний продукт – кошики – вирізнялися найбільшою варіантністю 
функціонально-художніх типів.

9.5. Спортивний вимір

Закарпатські спортсмени взяли участь у першій післявоєнній спартакіаді України, 
котра пройшла 23 серпня – 6 вересня 1945 року в Києві. На ній виступили 38 лег-
коатлетів, 25 плавців, 30 футболістів (дві команди), 15 баскетболістів (чоловіча 
і жіноча команди), 8 гімнастів (порівну юнаків і дівчат).

Першу медаль – бронзову – для збірної Закарпатської України здобула Клара 
Керечанин (нині видатний хореограф, народна артистка України Клара Балог) 
з бігу на 100 метрів. У 1945 році вона вчилася на третьому курсі Ужгородської 
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жіночої вчительської семінарії. Єдине серед закарпатців перше місце посів учитель 
із Рахова Юрій Зозулич. У стрибках у висоту серед сільських атлетів він подолав 
планку на позначці 160 сантиметрів.

Серед усіх видів спорту, якими займалися у Закарпатті в повоєнну пору, найбільш 
масовим був футбол. Йдеться про 40 тисяч активних футболістів, тисячу команд 
і більше півтисячі полів. Команда «Спартак» (Ужгород) (згодом називалась «Вер-
ховина», «Говерла», «Закарпаття») у 1953 році стала чемпіоном України, а у 1972 
році – срібним призером. Десятки вихованців закарпатського футболу завоювали 
чемпіонські звання. За різні команди СРСР виступило понад двісті гравців. Серед 
них заслужені майстри спорту Михайло Мигалина, Василь Турянчик, Йожеф Сабо, 
Стефан Решко, Василь Рац, Іван Яремчук. Майстер спорту Йосип Беца у складі 
збірної СРСР став олімпійським чемпіоном 1956 року.

Своєю грою закарпатці прикрасили київське «Динамо». За чотири десятиліття 
(1948–1990) в основному складі «динамівської» команди виступив 21 закарпат-
ський футболіст. Нерідко вони складали третину «основи». У 1952 році «Динамо» 
(Київ) вибороло срібні медалі чемпіонату СРСР, а у 1954 році – кубок СРСР. Капі-
тану команди М. Мигалині першому серед закарпатських футболістів присвоїли 
звання заслуженого майстра спорту СРСР. С. Решко був володарем Кубка кубків 
і Суперкубка у 1975 році, а В. Рац та І. Яремчук стали володарями Кубка кубків 
Європи 1986 року. Гравець «Динамо» 1949–1957 років Ернест Юст зробив успішну 
тренерську кар’єру. Під його опікою «Карпати» (Львів) у 1969 році завоювали 
Кубок СРСР.

Другим за масовістю серед ігрових видів став волейбол. Уже в 1946 році 
у Закарпатті працювало 238 волейбольних секцій, де займалося більше 4,5 тисячі 
осіб. Проте обійшлося без серйозних досягнень.

У той же час жіноча гандбольна команда «Карпати» (Берегово–Ужгород) була 
єдиною командою Закарпатської області, котра репрезентувала місцевий спорт 
у вищій лізі СРСР. Найвідоміша представниця команди – заслужений майстер 
спорту Ніна Гецко-Лобова. У складі збірної СРСР вона стала чемпіонкою Олімпій-
ських ігор 1976 року і чемпіонкою світу 1982 року.

Заслужений майстер спорту СРСР Василь Станкович тривалий час був попе-
реду світового фехтування. Протягом п’яти років (1969–1974), беручи участь 
у п’яти чемпіонатах світу, він здобув п’ять золотих, по одній срібній та бронзовій 
медалі. Крім того, виборов «золото» на всесвітній Універсіаді, срібні медалі на 
Олімпійських іграх 1968 і 1972 років.

У 1950–1980 роках декілька представників Закарпаття виступили на Олім-
пійських іграх, звідки привезли 7 медалей: дві золоті, дві срібні та три бронзові. 
На чемпіонатах світу виступило 12 закарпатських спортсменів, які здобули 13 
золотих, 2 срібні та одну бронзову медаль.

Одночасно Закарпаття гостинно прийняло низку престижних офіційних зма-
гань. Зокрема, у 1980 роках традиційними стали щорічні легкоатлетичні турніри 
«Дружба» та Ужгородський марафон, де брали участь зарубіжні спортсмени висо-
кого класу. У спорткомплексі «Юність» (Ужгород) проходили міжнародні тенісні 
та гандбольні турніри.
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У 1990 році в Ужгороді відбулися найбільші змагання в його історії – Між-
народні спортивні ігри школярів або, як їх неофіційно називають, малі Олімпій-
ські ігри. Вони проводяться з 1968 року. В Ужгороді змагалися у чотирьох видах 
– легкій атлетиці, плаванні, тенісі та настільному тенісі.

10. УГОРСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗАКАРПАТТЯ 
РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ

10.1. Загальні тенденції

Формування угорської літератури, культури Закарпаття невід’ємне від доленосних 
суспільних перемін. Радянський режим вже з перших днів проголошував визво-
лення і початок такої епохи, в якій зможуть вільно і щасливо жити, зберегти іден-
тичність і закарпатські угорці. Але в дійсності людям довелось зіткнутись із зовсім 
іншими реаліями. Угорське населення Закарпаття майже паралізовано спостері-
гало за ходом подій.

Література за нового періоду повинна була виконувати кілька функцій. На сві-
тогляд угорців Закарпаття вплив мав ще міжвоєний період. Діячі культури і літе-
ратури бачили далі того горизонту, який у певному історичному періоді визначав 
режим, державна ідеологія та рамки закону.

На «писемність», що тільки-но створювалась у закарпатському сегменті угор-
ської літератури, дуже впливало й те, що тут залишилось мало письменників, 
тих, хто ще кілька років тому намагався щось зробити заради угорської культури 
в цьому краї – ще як частини Чехословаччини.

Серед тих, чия діяльність у рамках Радянського Союзу була спрямована на 
створення закарпатської угорської літератури, були в першу чергу Вілмош Ковач 
(1927–1977) та Ласло Балла (народився 1927 року).

Вілмош Ковач, а також викладач Ужгородського державного університету 
Шандор Фодо та створена ними студія «Джерело» («Forrás») духовними осново-
положниками закарпатської угорської літератури вважали таких літераторів між-
воєнного періоду, як Міхай Томаш, Ласло Шафарі, Ласло Белльєї (Цапф), Меньгерт 
Шімон, Ференц Дем’єн, Ласло Кіш, Шандор Як, Пал Ілку, Марґіт Прерау, Ференц 
Герпаі, Деже Дьєрі, Арпад Філеп, Ференц Дьєрдь, Ласло Мейч, Ольга Яцко, Пал 
Рац, Іштван Вашко та Калман Шітев – істинно закарпатський «селянський поет», 
котрий жив і творив тут аж до кінця свого життя (1997).

Всупереч цьому, 7 грудня 1975 року газета «Kárpáti Igaz Szó» («Закарпатська 
правда»), головний редактор Ласло Балла) у з’ясуванні літературного минулого 
бажала насадити зовсім іншу точку зору. «Літературознавцям потрібно висвіт-
лювати ні в якому разі не таку минувшину, як творчість Ласла Мейча, Мень-
герта Шімона, Пала Раца, а презентувати і досліджувати творчість радянських 
часів Мате Залки, Бейли Іллейша, Антала Гідаша, Шандора Ґерґеля, Фрідьєша 



Радянське Закарпаття (1944–1991) 391 ׀

У підготовці угорських фахівців важливу роль відігравали угорські відділення 
Мукачівського педагогічного училища та Ужгородського державного університету. 
Із середини 1950-х років систематично почали надходили газети, журнали, книжки 
з Угорщини. Культурне життя також урізноманітнювали угорськомовні передачі 
Закарпатського радіо (з 1946 р.) і телебачення (з 1965 р.). У Закарпатті можна було 
приймати трансляції радіо і телебачення Угорщини.

Наприкінці 1980-х – на початку 1990-х творча інтелігенція працювала дуже 
активно. Ця діяльність вийшла на якісно новий рівень, коли в історії Закарпаття 
розпочалася нова ера, пов’язана зі здобуттям Україною незалежності у 1991 році. 

11. ПЕРШІ НЕКОМУНІСТИЧНІ ОБ’ЄДНАННЯ 
ГРОМАДЯН У 1989–1991 РОКАХ

Коли йдеться про політику «перебудови», котра проводилася у другій половині 
1980 років у Радянському Союзі, то в уяві постає велетенське суспільне збурення, 
небачена досі мітингова демократія, велике число легалізованих і неформальних 
об’єднань, зорієнтованих на злам тоталітаризму.

У провінційному закарпатському масштабі передусім ведеться мова про активну 
суспільну позицію низки нових об’єднань громадян – здебільшого яскраво некому-
ністичних, а нерідко різко антикомуністичних. Вони були крихкими у своїй орга-
нізаційній будові, характеризувалися не дуже значною кількістю «пасіонарних» 
активістів чи «професійних революціонерів». Але ці об’єднання мали істотну 
електоральну підтримку чи просто широке коло симпатиків, критично налашто-
ваних до безпорадної та дискредитованої комуністичної влади.

11.1. Паростки громадянського суспільства

Найперше беремо до уваги закарпатські обласні організації Народного Руху України 
за перебудову, Товариства української мови імені Тараса Шевченка, «Меморіалу», 
Товариства політв’язнів і репресованих, Української Гельсінської Спілки, а також 
відроджену крайову «Просвіту», Союз українок Закарпаття, Українську народну 
раду Закарпаття та інші. Утворення різновекторних уже за назвами об’єднань 
у Закарпатській області було обумовлено значною мірою історико-політичними 
традиціями і поточним гострим ідеологічним протистоянням у суспільстві. Усі 
ці чинники радикалізувала стагнація та колапс адміністративно-командної еконо-
міки, неухильне погіршення життєвого рівня більшості населення.

У ще Радянській Україні своєю непримиренною і наступальною агітаційно-
мітинговою і медійно-пропагандистською активністю дуже виділялися Народний 
Рух України за перебудову, Товариство української мови імені Тараса Шевченка, 
Українська Гельсінська Спілка, історико-просвітнє товариство «Меморіал» та 
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екологічне об’єднання «Зелений світ». У Закарпатті поряд із цими організа-
ціями левову частку альтернативної громадсько-політичної роботи, в тому числі 
культурно-просвітницької, взяли на себе осередки крайового товариства «Про-
світа», краєзнавчого об’єднання імені Олександра Митрака та інші. Переважна 
більшість таких організацій з’явилися по наростаючій лінії протягом трьох років 
– 1989, 1990 і 1991 років. Серед ключових в їхній діяльності був культурно-
просвітницький напрямок, зокрема проведення масових просвітницьких акцій, 
поширення історичної літератури, увіковічення раніше заборонених постатей та 
культурної спадщини. На початках їхня організаційна структура мала довільну 
форму, а фіксація членства не була обов’язковою. Проте у них домінувало середнє 
і старше покоління, котре служило надійним комунікативним зв’язком із поперед-
ньою докомуністичною епохою.

