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…Та не однаково мені, 
Як Україну злії люди 
Присплять, лукаві, і в огні 
Її, окраденую, збудять... 
Ох, не однаково мені. 

 
Тарас Шевченко,  

«В казематі», 
між 17 квітня і 19 травня 1847 

 
 

…Поки що така держава, така еліта.  
Маємо те, що маємо. 
І нехай йому грець!..  

Маємо те, що заслуговуємо. 
 

Леонід Кравчук, 
перший президент України (1991–1994). 

(Кравчук Л. Маємо те, що маємо. – 
Київ, 2002. – С. 365). 

 
 

А, можливо, їхня біда полягала в тому, 
що відповідь треба було шукати в собі, 
а не в підручнику географії. 
Ти сам собі країна!  
Зроби порядок в своїй голові! 

 
Музичний гурт «Скрябін», 

пісня «Сам собі країна», 
альбом «Озимі люди«, 2002 
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СПОЧАТКУ 
 
 

Політ колібрі 
 

Історія все і всіх розставляє на свої місця. Аби на власні очі те ба-
чити, потрібна мужність, воля, витримка. До чеснот віднесено вміння 
милуватися з того, як радіють передчасно вороги. Серед начебто вір-
них друзів тоді відсіюються перевертні, а люди справжні підставля-
ють надійне плече. Неначе підсніжники з’являються сили, щоб упора-
тися з будь-якою проблемою. 

Ночі бувають довгими і короткими, але ніколи суцільними, ніколи 
не заставлять забути про сонце, про день. Але й ніч нерідко трапля-
ється місячна, ясна. Та скільки ж тої темені! Глянеш у незашторене 
вікно і щемом обізветься серце: «Який місяць красивий... Повний, чис-
тий, сяючий сріблом у бузковому небі». 

У дня більше граней. Він починається розвиднем, переходить у сві-
танок, відлунює ранком, струшує легку втому в полудень, усміхнено 
йде розміреним пообіддям, простилає в надвечір’ї серпанкову скатер-
тинку, на відході тепло прощається сонячним поклоном, бо вже вечір 
сідає воркітливою птахою на втомлені плечі. 

Колібрі заворожує красою маневреності, бо нерідко літає задом на-
перед й у перевернутому вигляді – вниз головою. Швидкими змахами 
гнучких крилець під «вісімку» крихітна пташечка виписує в повітрі не-
повторні фігури вищого пілотажу або ж надовго зависає над квіткови-
ми бутонами, збираючи нектар. 

Райська краса частенько є беззахисною. Кажу про рідну країну, котра 
захопилася зависаннями, польотами задом наперед і вниз головою. 

Задовго до російської окупації та анексії Кримського півострова в 
березні 2014-го, образно кажучи, Україна щороку втрачала Севасто-
поль – у пошуках праці за кордоном її покидало близько 400 тисяч осіб. 
Стільки ж проживає в цьому мілітаризованому місті та підпорядкова-
них йому поселеннях. За останні два десятиліття моя країна втрати-
ла понад 6 мільйонів осіб – через демографічну кризу і трудову мігра-
цію. Це населення майже трьох Кримів. 

Чому наголошую, бо не територія, а люди є національним багат-
ством. «Не той легінь, що вдарить, а той, що на ногах встоїть», – 
нагадує давній приятель Василь Іванович. 

Від затяжної Леонідії (президентського правління Кравчука і Кучми) 
країна перейшла до безславної Вікторії (Ющенка та Януковича). У 
1991–1994 і 1994–2004 роках бачимо двох абсолютно різних президен-
тів. Вишколений партійний ідеолог Кравчук і Кучма, простакуватий ге-
неральний директор велетенського заводу. Відтак отримали одной-
менних двійнят – як два боки одної медалі. І два президентські терміни 
підряд у них – на двох. Перший безхмарно і безславно проминув у 2005–
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2010-му, а другий має обірване датування – 2010–2014-й. До Ющенка 
ми не доросли, а другого Віктора – Януковича – переросли задовго до 
його закономірної втечі в Росію. 