Вельми еклектична як за складом своїх провідників, так і соціальним зрізом 
прихильників, крайова організація Народного Руху виступила потужним акуму-
лятором суспільної думки Закарпаття. Вона діяла у відчайдушній, нерідко непро-
фесійній опозиції до правлячої комуністичної верхівки, викликаючи у той же час 
світоглядну прихильність і моральну підтримку пересічного населення. Народний 
Рух стояв у самому епіцентрі українського національного відродження. Адже 
боротьба за незалежність України первісно проходила у формі самоусвідомлення 
мовно-культурної ідентичності та політичної самодостатності поневоленої нації. 
Цей процес видався нелегким, затяжним і нерідко болісним у подоланні стерео-
типів викривленого історичного мислення. Вони були нав’язані протягом десяти-
літь правлячим режимом, який проводив системну колоніальну політику асимі-
ляції та русифікації української нації при зовні привабливому антуражі.

Саме в 1989–1991 роки, переломні для всієї історії СРСР, Народний Рух України 
відіграв надзвичайно важливу роль у методичному руйнуванні основоположних 
засад тоталітарної системи. Також це добре видно на локальному територіальному 
сегменті – у Закарпатській області.

Так, у другій половині 1988 року спостерігався спалах громадської активності 
та інтерес до національного відродження в Закарпатті. Це стосувалося мовного 
питання, проблем екології, взаємин держави і церкви. Тому виникають нефор-
мальні організації. Провідна роль, звісно, належала творчій інтелігенції. Якщо 
просвітницько-опозиційну місію у всеукраїнському масштабі здійснювала щотиж-
нева газета «Літературна Україна», то в Закарпатській області – тижневик «Молодь 
Закарпаття». Як не парадоксально, це був обласний друкований орган Ленінської 
комуністичної спілки молоді України.

Однією з перших некомуністичних громадських організацій у Закарпатті стало 
обласне Товариство української мови імені Тараса Шевченка. Воно проводило 
активну пропагандистську діяльність стосовно якнайширшого застосування укра-
їнської мови в державному діловодстві, вимагало декомунізації топоніміки – пере-
йменування вулиць, зміни чужомовних рекламних вивісок, видання періодики 
українською мовою, миттєво реагувало на будь-які спроби зневажити рідну мову. 
Невдовзі це товариство спільно з іншими громадськими організаціями виступило 
засновником Форуму демократичних сил Закарпаття.



Радянське Закарпаття (1944–1991) 393 ׀

Наприкінці січня 1989 року в приміщенні обласного лекторію товариства 
«Знання» в Ужгороді відбулася установча конференція обласної організації Това-
риства рідної мови імені Тараса Шевченка. Прибути на конференцію запросили 
через оголошення у «Закарпатській правді» – рупорі місцевих комуністів. Зала 
ледве вмістила присутніх. У вступному слові популярний закарпатський поет 
Петро Скунць із жалем зазначив, що «для захисту рідного слова доводиться засно-
вувати товариство». Відтак із доповіддю виступив професор Ужгородського дер-
жавного університету Павло Чучка. Він підкреслив на необхідності подолати 
штучні перепони для розвитку української мови. Конференція обрала головою 
організації П. Чучку. Тут же почали збирати кошти на спорудження пам’ятника 
Тараса Шевченка в Ужгороді. Ця ідея зародилася ще у 1983 році. Справа в тому, 
що Ужгород залишався єдиним обласним центром в Україні, де не було пам’ятника 
Т. Шевченка.

Сам же збір коштів став небаченою масовою акцією. Гроші перераховували під-
приємства, організації, установи, тисячі громадян з усієї області. Практично, це 
стало першою неформальною масовою акцією в Закарпатті періоду «перебудови». 
До неї діюча влада поставилася не зовсім прихильно. Однак у 175-у річницю від 
дня народження Т. Шевченка – 9 березня 1989 року, всупереч позиції правлячої 
верхівки, на площі Дружби народів в Ужгороді заклали камінь на місці майбут-
нього пам’ятника. Із травня 1989 року Товариство української мови імені Тараса 
Шевченка у Закарпатті розростається численними первинними осередками.

Поруч з’являються інші національно-культурні організації. У лютому 1989 
року в обласному лекторії Товариства «Знання», за участі близько 350 осіб від-
булися установчі збори «Підкарпатського товариства угорської культури» (надалі 
«Товариство угорської культури Закарпаття»). Його очолив викладач угорської 
філології Ужгородського державного університету Шандор Фодо. Це товариство 
15 березня 1989 року, у день угорського національного свята, провело мітинг на 
площі Возз’єднання в Ужгороді, котрий зібрав близько тисячі учасників. Невдовзі 
відбулися установчі збори низки первинних осередків цього товариства. За інфор-
мацією обласного комітету Комуністичної партії, окремі виступаючі, приміром 
у Берегові, закликали не обирати комуністів на керівні посади.

Водночас проходить переосмислення минулого краю, історичних постатей, 
реабілітація невинно засуджених за політичними мотивами. У лютому 1989 року 
розвінчувати сталінізм узялася ініціативна група на чолі з кандидатом історичних 
наук, доцентом Ужгородського державного університету Василем Зілгаловим.

У масштабах України спонукою екологічного руху виступила Чорнобильська 
катастрофа (26 квітня 1986 року). У Закарпатті таким подразником послужила 
Пістрялівська радіолокаційна станція. Цей об’єкт розпочали будувати у 1985 році. 
Місце підібрала комісія на чолі з головою обласного виконавчого комітету Михайлом 
Волощуком. Під будівництво виділили 371 га, зокрема лісу, котрий вирубували.

У жовтні 1988 року на ім’я першого секретаря обкому КПУ Генріха Бандров-
ського надійшов лист з Академії наук України за підписом її голови академіка 
Бориса Патона. У ньому йшлося про серйозну тривогу, котру викликали можливі 
негативні наслідки будівництва радіолокаційної станції поблизу Мукачева. Який 
саме об’єкт будується влада приховувала. Незграбні версії від «ремонтної бази» до 
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«макаронної фабрики» стимулювали підозрілість і недовіру. Першими на сполох 
ударили медики Мукачева. Вони підготували відкритий лист із протестом проти 
будівництва. Його підписали 168 лікарів. Збір підписів під листом розгорнули 
в усій області.

Ця екологічна проблема, поруч із освітньо-культурними прагненнями, стала 
наріжним каменем зародження навесні 1989 року в Мукачеві такої неформальної 
організації, як Товариство імені Олександра Митрака. Діяли чотири секції: еколо-
гічна, історична, літературна, народної творчості.

У 1988 році відкрито заявили про свої вимоги греко-католики. Їхні активісти 
вимагали легалізації конфесії, реєстрації громад, повернення храмів. Тоді ж на 
реєстрацію громад вони подали близько ста заяв, які влада не задовольняла. 
Проте на той момент у 70 селах і містах Закарпаття діяли 48 греко-католицьких 
священиків і 20 черниць. Єпископ Іван Маргітич у травні 1988 року взяв участь 
у зустрічі греко-католиків із президентом США Рональдом Рейганом, що відбу-
лася у Москві.

У доповіді 16 червня 1989 року на пленумі Закарпатського обкому Компартії 
перший секретар Г. Бандровський вимушено констатував: «Втративши віру в спра-
ведливе вирішення своїх питань, люди застосовують гострі форми протестів». Однак 
щоразу сильніше підривали авторитет влади соціально-економічні проблеми.

У серпні 1989 року після півстолітньої перерви відновилося Закарпатське кра-
йове товариство «Просвіта». Воно проводило в Ужгороді постійно діючі зібрання 
– віче, поповнювало фонди просвітницької літератури у державних бібліотеках, 
перевидавало раніше заборонені книжки на історико-культурну тематику, роз-
повсюджувало опозиційні газети і патріотичні календарі. Розголосу набуло 
повернення Будинку радянських офіцерів історичним власникам – крайовій 
«Просвіті». Разом із тим «Просвіта» гучно реагувала на події, що відбувалися 
в Україні та в державах, де жила українська діаспора. Для молодого покоління 
участь у культурно-просвітніх акціях «Просвіти» і близьких за духом органі-
зацій (як неформальне «Студентське братство») стала повноцінним громадсько-
політичним гартом.

У численних дискусіях і прилюдних виступах порушувалися злободенні 
питання, що тривожили суспільство чи були штучно нав’язані партійною номен-
клатурою – оплотом тоталітарного режиму, що мімікрував і розпадався на уламки. 
Серед них найбільший резонанс справили політичне русинство, вільна економічна 
зона, самоврядна адміністративно-територіальна одиниця. Вельми непокоїло 
погіршення екологічної ситуації, особливо в буремні часи будівництва Пістрялів-
ської радіолокаційної станції. Додавало тривог майбутнє міжнаціональних від-
носин, загальні потреби відродження греко-католицької церкви, поновлення релі-
гійного рівноправ’я без тоталітарного диктату.

Альтернативні комуністичним, громадські організації мали доволі стро-
кату соціальну базу, проте рівночасно – спільну ідеологічну основу. Домінували 
інтереси територіальної цілісності України, мирної, ненасильницької модернізації 
політичної системи суспільства.

В організаціях демократичного спрямування знайшли відбиток політичні ідеали 
першої половини ХХ століття та їх яскраві речники, котрі входили в комуністичний 
індекс заборонених персоналій. У результаті кризи влади стався величезний за 
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наслідками культурний вибух, який назвали «національним відродженням». Закар-
патські мірки для нього не були затісними.

Ось чому точилася запекло медійна і публічна боротьба з троянським конем 
«карпатського русинства». Навколо цього вміло розігрувалася політична карта 
регіональними діячами з кола комуністичної влади. Проте «русинський подразник» 
став цементуючою ланкою для демократичних сил в їхньому державо творчому 
стремлінні.