На зміну 13-літтю хиткої, але стабільної Леонідії прийшло турбу-
лентне 9-річчя Вікторії. Що далі? Звісно, вакантним крісло гаранта ні-
коли не залишиться. Нових імен повна запазуха. Лава запасних аж вги-
нається від ерудованих, спортивних, комсомольців і комсомолок. Тільки 
от грізних воєначальників катма – одні пацифісти, тому й Крим викра-
ли з-під носа. Кондитерський олігарх Петро Порошенко від червня 2014 
року начебто президент, а за два місяці, у серпні, він усіх переконав – 
що вже колишній, дочікує крутого піке на прощання. 

У ТигрЮлі не склалося з президентством у 2010-му. Бо рік Тигра 
наступив тоді 14 лютого. Кінцеве слово український виборець сказав 
7-го. Якби голосування перенесли на тиждень, можливо, зорі були б 
прихильніші. Біда навчить жити не за національним, а за китайським 
календарем. Тільки б дострибнути... Де нема тигра, там і заєць гос-
подар. Не біда, що заєць несправжній – шоколадний чи з кулею у лобі 
замість мізків. 

«Поки ми живі, ніщо не вирішено остаточно», – наполягають по-
сивілі соціологи. Доля країни залежить від пересічних людей. У 2004 ро-
ці Помаранчева революція стала подією світового масштабу. Вдалося 
зламати авторитарний режим. Україна знову стала електоральною 
демократією, але не демократичною країною, бо свобода і беззаконня 
характеризували її дійсність. Ще п’ять років тому провидці вказали на 
два шляхи України: демократичний європейський (додати закон до сво-
боди) й авторитарний російський (відняти свободу). 

Москва зманювала васала Януковича, котрий всерйоз укріплювався 
поблизу Києва – у дорожезному маєтку в Межигір’ї. Більшість громадян 
хвилювало не те, що робила центральна влада, а як її позбутися. У 
лютому 2011 року Україну поставили на 22 місце за революційними на-
строями у світі, згідно з рейтингом The Wall Street Journal. 

Ніби у воду дивився магнат Ігор Коломойський, коли в «Українській 
правді» 31 березня 2008 року підмітив: «Янукович і компанія – це уста-
лена, добре структурована, згуртована і цинічна промислово-політич-
на корпорація, котра переконана, що її інтереси вище інтересів країни і 
народу, який живе в цій країні. Для неї влада – це і мета, і засіб, і вони ні 
перед чим не зупиняться на шляху до влади і для утримання цієї влади. 
Хай завалиться Україна, але залишиться Партія регіонів». 

Революція гідності в Україні взимку 2013–2014 років позначила лі-
нію геополітичного розламу, демаскувала підступного ворога, віднови-
ла глобальну двополюсність – звичний світ добра і зла, від якого за 
чверть століття відвикли, призабули. Адже говорили ніби й однією мо-
вою, але не розуміли одне одного. Натомість перейшли до спілкування 
різними мовами, щоби відчути світову єдність супроти свавільника – 
епатажної мавпи з гранатою. 
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Пригадується Віктор Черномирдін (1938–2010), російський екс-пре-
м’єр, відомий ляпами – синтаксично неправильними висловлюваннями. Він 
якось сказав: «Такого ще ніколи не було, і от знову точнісінько те саме». 

Відтепер історичний час є стисненим у пружину. Наші дії та слова 
мають відповідати вимогам спартанського телетайпу. Крим став 
гірким уроком. Світ визначився. Життя продовжиться, але докорінно 
зміниться. Поточний шанс для України – це як останній патрон. Ні кроку 
назад – Москва за спиною. 

Не варто запізніло посипати голову попелом, але мусимо пам’ята-
ти про власну безпомічність і безпечність під час розділу активів ко-
лишнього СРСР включно з Чорноморським флотом, відмову від тре-
тього у світі стратегічного ядерного арсеналу. Хто ж відкрив грабіж-
нику двері своєї домівки? Ті, хто від імені України підписували кабальні га-
зові контракти з Москвою у 2006-му та 2009-му, Харківські угоди у сфері 
військової та енергетичної безпеки в 2010-му. Залишмо капітулянтів 
минулому на розтерзання докорами сущого і наступних поколінь. 

Погоджуюся з глибинними думками, висловленими напередодні Ре-
волюції гідності, зокрема про виникнення нового ідеологічного феноме-
ну – східноукраїнського європеїзму. У його основі стратегія вступу до 
Європейського Союзу з одночасними ексклюзивними відносинами з Ро-
сією. Тепер – небратньою, недружньою, вкрай ворожою. Ілюзії розвіялися 
із вранішнім туманом. Ми – з протилежних цивілізаційних координат. 

Уже неактуальні жодні поради, як утримати Україну. Арсенал Росії 
поетапно вичерпано: знижки ціни на газ, кредити, груба сила. Вона не 
може запропонувати сусідам привабливу модель соціально-економічно-
го розвитку на противагу Європейському Союзу. Росія – велика «клап-
тикова монархія», але бідна. 

Частка іноземного капіталу в російській економіці офіційно – 20 %, 
а фактично – 75 %. Росія регресує, живучи за рахунок сприятливої 
кон’юнктури цін на сировину. Понад 80 % її експорту припадає на сиро-
вину і напівфабрикати – нафту, газ, необроблені діаманти, алюміній, 
нікель, азотні добрива, прокат чорних металів. Вона щорічно закупо-
вує понад 50 % продовольства. Соціальні проблеми поглиблюються. 
Серед 142-х мільйонів жителів Росії налічується 5 мільйонів безпритуль-
них дітей, 4 мільйони безхатченків, 3 мільйони жебраків. 

Від 1 березня 2014 року – статті «Это уже было» доктора істо-
ричних наук, професора Андрія Зубова в московській електронній га-
зеті «Ведомости» – веде відлік сучасна історія російського неосталі-
нізму. 24 березня А. Зубова звільнили з Московського державного інс-
титуту міжнародних відносин за «аморальний вчинок», оскільки його 
висловлювання «ідуть врозріз із зовнішньополітичним курсом Росії, під-
дають безоглядній та безвідповідальній критиці дії держави, наносять 
шкоду навчально-освітньому і виховному процесу». Згадали все: що він 
син радянського адмірала; що сам, зять, донька, син, племінник закінчи-
ли цей інститут; що він узагалі релігієзнавець… 
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Насправді ж аналогії з 1938–1940 роками і прогнози А. Зубова поці-
лили в «десятку». Він передбачив те, як у «жахливу поразку обернеть-
ся успіх Кремля у приєднанні Криму». 

Натомість у стислий термін Україна має провести системну єв-
ропейську модернізацію – економічну, політичну, соціальну, освітню. Це 
наша історична місія. Ми не раз були свідками того, що попри владну 
концентрацію, державна верхівка з гострою інтелектуальною недо-
статністю і паралізованою волею не забезпечила національних інте-
ресів. Вона плуталася в трьох соснах у Безрадичах, Межигір’ї, деінде – 
ціні, цінностях, оцінюваннях. Дарма вкладати глибокий зміст у порож-
ню голову випадкової людини, надто, коли на порозі Іуда тридцятигрив-
невий. Зупинити, розвернути, нехай летить назад. Нам же творити 
сильну державу. Нам – українцям. 
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ЧАСТИНА ПЕРША 
 
 
 
 
 

Ми не лукавили з тобою, 
Ми просто йшли; у нас нема 
Зерна неправди за собою. 