Через штучний розігрів сепаратистських течій керівництво СРСР намага-
лося послабити національно-визвольну боротьбу та уникнути розпаду. Подібні 
об’єднання ініціювалися в Криму, Придністров’ї, Прибалтиці, Абхазії, Південній 
Осетії тощо. У деяких регіонах мали місце кровопролитні зіткнення, проте Закар-
паття заслужило мирного сценарію.

Планова реанімація русинства була стратегічно спрямована на послаблення 
української діаспори у сусідніх країнах. Інститут етнографії Академії наук СРСР 
6 лютого 1990 року оперативно заявив: «Теоретично можна вважати, що русини – 
поняття одного порядку з росіянами, українцями і білорусами, а не частина якого-
небудь із цих етносів».

У 1990-му негайно з’явилися «Товариство карпатських русинів» у Закарпатті 
(лютий), «Русинська Оброда» у Словаччині (березень), «Стоваришеня лемків» 
у Польщі (квітень), «Об’єднання приятелів Підкарпатської Русі» у Чехії (жовтень), 
«Руска Матка» у Сербії (грудень), а у травні 1991 року – «Русинська організація 
Угорщини». Тоді ж пройшов перший світовий конґрес русинів у Меджилабірцях 
(Словаччина). «Товариство карпатських русинів» у Закарпатті вимагало визнати 
русинів окремою національністю, автономну Підкарпатська Русь, подібну до 
Швейцарії. Проте бажання включити Українську державу, що утверджувалася, 
в розв’язання чиїхось геополітичних амбіцій виявилося ідеєю безплідною.

Усе це цілковито вмістилося в рамки двох дискусійних напрямків: історико-
політичний та лінгвістико-етнологічний. Адептів русинізму вистачило тільки на 
політику, та невдовзі вони затерлися, загубилися.

11.2. Народний Рух України

В авангарді національно-визвольної боротьби була масова громадсько-політична 
організація – Народний Рух України. 

У Народний Рух входили люди різних ідеологічних уподобань – ліберальні 
комуністи, радикальні націоналісти, демократи космополітичних переконань, релі-
гійні діячі. Об’єднавчим стало усвідомлення необхідності спільними зусиллями 
перемогти тоталітарну систему, утвердити демократичний лад шляхом циркуляції 
політичної еліти, заміни комуністичної номенклатури професійно підготовленими 
представниками контреліти, опозиційними діячами. Несподівана поява популяр-
ного Народного Руху України стала можливою через послаблення тоталітаризму 
«перебудовними» процесами. Політична лібералізація проходила в Радянському 
Союзі у другій половині 1980 років і зачепила за живе першокласних інтелектуалів 
у рядах правлячої Комуністичної партії. Вони шукали виходу із суспільного тупика 
і продукували програми демократичних перетворень.
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Установчий з’їзд Народного Руху України за перебудову пройшов у Києві 8–10 
вересня 1989 року. 1.109 делегатів представляли 280 тисяч «рухівців» з усіх регі-
онів України, а також Латвії та Литви. Закарпатська делегація складалася з 15 осіб. 
Як гість на з’їзді виступив голова Товариства угорської культури Закарпаття Шандор 
Фодо. Він гаряче підтримав національно-визвольні змагання українського народу.

23 вересня 1989 року в Ужгороді в обласному будинку культури профспілок від-
булася установча конференція Закарпатської крайової організації Народного Руху 
за перебудову. Сприяли у цьому обком Компартії та Ужгородський міськвиконком. 
Обком виготовив запрошення, мандати, друковану продукцію, міськвиконком 
надав зал, озвучення тощо. У конференції взяло участь 220 делегатів. 186 пред-
ставляли інтелігенцію, 13 – робітників, 10 – студентів, 10 – пенсіонерів, 1 – домо-
господарок. Вищу освіту мав 171 делегат. Комуністів було 75, а комсомольців – 17. 
Мандатна комісія налічила 205 українців, 7 росіян, 3 угорців, 2 євреїв, 1 кабар-
динця, 1 караїма. Делегати приїхали з усіх міст і районів Закарпаття.

Із доповіддю «Про завдання Народного Руху України на Закарпатті» виступив 
Петро Скунць. Окремо розглянули стан української мови (письменник Юрій 
Керекеш, професор Павло Чучка), соціально-економічні (професор Іван Мешко, 
інженер Ярослав Мойшевич), міжнаціональні (доцент Михайло Тиводар) та інші 
проблеми. Слово мав і другий секретар обкому КПУ Степан Туряниця.

Загалом виступило понад тридцять ораторів. Конференцію від єврейської мен-
шини краю привітав професор УжДУ Яків Штернберг, а голова Товариства угор-
ської культури Закарпаття Шандор Фодо ще й прикріпив до синьо-жовтого пра-
пора, що був на сцені, угорську національну триколірну стрічку.

Для Народного Руху в Закарпатті мало вирішальне значення, що його творили 
знакові постаті, зокрема письменники, науковці, педагоги, митці. Сподівання 
консервативного керівництва Комуністичної партії України на те, що створений 
з їхньої згоди Народний Рух буде підконтрольною структурою, не виправдалися. 
Натомість українські патріоти отримали потужну організацію як украй необхідний 
засіб боротьби за глибоку демократизацію, масштабні соціально-економічні 
реформи, власну державу.

У щоденній опозиційній діяльності специфікою Закарпаття були наступні 
напрямки. Першими у хронологічному вимірі стали екологічні акції. Крім напо-
легливих вимог зупинити будівництво Пістрялівської радіолокаційної станції, 
порушувалися болючі питання про забруднення області промисловими відходами, 
надмірну вирубку лісів, використання шкідливих хімічних речовин у сільському 
господарстві тощо. Просвітницький напрямок почався з яскравих публічних 
виступів шанованих учених за підвищення статусу української мови, відродження 
національної пам’яті та символіки.

Вагомими ініціативами у Закарпатті увінчалася різнопланова боротьба за демо-
кратизацію суспільних відносин, прогресивні економічні реформи, соціальну 
справедливість, проти привілеїв партійної номенклатури. Послідовно проводилася 
агітація за підвищення суверенітету України аж до незалежності. Критикувався 
кожен поточний промах у діях Комуністичної партії та її ключових функціонерів. 
Гідне подиву вперте змагання за легалізацію греко-католицької церкви, повер-
нення їй раніше вилучених державою матеріальних цінностей.
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11.3. Масові акції та електоральні здобутки

Пересічне населення Закарпаття включалося у політичний процес двома фор-
мами. Дуже часто проводилися масові акції – мітинги, демонстрації, пікети, конфе-
ренції, інші народні зібрання. Не меншої значимості надавалося розповсюдженню 
опозиційних видань, листівок тощо. Так, у 1990–1991 роках у Закарпатській області 
виходила низка «неформальних» газет: «Нова свобода», «Благовісник», «Карпатська 
Україна», «Голос Мараморощини», «Просвіта», «Пробудження». Вони були неви-
сокої поліграфічної якості, проте люди тяглися до «правдивого слова».

У суботу, 2 вересня 1989 року, відбувся перший мітинг Народного Руху в Закар-
патті – на площі імені Дмитра Вакарова міста Хуст. Його дозволила влада. Чільною 
темою було обговорення законопроектів про вибори парламенту і місцевих рад. 
На нечувану за радянські роки акцію зібралося декілька тисяч людей.

Регулярні масові мітинги стали коронною зброєю Народного Руху. Лише в пер-
шому кварталі 1990 року їх відбулося у різних містах, селищах і селах Закарпат-
ської області більше сорока. У середньому – один мітинг кожні два дні. Теми, що 
піднімалися, мали комплексний характер і відповідали суспільним запитам. Цен-
трами політичної активності у Закарпатті стали міста Ужгород, Мукачево, Хуст, 
Тячів і селище Великий Бичків Рахівського району.

Важливу роль для кристалізації програмних засад і незворотності процесу 
багатопартійності зіграли рішення ІV сесії Великої ради Народного Руху України. 
Вона відбулася 24–25 березня 1990 року в Хусті.

На відміну від інших областей Західної України, в Закарпатті на виборах до 
парламенту (Верховної Ради) і місцевих рад 18 березня 1990 р. перемогу здобули 
представники комуністичної номенклатури. Висуванці Народного Руху перемогли 
тільки в окремих округах. Так, народними депутатами України обрали адвоката 
Віктора Бедя, голову лісопереробної асоціації «Закарпатліс» Івана Герца, дирек-
тора Закарпатського науково-дослідного інституту агропромислового виробництва 
Василя Шепу. У парламенті вони увійшли до опозиційної Народної Ради. Інші сім 
депутатів від області влились у комуністичну більшість.

Роком раніше, у березні 1989 року, яскравою демонстрацією критичного став-
лення до владної верхівки стали результати виборів депутатів Верховної Ради 
СРСР у Закарпатському національно-територіальному окрузі.

Вперше за радянський час ця виборча кампанія мала альтернативний характер 
– на одне місце балотувалися двоє осіб. Із першим секретарем Закарпатського 
обкому КПУ Генріхом Бандровським змагався мало кому відомий головний лікар 
Дубівської дільничної лікарні Тячівського району Микола Бігунець. За Г. Бандров-
ського проголосував тільки 185.751 виборець, а за М. Бігунця – 617.974, або у 3,3 
разу більше. Ці результати назвали антикомуністичним протестом.

11.4. Облога обласної ради у вересні–жовтні 1991 року

У березні 1990 року на виборах до Закарпатської обласної ради перемогло неба-
гато демократично налаштованих кандидатів – близько двадцяти. Загалом же 
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обласна рада складалася з 120 депутатів. Половина з цієї двадцятки пов’язувала 
себе з Народним Рухом й утворила депутатську групу «Демократична платформа». 
Єдиною місцевою радою в області, у котрій опозиція отримала більшість, була 
Ужгородська міська рада.

Націонал-демократи прагнули перевиборів обласної та інших місцевих рад, 
екс-номенклатура – зберегти важелі влади у своєму «номенклатурному заповід-
нику». Епіцентром боротьби стали сесійна зала обласної ради і площа Народна, 
що знаходяться поруч в Ужгороді. Тривали багатоденні велелюдні мітинги, пікети 
і голодування.

Після провалу путчу, проголошення не за леж ності України, заборони Комуніс-
тичної партії обласна номенклатура про бу ва  ла маневрувати. 23 серпня 1991 року 
пер ший секретар Василь Химинець провів останнє засідання бюро обласного комі-
тету Комуністичної партії України. Він наполягав на алібі: «Отримавши нечіт кі, 
суперечливі ре комендації Секретаріату ЦК КПРС, ми керува ли ся заявами ке рів ни-
цтва республіки про те, що на території Ук ра ї ни надзвичайного ста ну не введено».

Функціонери сподівалися зберегти Комуністичну партію. Однак 26 серпня, 
у день, коли друкувався про то кол за сі дання бюро, за рі шен ням Ужгородської 
міської ради опе  ча та ли приміщення міського комітету партії. Потім підійшла черга 
й до обласного комітету, всієї партійної вертикалі. Оскільки приміщення не охоро-
нялися, відповідальні партійні працівники позабирали компрометуючі до кумен ти.

30 серпня 1991 року на багатотисячному мітингу в Ужгороді де мон т ували 
пам’ятник Володимиру Леніну. Так вчинили і в ін ших населених пунктах, хоч і не 
обійшлося без інцидентів.

Водночас Ужгородська міська рада і депутатська група «Демократична плат-
форма» вимагали скли кати сесію та розпустити обласну раду за підтримку пут-
чистів. 26 серпня заступник голови обласної ради на ро д них депутатів Юрій Воро-
бець підписав роз по ря джен ня про скликання позачергової сесії обласної ради 30 
серпня для розгляду політичної ситуації в області.

Однак голова ради Михайло Волощук, який мав до по ві да ти з цього питання, 
зволікав. 29 серпня він розпорядився про  вести сесію пізніше, мотивуючи потребою 
гли бше з’ясувати причетність обласної ра ди до державного пе р е во ро ту. Для зняття 
суспільного нап ру ження обласний  ви конавчий  комітет негайно зареєстрував ста-
тути 208 ре лі гій них громад і пе ре дав їм у власність 83 церковні при мі щення.

На 27 вересня 1991 року нарешті призначили VІІ позачергову се сію обласної 
ради, запла ну вавши в той же день закінчити її роботу. Однак із перервами вона 
протривала більше місяця – аж до 31 жовтня. Упродовж цього ча су пройшло п’ять 
засідань: 27 вересня, 1, 2, 15, 31 жовтня.

Цен тр політичного життя області перемістився в обласну раду і на прилеглу 
площу Народну. Так її назвали нап ри кін ці серпня 1991 року рішенням Ужгород-
ського міського виконавчого комітету, забравши ім’я В. Ле ніна.

Вранці 27 вересня площу Народну заполонили пі ке тники, котрі на заклик Народ-
ного Руху прибули з багатьох районів області. Вони вимагали від ставки керівниц тва 
обласної ради, її саморозпуск, нових виборів, роз слі дування діяльності посадових 
осіб під час державного перевороту в Москві. Було роз би то наметовий табір. Пі ке-
ту валь ни ки до моглися радіотрансляції сесії на площу. У відкритому го ло су ван ні 
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із 104 присутніх депутатів за недовіру голові обласної ради про го ло сували 32 
депутати, проти – 57, утрималися – 13. За на поляганням опозиції, питання пере-
голосували у таємному ре жи мі. Цього разу «за» висловився 51 депутат, проти – 
53. Рі шення про відставку не прийнято. На знак про тесту на площі Народній 15 
осіб, у тому числі депутати обласної, Уж го род ської міської, Тячівської районної та 
міської рад оголосили голодування. Пізно ввечері депутати вирішили про до в жити 
сесію обласної ради 1 жовтня, у вів торок. Але всі виходи із приміщення забло ку-
ва ли пікетники. Під сті  нами об лас ної ради зі бра лося кілька тисяч людей. Ок ре мі 
депутати втекли че рез вікна, проте інших заблокували до другої го дини ночі, коли 
переодягнені у ци віль не міліціонери допомогли їм виб ра тися через за пас ний вихід. 
Деяким депутатам пікетники дозволили покинути будинок, випустили, наприклад, 
представників угорської меншини.

Наступного дня, у суботу 28 вересня, М. Во ло щук повідомив по радіо, що на писав 
за я ву про відставку за станом здоров’я. Не ді льного вечора пікетники взяли в облогу 
обласний те ле ра діо ко мі те т, де їм надали ефір. Водночас до Ужгорода прибувало 
дедалі біль ше людей із різних куточків краю. Студенти Ужгородського державного 
університету ого лосили страйк, вимагаючи від об лас ної ради саморозпуску.

На другому засіданні сесії 1 жовтня депутати од  но стай но задовольнили заяви 
М. Во ло щу ка про від ставку з посади голови ради і виконавчого комітету, над при-
міщенням ради підняли національний синьо-жовтий прапор.

Потім з’явився ком про міс ний ва ріант рішення: «просити Президію Верховної 
Ра ди Ук ра їни при зна чити дострокові вибори Закарпатської об лас ної ради на родних 
де путатів до 1 квітня 1992 року». Але незабаром із Верховної Ради повідомили, 
що пра вових підстав для цього нема. За чинним законодавством, вибори обласних 
рад призначалися тільки у двох випадках: за кін чен ня строку їх повноважень або 
прийняття радою рішення про са мо розпуск. Таким чином не вдалося привести до 
керівництва нове покоління демократично налаштованих політиків.

Згодом у Закарпатті демократичні сили провели самовіддану роботу в двох 
загальнонаціональних кампаніях, що пройшли 1 грудня 1991 року – всеукраїн-
ському референдумі за підтвердження Акту незалежності України і на виборах 
Президента України. Із тих, хто взяв участь у голосуванні в Закарпатті, за не за-
леж ність України проголосувало 92,6% виборців. Різниця між адміністративними 
одиницями області не була суттєвою: від 97,1% у Ве  ликоберезнянському районі до 
88,8% у Хустському.

Значно різнилося голосування в обласному ре фе рен ду мі з приводу «само-
врядної території». Якщо у середньому по області «так» відповіли 78 % ви  борців, 
що взяли участь у голосуванні, то найбільше (8  9 %) за це про  голосувало виборців 
у низовинному Берегівському районі, де домінують угор ці, а найменше – у гір-
ському Рахівському (54%).

У Берегівському районі, відповідно до рішення районної ра  ди, 1 грудня 1991 
року проводився ще й референдум щодо уго р   ського ав тономного округу. «За» про-
голосувало 81,4% ви бор ців, які взяли у ньому участь.

На відміну від постсоціалістичних держав Центральної Європи і Балтії, вису-
ванці опозиції в Україні до влади не прийшли. В основному вона залишилася 
в руках ще недавно колоніальної номенклатури.



Розділ III. 400 ׀

ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ 1944–1991 РОКІВ
5 серпня 1944 року – Ставка верховного головнокомандуючого СРСР утворила 4-ий 

Український фронт для ведення бойових дій у Карпатах проти німецьких та 
угорських військ.

31 серпня 1944 року – Радянські війська вступили в столицю Румунії місто Бухарест.
8 вересня – 28 жовтня 1944 року – Східно-Карпатська стратегічна наступальна 

операція 1-го і 4-го Українських фронтів, внаслідок якої радянські війська 
здобули Закарпаття і частину Східної Словаччини.

9 вересня – 28 жовтня 1944 року – Карпатсько-Ужгородська наступальна операція 
4-го Українського фронту.

15 вересня 1944 року – Радянські війська зайняли столицю Болгарії місто Софія.
20 вересня 1944 року – 4-ий Український фронт вступив на територію Словаччини.
23 вересня 1944 року – 2-ий Український фронт вступив на територію Угорщини 

в районі Баттонья.
24 вересня 1944 року – В Ужгородському кафедральному соборі єпископ Гайду-

дорозької греко-католицької єпархії Міклош Дудаш при асистенції римо-
католицьких єпископів Іштвана Мадараса з Кошице та Яноша Шеффлера 
із Сатмара здійснив хіротонію Теодора Ромжі в сан єпископа Мукачівської 
греко-католицької єпархії.

11 жовтня 1944 року – Представники регента Міклоша Горті в Москві підписали 
попередню угоду про перемир’я.

9 жовтня 1944 року – Радянські війська оволоділи окружним центром Воловець.
18 жовтня 1944 року – Підрозділи 4-го Українського фронту захопили Рахів.
20 жовтня 1944 року – Підрозділи 2-го Українського фронту оволоділи великим 

промисловим центром Угорщини містом Дебрецен.
24 жовтня 1944 року – Радянські війська здобули Волове (Міжгір’я), Сваляву, 

Хуст.
25 жовтня 1944 року – Радянські та румунські війська досягли кордону, що існував 

до ІІ Віденського арбітражу. Радянська армія вступила в Севлюш (Вино-
градово) та Іршаву. У Хуст прибув уповноважений чехословацького уряду 
Франтішек Нємец і розпочав створювати цивільну адміністрацію. Наступ-
ного дня він звернувся до населення краю.

26 жовтня 1944 року – Радянські війська вступають до Мукачева, Берегова, Вели-
кого Березного.

27 жовтня 1944 року – Радянські війська вступають до Перечина і Ужгорода, «сто-
лицю Закарпатської України, яка належала до Чехословацької Республіки», 
в честь чого в Москві лунали залпи переможного салюту.

3 листопада 1944 року – У Мукачівському театрі виступають радянські артисти. 
Оратор їм подякував і висловив сподівання, що мешканці міста зможуть 
возз’єднатись «з українським народом, що знаходиться за Карпатами».

5 листопада 1944 року – В Ужгороді вводять «московський час». Виходить перший 
номер газети «Закарпатська правда», котра була офіційним органом спо-
чатку Комуністичної партії Закарпатської України, а згодом обласної орга-
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нізації Комуністичної партії України. Через декілька днів виходять газети 
«Закарпатская Украина» і «Молодь Закарпаття».

13 листопада 1944 року – Командування 4-го Українського фронту видало наказ 
про те, що усі чоловіки військовозобов’язаного віку угорської та німецької 
національностей повинні з’явитись на триденні відбудовні роботи. Збірний 
табір знаходився в Сваляві. Багато з них загинули.

19 листопада 1944 року – Створено Комуністичну партію Закарпатської України.
26 листопада 1944 року – У Мукачеві пройшов Перший з’їзд народних комітетів 

Закарпатської України, який прийняв «Маніфест про возз’єднання Закар-
патської України з Радянською Україною».

5 грудня 1944 року – Народна Рада Закарпатської України направила лист прези-
денту Едуарду Бенешу, де пропонувала його урядові відкликати чехосло-
вацьких уповноважених. Того ж дня Народна Рада видала декрет про при-
пинення будь-яких стосунків із представником чехословацького уряду. Вона 
прийняла рішення про конфіскацію чехословацького та угорського держав-
ного майна.

10 грудня 1944 року – Радянська влада в Хусті провела мітинг проти чехословацької 
адміністрації.

14 грудня 1944 року – Створено Спеціальний суд Закарпатської України, до функцій 
якого входило поквитатись із «ворогами народу».