 
Тарас Шевченко,  

«Доля», 9 лютого 1858 
 
 
 
 
 

УКРАЇНА ЙДЕ ПО ТІЙ ЖЕ ДОРОЗІ,  
ЯКА ПРИВЕЛА ЇЇ ДО ЛИСТОПАДА 2004 РОКУ 

 
 

Коментарі, оцінки, прогнози 
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НІКОЛИ ПЕРЕБИРАТИ КАРТИ  
В ПОЛІТИЧНІЙ КОЛОДІ 

 
Завершився черговий політичний сезон. І хоча депутатам ще до-

ведеться сьогодні зібратися на позачергову сесію Верховної Ради у 
зв’язку з повінню, всі важливі державні й політичні справи перенесені на 
осінь, яка, на думку експертів, віщує бути гарячою й напруженою. Ми ж 
звернулися до провідних закарпатських політологів та аналітиків – 
Сергія Федаки, Віктора Пащенка та Романа Офіцинського, аби ті під-
вели риску під перипетіями вчорашніх днів і спрогнозували, яких нових 
вибриків слід очікувати від української влади до кінця року. 

– Яка з гілок влади, на вашу думку, грала основну скрипку в 
українському політикумі за цей час? Яценюк, Тимошенко, Ющенко – 
хто з них, гадаєте, заробив найбільше політичних дивідендів із по-
чатку року? 

Роман Офіцинський: 
– Досі здебільшого змагалися дві вертикалі, точніше дві ключові пос-

таті в системі державної влади – президент і прем’єр-міністр. Змагання 
відбувалися з перемінним успіхом. У принципі, якщо визначати рахунок, 
то наразі нічия, але, наголошую, лише після першого тайму. Можу від-
значити, що президент має значні успіхи в історико-політичному та релі-
гійному напрямках. Прем’єр, навпаки, – в соціально-популістичному руслі 
і спробах налагодити роботу у фінансово-економічній галузі. Восени ж 
стартує новий політичний сезон, причому передвиборчий, і тому другий 
тайм відбуватиметься в надзвичайно жорстких та суворих умовах. 

Якщо ж узяти Верховну Раду, то вона виглядала надто невиразно, і 
можна навіть сказати, що такий гравець, як парламент і його спікер, на-
разі не присутні на сьогоднішньому українському політичному полі. Вони 
просто відсиділи свій термін. Те саме, до речі, можна сказати і про ліде-
ра опозиції Януковича. Тобто і Верховна Рада, і опозиція, по суті, прова-
лили свій сезон. Однак, повторюся, лише восени побачимо, хто в яких фі-
зичних кондиціях і з яким потенціалом підійшов до вирішального матчу. 

– Цьогоріч ми стали свідками народження нової політичної ко-
манди, ключову роль у якій відграють закарпатці. Маю на увазі ство-
рення «Єдиного Центру». Які, на вашу думку, перспективи цієї партії? 

– Для мене «Єдиний Центр» – це спроба навічно укріпитися на 
владному олімпі Закарпаття. Ця політична сила намагається зафіксувати 
себе як пропрезидентська партія, спираючись на яку, Віктор Ющенко 
зможе успішно брати участь у наступній президентській кампанії. Але 
мова йде також і про просування на Схід, Північ та Південь країни, де 
наразі ці шанси виглядають примарними. «Єдиний Центр» так і не зміг за-
лучити до своїх лав ні Яценюка, ні Богатирьову, ні якоїсь іншої впливової 
фігури. Тому партія продовжує перебувати в стадії оформлення. 

Як на мене, «Єдиний Центр» намагається зайняти нішу СДПУ (о), 
однак у більш полегшеному варіанті, без силового втручання, оскільки 
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Помаранчева революція багато чого всіх навчила. Тому я сприймаю цю 
партію лише як один із експериментальних майданчиків президентської 
кампанії Віктора Ющенка. Однак навіть у цьому аспекті вони буксують. 
Гадаю, що за цей час могли б виглядати на загальноукраїнському рівні 
серйозніше. Тому в мене складається враження, що «Єдиний Центр» 
створений не так задля перемоги Віктора Ющенка, як для відщеплення 
електоральних урожаїв Тимошенко. 

– Політичне життя на Закарпатті теж вирувало й визначалося у 
протистоянні «Балога – Ратушняк» і «більшість в облраді – БЮТ». 
Наскільки нинішня опозиція до закарпатської влади є потужною і чи 
її дії якось впливають на ключові рішення в області? 

– Опозиція слабка. У неї серйозні проблеми в кадровому ресурсі. Чо-
гось креативного придумати не може, а тому й нічого не протиставляє 
облраді – всі дії зводяться до якихось демаршів. І це при тому, що існу-
ють ключові моменти і питання, на яких можна мобілізувати протестний 
електорат в області. Однак в опозиції немає потужних постатей, які б 
очолили цей процес. До речі, тут питання і в самій постаті Віктора Бало-
ги, який є непоганим тактиком. Зверніть увагу, що за всі ці роки Віктор 
Іванович не втратив нікого зі своєї команди, на відміну від опонентів, 
Різака чи Ратушняка. Тому так і виглядає, що опозиція формально нібито 
й існує, на рівні однієї-двох газетних публікацій, але її насправді немає. 

– І наостанок, чого слід очікувати до кінця цього року в україн-
ській політиці: позачергових виборів, зміцнення позицій коаліції чи 
створення нової, відставки уряду? Ваші прогнози. 

– Я вважаю, що не буде якихось розривів, відставок і ще чогось та-
кого, бо тоді Україна стане ослабленою. Тим більше, що в разі розпаду 
коаліції певна зовнішня сила буде змушена зробити на когось ставку, 
причому на Тимошенко чи на Януковича, можливо, на якусь іншу фігуру, 
але явно не на Ющенка. Тобто все, що буде пов’язане з дестабілізацією, 
гратиме проти Президента. Тобто тут я сподіваюся, що Віктор Ющенко, як 
ключовий гравець, виявить державну мудрість і не йтиме на загострення. 
Адже є багато спільних точок дотику, у яких і Прем’єр і Президент мо-
жуть працювати разом. Ніколи перебирати карти в політичній колоді... 

 
Старий Замок – Паланок, 31 липня 2008 року 
 
 

2009 СТАНЕ РОКОМ СУТТЄВОГО ОНОВЛЕННЯ  
ПОЛІТИЧНИХ ЕЛІТ В УКРАЇНІ 

 
Політичний рік в Україні минув традиційно. Епіграфом до нього мо-

же слугувати широко розтиражований вислів екс-голови Верховної Ради 
Арсенія Яценюка: «Зради, змови, «візантійщина» – головні ознаки сьогод-
нішнього українського політикуму». Саме такими політичними подіями 
запам’ятався пересічним українцям 2008 рік. Для того, щоб дізнатися, як 
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оцінюють попередній рік та що прогнозують для України в наступному 
експерти, «Закарпатська правда» провела круглий стіл на тему «Підсу-
мки року» з відомими закарпатськими політологами та аналітиками 
Сергієм Федакою, Романом Офіцинським і Віктором Пащенком. 

– Напевно, перед початком 2008-го ви теж давали прогнози що-
до політичних подій в Україні. Чи хтось із вас передбачав, що пери-
петії будуть настільки бурхливими? Якою є ваша оцінка політично-
го року, що минає? 

Роман Офіцинський: 
– Ми, безумовно, у цьому високосному році нічого доброго для Укра-

їни не очікували. Чому? Бо знали, що відбудеться економічна рецесія, 
яка розпочалася в Америці минулого року. І ми були свідомі того, що у 
2008 році вона дійде і до нас. 