15 грудня 1944 року – Чехословацький уряд у Лондоні звернувся до уряду СРСР 
із приводу дій Народної Ради Закарпатської України. Заступник міністра 
закордонних справ СРСР у цей день повідомив посла в Лондоні Зденека 
Фірлінгера про те, що питання Закарпаття є внутрішньою справою Чехосло-
ваччини, тому Радянський Союз не може втручатись, бажаючи дотримува-
тись угод, укладених із чехословацьким урядом.

Початок січня 1945 року – Франтішек Нємец із корпусом чиновників покинув 
Хуст і перебрався в Кошице.

20 січня 1945 року – Міністр закордонних справ Угорщини Янош Дьєндьєші в Москві 
підписав договір про перемир’я з трьома державами-переможницями США, 
Великобританією, СРСР. Цим Угорщина визнала поразку у війні.

23 січня 1945 року – Йосиф Сталін у листі до Едуарда Бенеша зазначив, що радян-
ський уряд не може заборонити населенню Закарпатської України вирішу-
вати власну національну долю.

4–12 лютого 1945 року – Ялтинська конференція. Президент США Ф.Д. Рузвельт, 
голова ради народних комісарів Й. Сталін, прем’єр-міністр Великобританії 
В. Черчілль провели переговори про облаштування світу після Другої сві-
тової війни.

9 лютого 1945 року – Народна Рада проголосила амністію «для всіх мешканців 
Закарпатської України, котрі злочини скоїли до 26 жовтня 1944 р.».

24 березня 1945 року – Народна Рада Закарпатської України видала Декрет «про 
вільний вибір віросповідання».

13 квітня 1945 року – Декретом Народної Ради створено прикордонну міліцію, 
котру очолив полковник Олександр Тканко.
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20 квітня 1945 року – Народна Рада Закарпатської України видала декрет «Про 
церковне майно». Все рухоме і нерухоме майно, що належало церквам як 
юридичним особам, переходило у власність громади.

29 квітня 1945 року – Народна Рада Закарпатської України видала декрет «Про 
реформу народної освіти». Усі навчальні заклади, крім духовних семі-
нарій, перейшли в категорію державних, а педагоги стали державними 
службовцями.

8 травня 1945 року – У передмісті Берліна Карлсхорсті німецьке командування 
в присутності радянських, англо-американських і французьких представ-
ників підписало акт про беззастережну капітуляцію Німеччини.

Травень 1945 року – Знову виходить у світ газета «Munkás Újság» («Робітнича 
газета»), що видавалась із 1920-их років, але в грудні замість неї з’явилася 
«Kárpáti Igaz Szó», яка була дзеркальним перекладом газети «Закарпатська 
правда».

26 червня 1945 року – У Сан-Франциско підписано Статут Організації Об’єднаних 
Націй (ООН), що набрав чинності 24 жовтня того ж року.

29 червня 1945 року – Радянський Союз і Чехословацька Республіка в Москві під-
писали договір про возз’єднання Закарпатської України з Радянською Укра-
їною. Чехословацька сторона його ратифікувала 22 листопада, а радянська 
– 27 листопада.

11 липня 1945 року – В одній із московських тюрем помер Августин Волошин, 
який із 26 жовтня 1938 р. до 15 березня 1939 р. був прем’єр-міністром Кар-
патської України. Він став першим закарпатцем, якому присвоєно звання 
«Героя України».

17 липня – 2 серпня 1945 року – Потсдамська конференція глав урядів Сполу-
чених Штатів, Великобританії та Радянського Союзу. Услід за Тегеранською 
та Ялтинською конференціями на ній розробили програму післявоєнного 
устрою Європи і міжнародного порядку.

19 липня 1945 року – Постанова про утворення Закарпато-Українського 
Університету.

2 вересня 1945 року – Підписано Акт про беззастережну капітуляцію Японії. Закін-
чення Другої світової війни.

30 вересня 1945 року – Закрито кордон у бік Чехословаччини, який до цього часу 
можна було вільно перетинати.

18 жовтня 1945 року – Постанова про відкриття державного університету в м. 
Ужгород (День народження Ужгородського державного університету).

2 грудня 1945 року – Вийшла в світ берегівська газета «Vörös Zászló» («Червоний 
прапор»). Услід за нею з’явилися перекладені угорською мовою ужгород-
ська, мукачівська, виноградівська газети.

30 грудня 1945 року – Із благословення Папи Пія XII Теодор Ромжа проводить хіро-
тонію греко-католицького єпископа Олександра Хіри.

15 січня 1946 року – Міністерство внутрішніх справ Радянського Союзу при-
йняло рішення про масову депортацію жителів німецької національності 
Закарпаття.
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22 січня 1946 року – Указом Президії Верховної Ради СРСР у складі Української 
Радянської Соціалістичної Республіки утворена Закарпатська область.

24 січня 1946 року – Указом Президії Верховної Ради УРСР у Закарпатській області 
вводиться юрисдикція законів Української РСР.

10 лютого 1946 року – Відбулися вибори до Верховної Ради СРСР. Депутати від 
Закарпатської області: перший секретар обкому КПУ і голова облвиконкому 
Іван Туряниця, другий секретар Іван Ваш, голова обласного суду Василь 
Русин, активіст жіночого руху Ганна Петрище з Волового (Міжгір’я).

8–10 березня 1946 року – Відбувся Львівський церковний собор, організований 
каральними органами СРСР. Ухвалено рішення про ліквідацію Берестей-
ської унії та об’єднання Української греко-католицької церкви з Російською 
православною церквою.

23 травня 1946 року – Газета «Kárpáti Igaz Szó» / «Закарпатська правда» проци-
тувало обвинувальну промову прокурора: депутати угорського парламенту 
Андрій Бродій, Михайло Демко, Андрій Крічфалушші-Грабар як «носії 
історичного мерзотного злочину […] хай зараз помруть з волі народу і суду, 
ганебною смертю, належною мерзотним зрадникам».

25 травня 1946 року – В Ужгороді винесено, а 7 грудня виконано смертний вирок 
щодо першого прем’єр-міністра Підкарпатської Русі Андрія Бродія. Реабілі-
тований у 1991 р.

21 серпня 1946 року – У відповідності до рішення Закарпатської обласної ради 
почалася націоналізація церковних і монастирських землеволодінь.

22 жовтня 1946 року – У Закарпатську область прибув єпископ Нестор, завданням 
якого було прискорити ліквідацію греко-католицької церкви. Московський 
патріарх Алексій призначив його єпископом Ужгородсько-Мукачівським.

9 лютого 1947 року – Відбулися вибори до Верховної Ради Української РСР.
10 лютого 1947 року – Угорщина, Фінляндія, Болгарія, Італія і Румунія підписали 

в Парижі мирний договір, який підводив підсумки Другої світової війни. 
Для Угорщини одна зі статей договору визначала: «Радянський Союз збе-
рігає за собою право дислокувати на угорській території такий контингент 
військ, який йому потрібен для підтримання шляхів сполучення з радян-
ською зоною в Австрії».

13 вересня 1947 року – Президія Верховної Ради Української РСР ратифікувала 
мирні договори з Болгарією, Італією, Румунією, Угорщиною і Фінляндією, 
підписані в Парижі 10 лютого 1947 р.

1 листопада 1947 року – Єпископ греко-католицької церкви Теодор Ромжа убитий 
у Мукачівській лікарні. Беатифікований 27 червня 2001 р. під час візиту 
Папи Римського Іоанна Павла ІІ в Україну.

13 листопада 1947 року – Українська РСР обрана членом Ради безпеки ООН на 
строк до 31 грудня 1949 р.

21 грудня 1947 року – Відбулися вибори до місцевих рад УРСР.
18 лютого 1948 року – Підписано угорсько-радянський договір про дружбу, співп-

рацю і взаємодопомогу.
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1 жовтня 1948 року – Введено до ладу найпотужніший в Європі газопровід 
Дашава–Київ, чим покладено початок масовій газифікації населених пунктів 
України.

20 січня 1949 року – Болгарія, Чехословаччина, Польща, Угорщина, Румунія 
і Радянський Союз у Москві створили Раду Економічної Взаємодопомоги 
(РЕВ).

18 лютого 1949 року – У Закарпатті припинили діяльність греко-католицької 
церкви.

28 листопада 1949 року – Президія Верховної Ради СРСР видала указ, яким забо-
ронила насильно виселеним повертатись на рідні землі.

6 квітня 1950 року – Рада Міністрів СРСР внесла зміни в правила, що стосува-
лись депортованих у 1944–1949 роках. Якщо раніше депортований мав кон-
кретний термін, протягом якого не мав права повертатись додому, то зараз 
депортація стала довічною.

12 березня 1950 року – Відбулися вибори депутатів до Верховної Ради СРСР.
7–8 жовтня 1950 року – Торонто (Канада). Відбувся І з’їзд братства Карпатських 

січовиків. З’їзд маніфестував єдність і незалежність України.
10 лютого 1951 року – В Ужгородському державному університеті відбулися 

випускні іспити. Вперше в історії Закарпаття понад 60 осіб отримали вищу 
освіту у рідному краї.

2 липня 1951 року – Московська газета «Правда» опублікувала редакційну статтю 
під назвою «Ідеологічні викривлення в літературі», де критикувала україн-
ських письменників, особливо Володимира Сосюру за його вірш «Любіть 
Україну».

6 листопада 1951 року – Київ. Уведено в дію перший в Україні телевізійний центр.
18–24 лютого 1952 року – В Україні пройшов фестиваль кінофільмів Угорської 

Народної Республіки.
9 травня 1952 року – Київ. ЦК КП(б)У прийняв постанову «Про дальше посилення 

боротьби по остаточній ліквідації рештків банд українсько-буржуазних 
націоналістів у західних областях Української РСР».

5–14 жовтня 1952 року – У Москві на XIX з’їзді назву Всесоюзної комуністичної 
партії (більшовиків) змінили на Комуністичну партію Радянського Союзу.

5 березня 1953 року – Помер вождь Радянського Союзу Й. Сталін – голова Ради 
міністрів СРСР і перший секретар ЦК КПРС.

27 березня 1953 року – У Радянському Союзі амністували всіх, хто був засуджений 
на термін, менший як п’ять років.

18–24 травня 1953 року – У Києві знову провели фестиваль кінофільмів Угорської 
Народної Республіки.

3–7 вересня 1953 року – На пленумі Центрального комітету Комуністичної партії 
Радянського Союзу Микиту Хрущова обрано першим секретарем ЦК КПРС.

16 серпня 1954 року – На хвилях міжнародного радіо «Свобода» вперше прозву-
чала передача українською мовою.

10 листопада 1954 року – Центральний комітет КПРС прийняв постанову про 
недоліки «науково-атеїстичної пропаганди».
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18 січня 1954 року – В усіх областях України відзначили 300-річчя «возз’єднання» 
України з Росією.

19 лютого 1954 року – Президія Верховної Ради СРСР передала Кримську область 
зі складу Росії до складу України.

14 березня 1954 року – Вибори до Верховної Ради СРСР. Від України обрано 172 
депутати.

12 травня 1954 року – УРСР стала членом ЮНЕСКО і Міжнародної організації 
праці.

11–14 травня 1955 року – У Варшаві Албанія, Болгарія, Чехословаччина, Польща, 
Угорщина, Німецька Демократична Республіка, Румунія і Радянський Союз 
підписали договір про дружбу, співпрацю і взаємодопомогу. Цим актом ство-
рено Варшавський договір – військову організацію соціалістичних країн.

9 липня 1954 року – Рада міністрів УРСР прийняла постанову «Про введення 
спільного навчання в школах УРСР». Із 1953–1954 навчального року в усіх 
школах обласних центрів і великих промислових міст уводили спільне 
навчання хлопців і дівчат.

2 серпня 1954 року – В Ужгороді запрацювала перша в Закарпатті вечірня музична 
школа для молоді.

27 лютого 1955 року – Вибори до Верховної Ради УРСР і до місцевих рад.
4 квітня 1955 року – Чоп. На стику трьох державних кордонів (СРСР, Угорщини 

і Чехословаччини) відбулася зустріч із делегацією угорської молоді, котра 
принесла в СРСР спортивну естафету дружби з нагоди 10-річчя звільнення 
Угорщини від німецьких загарбників.

11 квітня 1955 року – Політбюро ЦК КПУ прийняло постанову «Про стан та 
заходи подальшого поліпшення роботи органів КДБ у західних областях 
УРСР». Їхнім головним завданням стало посилення роботи проти агентури 
іноземних розвідок і закордонних націоналістичних центрів.

Вересень 1955 року – Надано амністію громадянам, які співпрацювали у роки війни 
з німцями. Їх звинуватили у «пособництві ворогові» і відправили у Сибір.

4 листопада 1955 року – ЦК КПРС і Рада міністрів прийняли спільну постанову 
щодо подолання мегаломанії в «проектуванні та будівництві».

13 грудня 1955 року – Видано Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про правовий 
статус німців та членів їх сімей, які перебували в спецпоселеннях, та від-
міну обмежень».

19 грудня 1955 року – У Києві розпочався традиційний фестиваль кінофільмів 
Угорської Народної Республіки.

3 лютого 1956 року – Міністерство культури УРСР вилучило з музейних фондів 
експонати і документи «антирадянських контрреволюційних організацій, 
портретів окремих буржуазно-націоналістичних діячів дореволюційної 
Росії, панської Польщі, Австро-Угорщини».

14–25 лютого 1956 року – Відбувся XX з’їзд Комуністичної партії Радянського 
Союзу, на якому в закритому режимі обговорили наслідки культу особи 
Сталіна.

15 лютого 1956 року – У Закарпатті введено в експлуатацію Теребле-Ріцьку 
гідроелектростанцію.
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6 червня 1956 року – Рада міністрів СРСР прийняла постанову «Про відміну плати 
за навчання в старших класах середніх шкіл, в середніх спеціальних і вищих 
учбових закладах СРСР».

30 червня 1956 року – Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського 
Союзу прийняв постанову «Про подолання культу особи та його наслідків».

Вересень 1956 року – Міністерство вищої освіти СРСР запровадило в усіх вищих 
навчальних закладах вивчення трьох самостійних курсів: «Історія КПРС», 
«Політекономія«, «Діалектичний та історичний матеріалізм».

Серпень 1956 року – У Львівській, Станіславській, Дрогобицькій, Тернопільській, 
Чернівецькій та Закарпатській областях працювала спеціальна комісія «по 
остаточному викорінюванню залишків уніатства».

5 жовтня 1956 року – Верховна Рада СРСР видала указ «Про залучення до праці 
циган, які займаються бродяжництвом».

23 жовтня 1956 року – Мирні демонстрації будапештських студентів переросли 
в збройне повстання.

29 жовтня 1956 року – Вивід радянських військ із Будапешта.
30 листопада 1956 року – Ялта. З гастролями прибув угорський джаз-квінтет 

(керівник Лайош Мартіні).
1 листопада 1956 року – Уряд Імре Надя заявляє про нейтралітет Угорщини і про 

вихід із Варшавського договору.
3 листопада 1956 року – В Ужгороді угорські редактори зробили коректуру пере-

кладеного з російської мови виступу, який наступного дня в м. Солнок мав 
озвучити Янош Кадар.

4 листопада 1956 року – Радянські війська знову ввійшли в Будапешт.
11 листопада 1956 року – В Угорщині припинився збройний опір. Наступного дня 

відсторонили уряд Імре Надя (його з товаришами пізніше стратили) і сфор-
мували уряд Яноша Кадара.

Кінець 1956 року – У Закарпатті низка осіб і груп проявили симпатії до угорських 
повстанців. Пізніше певну їх частину засудили до позбавлення волі.

11 вересня 1957 року – Указом Президії Верховної Ради заборонено іменами живих 
осіб називати будь-які об’єкти (місця громадського користування, підпри-
ємства, колгоспи і т.д.). Вже існуючі назви підлягали заміні.

17 вересня 1957 року – У постанові бюро Закарпатського обкому КПУ міститься 
інформація, що в області діяли 710 церков, молитовних будинків, монас-
тирів, скитів; 202 православні священики, 57 монахів, 314 монахинь, 32 
римо-католицькі і 64 реформатські священики, 26 проповідників адвен-
тистів сьомого дня. Існували нелегальні «секти» Єгови, п’ятидесятники та 
ін.

8 січня 1958 року – СРСР уклав угоду з Чехословаччиною про остаточне врегулю-
вання майнових і фінансових питань, пов’язаних із возз’єднанням Закарпат-
ської України з УРСР.

26 лютого 1958 року – Вийшов указ президії Верховної Ради СРСР про нагоро-
дження орденом Леніна Закарпатської області «за успіхи, досягнуті в справі 
збільшення виробництва і заготовок зерна, винограду, фруктів, молока, 
м’яса, шерсті та інших сільськогосподарських продуктів».
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13 жовтня 1958 року – За ініціативою московських залізничників започаткований 
рух «Працювати, жити і навчатись по-комуністичному!».

24 грудня 1958 року – Сесія Верховної Ради СРСР ухвалила закон «Про зміцнення 
зв’язку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти». 
Питання про необов’язковість вивчення мов союзних республік у школі 
залишено на розгляд республіканських парламентів.

15–22 січня 1959 року – Всесоюзний перепис населення. Кількість жителів Закар-
паття склало 920.173 чоловік.

1 березня 1959 р. Вибори в Верховну Раду УРСР.
26 березня 1959 року – Відкриття традиційного фестивалю кінофільмів Угорської 

Народної Республіки у Києві.
12 серпня 1959 року – Постанова Ради міністрів СРСР надала можливість робіт-

никам і службовцям купувати в розстрочку товари тривалого користування.
27 серпня 1959 року – Рада міністрів СРСР прийняла постанову про нагородження 

медалями випускників загальноосвітніх шкіл.
10 грудня 1959 року – У Києві розпочалися Дні угорської культури.
20–29 січня 1960 року – В Угорщині пройшла Декада української культури.
2 лютого 1960 року – В Україні введено в дію перший промисловий атомний 

реактор.
29 березня 1960 року – На радянсько-угорському кордоні у долині р. Боржава по 

обидва боки кордону заклали перші 10 га великого плодового Саду Дружби 
площею 160 га на честь 90-річчя з дня народження В. Леніна і 15-річчя 
визволення Угорщини.

7 травня 1960 року – Головою Президії Верховної Ради Радянського Союзу обрано 
Леоніда Брежнєва.

13 жовтня 1960 року – Завершено будівництво нафтопроводу «Дружба» на ділянці 
Броди–Ужгород.

6 листопада 1960 року – У Києві почав діяти перший в Україні метрополітен.
3–18 січня 1961 року – У Львівській, Станіславській, Тернопільській, Чернівецькій 

та Закарпатській областях працювала комісія, яка вивчала наслідки «про-
цесу оправославлювання» в Україні.

5 березня 1961 року – В УРСР проходили вибори до обласних, районних, міських, 
сільських і селищних рад депутатів трудящих.

17–31 жовтня 1961 року – XXII з’їзд КПРС прийняв постанову про винесення 
труни Йосифа Сталіна з мавзолею на Красній площі.

9 листопада 1961 року – Указом Президії Верховної Ради СРСР Сталінську область 
України перейменували в Донецьку, а місто Сталіно в Донецьк.

14 січня 1962 року – Здано в експлуатацію міжнародний нафтопровід «Дружба».
18 березня 1962 року – Пройшли вибори до Верховної Ради СРСР.
17 квітня 1962 року – Україна стала членом комісії з прав людини ООН.
11 жовтня – 8 грудня 1962 року – Відбулася перша сесія Другого Ватиканського 

собору, під час якої були оприлюднені факти переслідування греко-католиків 
в Україні.

26 грудня 1962 року – Постановою Верховної Ради УРСР замість 14 утворено 
7 економічних районів у складі Донецького, Київського, Львівського, 
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Подільського, Придніпровського, Харківського, Чорноморського. Закарпат-
ську область віднесено до Львівського району.

11–15 лютого 1963 року – Учасники організованої Інститутом мовознавства Ака-
демії наук України та Київським університетом ім. Тараса Шевченка мовної 
конференції звернулись до керівництва Республіки з проханням визнати 
українську мову державною.

3 березня 1963 року – Відбулися вибори до Верховної Ради УРСР.
6 серпня 1963 року – На філологічному факультеті Ужгородського державного уні-

верситету відкрито угорське відділення для підготовки вчителів угорської 
мови і літератури.

28 вересня – 3 жовтня 1963 року – Ужгород. Х всесоюзна конференція з питань 
фінно-угорознавства.

15 липня 1964 року – Верховна Рада СРСР прийняла закон «Про пенсії і допомогу 
членам колгоспів». У зв’язку з «підвищенням добробуту» населення дер-
жава запровадила у колгоспах пенсії «по старості». Встановлено допомогу 
жінкам на час відпустки по вагітності та пологах, якою користувалися робіт-
ниці та жінки-службовці. Її надавали на 56 календарних днів до пологів і 56 
календарних днів після.