Я б цей рік охарактеризував за допомогою персоніфікованих критеріїв. 
Цей рік був роком тріумфу і падіння однієї людини – Юлії Тимошенко. Вона 
розпочала його динамічно, наступально, очоливши уряд і розпочавши пев-
ні популістські кроки з виплатою заощаджень. У середині року вийшла з 
прекрасним наповненням бюджету – профіцитом у 36 мільярдів гривень. 
Та в кінці 2008 року в зв’язку з економічною рецесією Тимошенко виявила-
ся безпорадною. Особливо показовим є період із жовтня по грудень. 

Про це свідчать як фінансово-економічні події, так і суттєве падіння 
рейтингу самої прем’єрки. І якщо Віктор Ющенко своїми «пасторськими» 
промовами зможе дотягнути особистий рейтинг до 10 %, а у Віктора Яну-
ковича він стабільно тримається на рівні 25 %, адже до нього жодних 
претензій бути не може – він не при владі, то Тимошенко стрімко втрачає 
кредит народної довіри. 

– Кого з українських політиків ви б назвали відкриттям року? 
Хто найбільше втратив у політичному плані, а хто здобув? 

– Здобув найбільше Володимир Литвин. Він повноцінно повернувся 
у велику політику. І до кінця року, як і в наступному, на мою думку, він ві-
діграватиме важливу роль і в питаннях бюджету, і у всіх коаліційних пе-
ремовинах. Другий момент – це те, що ми нарешті зрозуміли, що в Укра-
їні є політики другого плану, на яких можна перефокусувати суспільну 
увагу – той же Литвин, Анатолій Гриценко, інші молоді політики, які мо-
жуть суттєво відтягувати голоси на майбутніх президентських виборах 
від сьогоднішньої трійки фаворитів. 

– Чи відбудуться, на вашу думку, наступного року нові позачер-
гові вибори до парламенту і чи потрібні вони? 

– Скажу однозначно: ні, ці дочасні вибори не відбудуться. Тому що 
вони мають стати результатом політичного компромісу. Але як мінімум 
половина парламентських політичних сил не захоче на них піти, адже 
вони втратять наявні голоси. Згадаймо, у 2007 році позачергові парла-
ментські вибори відбулися лише тому, що погодилася Партія регіонів за 
складними схемами, у яких брали участь усім відомі особи. Інакше ті ви-
бори б не відбулися. 
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– Повернемось до рідного Закарпаття і не менш «рідних» полі-
тиків. У переважно спокійному плині закарпатського політичного 
життя, чи відзначили б ви якісь події, що мали вплив на місцеву по-
літику або просто запам’яталися… Можете скласти свій рейтинг по-
літичних подій Закарпаття 2008 року? 

– Я скажу: нема у цьому році знакових подій, а є тінь Балоги, яка 
впродовж року блукала Закарпаттям і влізала всюди і скрізь. А інше – це 
деталізація. Деталізація, пов’язана з Синевиром, Мукачевом, Ужгородом 
чи Раховом (де, до речі, вже змінилося 2 чи 3 голови адміністрації за один 
рік, теж безпосередньо пов’язано з Говерлою) і так далі. Це і те ж русин-
ство, і той же ж Верецький перевал, і ряд інших резонансних суспільних 
проблем на Закарпатті. 

– Щодо питання політичного русинства. Наскільки воно є спра-
вді серйозним як фактор закарпатської політики? Яку оцінку можете 
дати цьому руху і тим подіям, які пов’язані з його активізацією на 
Закарпатті у 2008 році? 

– Про русинство можна говорити не інакше, як про політтехнологіч-
ний проект. І всі ці розмови про якусь тисячолітню унікальність – це сло-
ва, позбавлені фаховості. Цікаво було б подивитися, де ще на Закарпат-
ті, крім Мукачева, Мукачівського району, Сваляви та Ужгорода, у яких ще 
районах нашого краю під час перепису 2001 року люди позаписувалися 
русинами? Цієї статистики нам не показують. Взагалі рівень зацікавлен-
ня історією рідного краю у нас страшенно низький, ми, як правило, опе-
руємо нею на рівні міфів, історичних реалій під якими нема. 