14 жовтня 1964 року – М. Хрущова зміщують із посади першого секретаря 
ЦК КПРС і голови Ради міністрів СРСР.

14 березня 1965 року – В УРСР відбулися вибори до обласних, районних, міських, 
селищних і сільських рад депутатів трудящих.

13 серпня 1965 року – Президія Верховної Ради УРСР прийняла постанову про 
культурно-освітню роботу в Закарпатській області. Належало докорінно 
покращити діяльність клубів, палаців культури, бібліотек, музеїв, «більше 
уваги приділяти роботі по вихованню трудящих у дусі непорушної дружби 
з народами СРСР та соціалістичних країн».

4 вересня 1965 року – Після київської прем’єри фільму Сергія Параджанова «Тіні 
забутих предків» почались акції протесту проти політичних переслідувань 
і хвилі арештів української інтелігенції, учасників дисидентського руху.

Грудень 1965 року – Саміздатом виходить трактат літературного критика Івана 
Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?».

29 березня 1966 року – На XXIII з’їзді КПРС Леоніда Брежнєва обрано Генеральним 
секретарем Центрального Комітету КПРС.

11 травня 1966 року – Президія ЦК КПУ схвалила постанову, яка констатувала 
«пожвавлення націоналістичних елементів у республіці».

12 червня 1966 року – Відбулися вибори до Верховної Ради СРСР.
5 вересня 1966 року – В УРСР розпочались Дні угорської культури.
9 вересня 1966 року – У Будапешті підписано новий радянсько-угорський договір 

про дружбу, співпрацю і взаємодопомогу.
8 грудня 1966 року – Указом президії Верховної Ради УРСР утворено нові райони, 

у тому числі Великоберезнянський та Воловецький Закарпатської області.
1 березня 1967 року – У Запоріжжі на заводі «Комунар» розпочався серійний 

випуск легкових автомобілів «Запорожець-966» – найдешевшої та найпо-
пулярнішої моделі радянської пори.
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8 березня 1967 року – Єдина щоденна обласна угорськомовна газета «Kárpáti Igaz 
Szó», яка до цього часу перекладалась з української мови, стала самостійною.

12 березня 1967 року – Вибори до Верховної Ради УРСР та місцевих рад народних 
депутатів.

Квітень – жовтень 1967 року – У Монреалі (Канада) пройшла всесвітня виставка 
«Експо-67». У ході її проведення закарпатці Іван Чуса і Василь Шорбан 
завоювали перше місце в поєдинку світових майстрів лісової справи.

29 червня 1967 року – Уведено в експлуатацію радянсько-чехословацький газо-
провід «Братерство».

18 березня, 29 квітня, 14 травня, 6 червня, 10 червня, 11 червня 1968 року – 
На радянсько-чехословацькому кордоні відбулась неофіційна зустріч між 
першим секретарем Закарпатського обкому КПУ Ю. Ільницьким та першим 
секретарем Східнословацького обкому КПЧ Я. Косцеланським, де обгово-
рювались поточні події в Чехословаччині.

18 травня 1968 року – Голова Комітету державної безпеки (КДБ) Юрій Андропов 
у листі до ЦК КПРС роман «Собор» Олеся Гончара назвав «націоналіс-
тичним, що порочить радянську систему».

3 червня – 10 червня 1968 року – Дні культури Української РСР у Чехословаччині.
20–21 серпня 1968 року – Війська держав-учасниць Варшавського договору окупу-

вали Чехословаччину.
11 вересня, 7 листопада 1968 року – На радянсько-чехословацькому кордоні від-

булась зустріч між першим секретарем Закарпатського обкому КПУ Ю. Іль-
ницьким та секретарем Східнословацького обкому КПЧ Я. Гетешом, на якій 
обговорювалися питання внутрішньополітичної ситуації в ЧССР.

28 січня 1969 року – На радянсько-чехословацькому кордоні відбулась зустріч між 
працівниками Управління КДБ по Закарпатській області зі співробітниками 
Управління держбезпеки Східнословацької області ЧССР із приводу ситу-
ації в Чехословаччині.

11 лютого 1969 року – Центральний Комітет Комуністичної партії України роз-
глядав негативні настрої в українському суспільстві, що виникли в резуль-
таті «чехословацьких подій».

16 березня 1969 року – В УРСР відбулися вибори до місцевих Рад депутатів 
трудящих.

16 квітня 1969 року – У Київі відкрито Генеральне Консульство Угорської Народної 
Республіки.

14 червня 1969 року – Відбулись вибори до Верховної Ради СРСР.
23 червня 1969 року – У Київі з офіційним візитом перебував посол Угорської 

Народної Республіки в СРСР Дьюла Рапаї.
18 вересня 1969 року – Секретаріат ЦК ЛКСМУ схвалив постанову, якою визнав 

публікацію книги І. Чендея «Березневий сніг» як «серйозну політичну 
помилку».

15–22 січня 1970 року – Всесоюзний перепис населення. В Закарпатті налічили 
1.057.521 жителя.

14 червня 1970 року – Відбулись вибори до Верховної Ради СРСР.
8 жовтня 1970 року – Уведено в експлуатацію другу гілку нафтопроводу «Дружба».
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2 червня 1971 року – Місто Загорськ (Московська область). Уперше після 1945 р. 
відбувся Синод єпископів Російської православної церкви, який схвалив 
насильне анулювання у 1946 та 1949 рр. Берестейської та Ужгородської уній.

12 січня 1972 року – В Україні заарештовано велику групу інтелігенції «за антира-
дянську діяльність» (Євген Сверстюк, Іван Світличний, В’ячеслав Чорновіл 
та ін.). Учасники дисидентського руху ув’язнені на строк від 3 до 10 років.

Вересень 1972 року – На нафтопроводі «Дружба» відкрито кран у бік Угорщини.
Січень 1973 року – Групою спеціалістів Міністерства зв’язку УРСР створено 

пересувну сільську телефонну станцію «Киянка», розраховану на 50–200 
номерів для оперативного зв’язку в колгоспах, радгоспах і на будівельних 
майданчиках.

26 травня – 3 червня 1973 року – У Києві пройшов перший всесоюзний фестиваль 
«Київська весна», присвячений дружбі народів СРСР.

Травень 1973 року – Уперше встановлено прямий повітряний зв’язок за маршрутом 
Москва–Київ–Париж–Монреаль завдовжки близько 6 тис. км.

2 січня 1974 року – У Львові урочисто відзначили 400-річчя книгодрукування 
в Україні.

Грудень 1974 року – У Кривому Розі перший чавун видала найбільша у світі 
доменна піч.

15 червня 1975 року – Вибори до Верховної Ради УРСР, обласних, районних, 
міських, сільських і селищних рад депутатів трудящих.

Грудень 1975 року – Споруджено першу чергу Північно-Кримського каналу – 
однієї з найбільших водогосподарських будов України.

9 листопада 1976 року – У Києві засновано Українську громадську групу спри-
яння виконанню Гельсінських угод на чолі з Миколою Руденком (із 1988 р. 
– Українська Гельсінська група).

9 квітня 1977 року – Виставка творів закарпатських художників відкрилася 
в м. Пряшів (Східна Словаччина). Тут представлено картини А. Ерделі, 
Й. Бокшая, В. Борецького, А. Добоша, А. Кашшая, А. Коцки, Е. Контрато-
вича та ін.

18 травня 1977 року – Рада міністрів Української РСР прийняла постанову 
«Про створення Державного історико-архітектурного заповідника у м. 
Кам’янець-Подільський».

12 червня 1977 року – Опубліковано Гімн СРСР, затверджений указом президії 
Верховної Ради СРСР від 27 травня 1977 р. Текст С. Михалкова і Г. Ель-
Регістана, музика А. Александрова.

7 жовтня 1977 року – Верховна Рада СРСР прийняла Конституцію СРСР.
12 жовтня 1977 року – В Одесі розпочала роботу ІІ конференція ректорів вузів 

СРСР і Угорщини щодо підвищення якості підготовки спеціалістів із вищою 
освітою. На той момент між собою контактували 32 радянські і 22 угорські 
вищі навчальні заклади.

5 лютого 1978 року – Колектив Закарпатського українського музично-драматичного 
театру гастролював у Румунії з виставою «Жменяки».
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22 березня 1978 року – Указом президії Верховної Ради УРСР затверджено гімн 
УРСР на слова Павла Тичини і Миколи Бажана, музика авторського колек-
тиву під керівництвом Антона Лебединця.

19–20 квітня 1978 року – Верховна Рада Української РСР прийняла нову Консти-
туцію Української РСР.

3 серпня 1978 року – Указом президії Верховної Ради СРСР присвоєно почесне 
звання «Мати-героїня» 49 матерям із УРСР, які народили і виховали десять 
і більше дітей.

29 вересня 1978 року – Завершено спорудження найбільшої в Європі високоволь-
тної лінії електропередач Вінниця–Альбертірша (УНР). Її довжина переви-
щила 1300 км.

17–24 січня 1979 року – Всесоюзний перепис населення. У Закарпатті мешкало 
1.155.759 людей.

4 березня 1979 року – Відбулися вибори до Верховної Ради СРСР.
22 травня 1979 року – У генеральному консульстві Угорської Народної Республіки 

в Києві вручили пам’ятні медалі Ендре Аді. Відзначені Микола Бажан, 
Дмитро Павличко, Борис Олійник, Іван Драч, Кость Дрок.

Грудень 1979 року – Радянські війська ввійшли в Афганістан.
2 грудня 1980 року – Достроково вийшов на пенсію перший секретар Закарпат-

ського обкому КПУ Юрій Ільницький, котрий найдовше очолював край – 18 
років.

9 травня 1981 року – У Києві відкрито Український державний музей Великої 
Вітчизняної війни 1941–1945 років.