– Чи вірите ви, що український політикум в умовах цієї фінан-
сової та політичної кризи здатен об’єднатися заради вирішення 
ключових питань: прийняття бюджету, антикризових заходів тощо? 

– Із 2004 року в нас є чітке розуміння того, що в Україні є середній 
клас. І що це досить потужна сила. Українські політики чудово розуміють, 
якщо вони не зуміють знайти компроміси, вирішити нагальні суспільні 
проблеми, то наступного року опиняться на маргінесі. Політики поводять 
себе так, як дозволяє їм суспільство. Суттєвий суспільний тиск (він зараз 
наростає з допомогою кризи) дозволяє тримати політиків «в шорах», 
впливати на них. І ця економічна криза справді приведе до нової полі-
тичної якості, до величезних змін у політичній культурі. 

 
Закарпатська правда, 27 грудня 2008 року 
 
 

ПОЛІТИКИ ГОТУЮТЬСЯ ДО ВИБОРІВ,  
А НЕ БОРЮТЬСЯ З ЕКОНОМІЧНОЮ КРИЗОЮ 

 
Гаряча політична весна закінчилась, за нею настає літня тиша і 

відпочинок. Політики скоро йдуть на канікули, готуватися до нових боїв 
між собою, а тому час зупинитись і зробити певні висновки, тим біль-
ше, що період від Нового року до кінця червня виявився справді бага-
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тим на події. У зв’язку з цим «Закарпатка» вирішила знову зібрати про-
відних політологів краю – Сергія Федаку, Віктора Пащенка, Романа 
Офіцинського та Федора Шандора – на круглий стіл, аби наш читач 
почув експертну оцінку тих політичних подій, які відбулися за ці півроку 
і прогнозував для себе, що ж буде з нами далі? 

– Останній раз збиралися політологи в «Закарпатці» перед Но-
вим роком, і тоді робили підсумки 2008-го та прогнози на майбутнє. 
Пройшов час і можна робити вже нові висновки. Підсумуйте цей 
політичний сезон: чи справдилися ваші очікування чи навпаки – дії 
політиків стали для вас сюрпризом? 

Роман Офіцинський: 
– Радує, що не справдились найгірші прогнози щодо економічної си-

туації. Ми перед Новим роком досить тривожно сприймали кризу і, на 
щастя, песимістичний сценарій не відбувся. Хоча ситуація залишається 
невеселою. Уряд знову кидає 24 мільярди гривень з інфляційного верс-
тата і, очевидно, восени знов буде девальвація гривні. Тому позитивного 
за ці півроку я поки не знайшов. Що мене здивувало? Так, це той факт, 
що феномен Яценюка або «неповнолітнього Ющенка» може спрацювати 
і набрати такий рейтинг. 

– Після літнього відпочинку в хід вже офіційно вступає прези-
дентська кампанія, про яку активно нагадують політики. Чи можете 
спрогнозувати, що саме нам чекати після літа – шаленої боротьби, 
брудних технологій, нових союзів? 

– Головний призовий фонд на президентській кампанії розіграють 
троє потужних гравців. Інші кандидати навряд чи втрутяться. Ні Тігіпко, ні 
Гриценко не подають надій на перемогу. Якийсь форс-мажор навряд чи 
відбудеться. Вибори пройдуть спокійно, хоч і напружено. 

– До речі, про Віктора Ющенка. Чи варто його так швидко відки-
дати як політичного гравця на наступних виборах? 

– Ющенко – це Герострат. Він знищив соціальні очікування, перекрес-
лив багато геополітичних перспектив України, в тому числі по ЄС і НАТО. 
Ця людина так і залишиться в історії – гарні промови і безглузді дії. Це най-
гірший президент за всі роки незалежності. Найкращим був Л. Кучма. 

– Окрім трійки лідерів, для кого ці вибори стануть сходженням, 
а для кого завершенням політичної кар’єри? 