28 травня 1982 року – В Україні урочисто відзначено 1500-річчя Києва.
10 листопада 1982 року – Помер Леонід Брежнєв.
12 листопада 1982 року – Генеральним секретарем ЦК КПРС обирають Юрія 

Андропова.
25 липня 1983 року – Завершено будівництво інтерконтинентального газопроводу 

«Уренгой–Помари–Ужгород» довжиною 4451 км.
9 лютого 1984 року – Помер Юрій Андропов.
13 лютого 1984 року – Генеральним секретарем ЦК КПРС обирають Костянтина 

Черненка.
10 березня 1985 року – Помер Костянтин Черненко.
11 березня 1985 року – Позачерговий Пленум ЦК КПРС Генеральним секретарем 

обрав Михайла Горбачова. Розпочалась епоха «перебудови» і «гласності».
7 травня 1985 року – Центральний Комітет КПРС проголосив боротьбу з пияцтвом 

та алкоголізмом.
1 серпня 1985 року – У Москві підписано угорсько-радянську угоду про спрощений 

перетин кордону.
4 вересня 1985 року – В ув’язненні помер видатний український поет і правоза-

хисник Василь Стус.
26 квітня 1986 року – Неподалік Києва вибухнув реактор на Чорнобильській 

атомній електростанції.
14 травня 1986 року – Михайло Горбачов уперше публічно висловився про Чорно-

бильську катастрофу.
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27–28 січня 1987 року – Пленум ЦК КПРС розглянув питання «Про перебудову 
і кадрову політику партії». З доповіддю виступив генеральний секретар 
ЦК КПРС Михайло Горбачов. Основні завдання: прискорення соціально-
економічного розвитку країни, реалізація політичної стратегії про перебу-
дову, розгортання соціалістичного демократизму, розширення гласності, 
розвитку критики і самокритики.

21 червня 1987 року – Вибори в УРСР до обласних, районних, міських, районних 
у містах, селищних і сільських рад народних депутатів.

2 листопада 1987 року – На урочистому засіданні з нагоди Великої Жовтневої соці-
алістичної революції Михайло Горбачов виступив із доповіддю «Жовтень 
і перебудова: революція продовжується».

15 травня 1988 року – Почалося виведення радянських військ з Афганістану.
26 травня 1988 року – Прийнятий Закон СРСР «Про кооперацію в СРСР».
Червень – серпень 1988 року – Урочисто відзначено 1000-річчя Хрещення Русі.
28 червня 1988 року – У Москві пройшла ХІХ Всесоюзна партійна конференція 

КПРС. Прийнято рішення про припинення контролю партійних органів над 
виконавчими органами рад.

1 жовтня 1988 року – Михайло Горбачов став Головою Президії Верховної Ради 
СРСР.

29 листопада – 1 грудня 1988 року – На позачерговій сесії Верховної Ради у Москві 
внесено зміни до Конституції СРСР та до Закону про вибори народних депу-
татів, тобто узаконили нові політичні директиви ХІХ Всесоюзної партійної 
конференції КПРС.

1 січня 1989 року – У Берегові, на будівлі колишнього готелю «Орослан» встанов-
лено меморіальну дошку Шандору Петефі – перший пам’ятний угорський 
культурологічний знак у радянській ері. 

7 грудня 1988 року – Михайло Горбачов на Асамблеї ООН заявив про скорочення 
радянських військ, дислокованих в Угорщині, Чехословаччині та Польщі.

11 лютого 1989 року – У Києві відбулися установчі збори Товариства української 
мови ім. Тараса Шевченка.

15 лютого 1989 року – Завершено виведення радянських військ з Афганістану.
26 лютого 1989 року – В Ужгороді створили Товариство угорської культури Закар-

паття. Головою обрано викладача Ужгородського університету Шандора 
Фодо.

1 березня 1989 року – На радянсько-угорському кордоні відкрились перші 
контрольно-пропускні пункти, що забезпечили малий прикордонний рух.

15 березня 1989 року – Угорці Закарпаття вперше від 1944 р. вільно відзначили 
національне свято – річницю визвольної боротьби 1848/1849 років.

26 березня 1989 року – Вибори народних депутатів СРСР. Уперше голосування від-
булося на альтернативній основі.

Березень 1989 року – Всесоюзний перепис населення. Кількість населення Закар-
паття склала 1.245.618 жителів.

22 квітня 1989 року – Розпочався частковий вивід радянських військ з Угорщини.
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16 липня 1989 року – Неподалік Тісауйлоку (с. Вилок), на місці першої переможної 
битви визвольної війни Ракоці урочисто відкрито відновлений пам’ятник 
птаха Турул, оригінал якого зруйнували у 1945 році. З цього часу тут 
щорічно відбувається свято Турула.

6 вересня 1989 року – Винесено на всенародне обговорення проект загальних прин-
ципів економічної самостійності Української РСР.

8–10 вересня 1989 року – Відбувся установчий з’їзд Народного Руху України, який 
прийняв програму радикального оновлення суспільства.

19–20 вересня 1989 року – Пленум ЦК КПРС ухвалив платформу КПРС «Про наці-
ональну політику партії в сучасних умовах».

27–28 жовтня 1989 року – Верховна Рада Української РСР прийняла Закон «Про 
мови в Українській РСР», що надав українській мові статус державної.

10 листопада 1989 року – В Ужгороді відкрито Радянський центр гунґарології.
14 листопада 1989 року – Верховна Рада СРСР ухвалила Декларацію «Про 

визнання незаконними та злочинними репресивних актів проти народів, які 
зазнали примусового переселення та забезпечення їх прав».

25–26 листопада 1989 року – У Закарпатті вперше відкрито вшанували пам’ять 
про закарпатські жертви радянських репресій 1944 р.

27 листопада 1989 року – Прийнято Закон СРСР «Про економічну самостійність 
Литовської РСР, Латвійської РСР і Естонської РСР».

13 грудня 1989 року – У Києві відмінено постанову 1949 р., що заборонила діяль-
ність греко-католицької церкви.

4 грудня 1989 року – Радянський Союз засудив уведення військ у Чехословаччину 
в 1968 р.

26 січня 1990 року – Знову легалізовано Українську греко-католицьку церкву.
27 лютого 1990 року – Верховна Рада СРСР прийняла закон про створення посади 

Президента СРСР. Внесено зміни до Конституції 1977 р.
4 березня 1990 року – Відбулися перші демократичні вибори до рад народних депу-

татів усіх рівнів України.
6 березня 1990 року – У Москві прийнято Закон «Про власність в СРСР».
10 березня 1990 року – У Москві підписано міжурядову угоду про повне виведення 

радянських військ із території Угорщини.
12–15 березня 1990 року – З’їзд народних депутатів СРСР першим Президентом 

СРСР обрав Михайла Горбачова. Внесені зміни в Конституцію, що відкрили 
шлях запровадженню в СРСР багатопартійної системи.

18 березня 1990 року – Уперше за радянські часи проведено вибори до Верховної 
Ради УРСР на альтернативній основі. Демократичний блок, де основною 
силою виступав Народний Рух України, отримав чверть мандатів.

11 червня 1990 року – В Україні з «московського часу» переходять на «київський».
20 червня 1990 року – У Києві скасовували постанови ЦК КПУ, прийняті в кінці 

1940-их – на початку 1950-их років, які негативно впливали на розвиток 
української літератури, мистецтва і науки.

16 липня 1990 року – Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про державний 
суверенітет України.
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24 серпня 1990 року – Міністри закордонних справ Ґейза Єсенскі і Анатолій Зленко 
в Будапешті підписали спільну декларацію. У зближенні народів двох 
держав важливу роль відвели національним меншинам, що проживали на 
їх території.

27 вересня 1990 року – До Києва прибув президент Угорщини Арпад Ґьонц, звід-
кіля у супроводі Голови Верховної Ради України Леоніда Кравчука відвідав 
Ужгород. Вони урочисто відкрили пам’ятник Шандору Петефі в Ужгороді.

2–17 жовтня 1990 року – У Києві пройшла «Революція на граніті» – голодування 
студентів, які вимагали відставки голови Ради міністрів УРСР і задоволення 
ряду політичних вимог.

24 жовтня 1990 року – Прийнято Закон «Про зміни і доповнення до Конституції 
(Основного Закону) Української РСР». Скасували статтю 6 про керівну роль 
Комуністичної партії. Стаття 71 проголосила верховенство законів УРСР на 
території Республіки.

12 лютого 1991 року – Верховна Рада УРСР ухвалила постанову про відновлення 
Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки.

23 квітня 1991 року – Прийнято Закон України «Про свободу совісті та релігійні 
організації».

17 березня 1991 року – Проведено всесоюзний референдум із питання державного 
устрою СРСР. Більшість населення проголосувало за збереження Союзу. 
За Союз у Закарпатті проголосувало менше виборців (62%), ніж у серед-
ньому по Україні.

1 квітня 1991 року – Припинив існувати Варшавський договір.
31 травня 1991 року – Голова Верховної Ради УРСР Леонід Кравчук та президент 

Угорської Республіки Арпад Ґьонц у Будапешті підписали «Декларацію 
про принципи співробітництва між Українською РСР та Угорською Рес-
публікою». Сторони зобов’язались: «Створити умови для якнай швидшого 
початку роботи угорської консульської установи в УРСР та українського 
консульського представництва в УР». Тоді ж була підписана спільна Декла-
рація про принципи співробітництва між УРСР та Угорською Республікою 
по забезпеченню прав національних меншин.

19 червня 1991 року – Завершено виведення радянських військ з Угорщини.
28 червня 1991 року – Країни члени-учасниці Ради економічної взаємодопомоги 

у Будапешті розпустили цей орган центральноєвропейських соціалістичних 
країн.

1 липня 1991 року – Припинив існування Політичний консультативний комітет 
Варшавського договору.

1 серпня 1991 року – У СРСР запроваджено систему продажу товарів за картками 
споживача з купонами нового зразка.

8 серпня 1991 року – В Україну з офіційним візитом прибув міністр закордонних 
справ Угорської Республіки Гейза Єсенскі. У Львівській та Закарпатській 
областях він мав зустрічі з представниками угорської громади.

10 серпня 1991 року – Міністр закордонних справ Ґейза Єсенскі відкрив Ужгород-
ське представництво генерального консульства Угорської Республіки.



Радянське Закарпаття (1944–1991) 415 ׀

18 серпня 1991 року – Пізно ввечері в Москві владу взяв Державний комітет із 
надзвичайного стану. Президента Михайла Горбачова ізолювали в Криму. 
У Москві ввели війська.

19 серпня 1991 року – Голова Верховної Ради УРСР Леонід Кравчук по україн-
ському телебаченню закликав зберігати спокій і підкреслив, що надзви-
чайний стан України не стосується.

21 серпня 1991 року – У Москві Президент РРФСР Борис Єльцин оголосив провал 
путчу. Військових спрямували в казарми.

24 серпня 1991 року – Верховна Рада УРСР прийняла Акт про державну незалеж-
ність України.

30 серпня 1991 року – Верховна Рада України заборонила діяльність Комуністичної 
партії України.

1 грудня 1991 року – Всеукраїнський референдум, за підсумками якого Україну 
визнали незалежною державою.
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