– В першу чергу, свою вигоду візьмуть технічні кандидати. Але, на 
мою точку зору, вони більше будуть заважати лідерам перегонів і «за-
плутувати» їх регіональний електорат. 

– Щодо Закарпаття. Основною подією цього півріччя стала від-
ставка Віктора Балоги з посади голови секретаріату [Президента]. 
Як відобразиться на крайовій політиці цей крок? І чи змінять вна-
слідок цього голову ОДА та облради? 

– Віктор Іванович, ще перебуваючи при посаді, розкладав яйця у всі 
корзини. І у його відході від політики сумніваюся, тим більше від крайо-
вої. Він власник потужної бізнес- та медіаімперії. Тому можна чекати будь-
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якого сценарію. Але тут виникає інше питання. За що воювати іншим по-
літичним силам з Балогою? Це ж не плацдарм, як Київ. Наш край не буде 
грати роль локомотива в президенстській кампанії. 

Питання в тому, що люди просто бояться відповідати за свої дії. Кан-
дидатури на посаду губернатора, які прозвучали у ЗМІ, не готові взяти на 
себе відповідальність. Зрозуміло, ставленика Балоги хочуть змінити, але 
нема ким. У цьому і проблема. Просто нема сильних людей ні в Партії 
регіонів, ні в БЮТ, ні у Ющенка. 2004 рік показав для закарпатців, що гу-
бернатору, в разі чого, доведеться відповідати за свої дії. 

 
Закарпатська правда, 27 червня 2009 року 
 
 

ПЕРСПЕКТИВА В УКРАЇНІ Є,  
І ВОНА В РУКАХ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ! 

 
В Ужгороді відбулося засідання круглого столу «Управління кризою 

чи криза управління: Україна напередодні п’ятої президентської кампа-
нії», яке організували Український Центр глобальних і національних стра-
тегій спільно зі Всеукраїнською асоціацією політичних наук та Фондом 
«Українська перспектива»… 

Істотне розчарування українців владою, на думку доктора історичних 
наук, професора УжНУ Романа Офіцинського, сталося, зокрема, через 
наші завищені очікування і вимоги до людей, яких ми знали, а піар-техно-
логії їх згодом розкрутили до рівня месій. Неадекватного президента ми 
отримали тому, що... ідеалізували (до 60 % довіри) і привели його до влади 
без запобіжника: як контролювати? Фантом швидко зник (нині Ющенку до-
віряють 2 % населення), так і не виправдавши жодних народних очікувань, 
зате країна отримала відразливе шоу з безкінечних нападок між керівницт-
вом держави, взаємного корупційного шантажу, звинувачень тощо. Зараз, 
коли виборчий процес перебуває в новому циклі, наші вимоги до влади ма-
ють бути винятково прагматичними, конкретними, без ідеалізацій і зачару-
вань, а вибір доведеться робити між лідерами-важковаговиками перего-
нів. Завдання ж експертів і медіа – називати речі своїми іменами. Нація 
має навчитися самоповазі і вимогливості до своїх керівників. 

  
Супер Інфо, 29 серпня 2009 року 
 
 

КУДИ «КОТИТЬСЯ» УКРАЇНСЬКА ОСВІТА? 
 
З Нового року «Закарпатська правда» розпочинає нову рубрику, в 

якій розпитуватиме відомих у краї людей про наболілі та резонансні 
проблеми Закарпаття та України. У цьому номері ми дізнавалися про 
стан справ у вітчизняній освіті. 
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Ми задали експертам три питання: 
1. Оцініть за п’ятибальною шкалою рівень української освіти. 
2. Назвіть три найбільші проблеми української освіти. 
3. Чи відстає українська освіта від європейської? І якщо так, то 

скільки років потрібно вітчизняній освіті, аби наздогнати, наприклад, 
східноєвропейську освіту? І що для цього треба зробити? 

Роман Офіцинський: 
1. 4 бали. 
2. Перша проблема – це менеджерська. Сьогодні у сфері освіти пра-

цює багато неефективних управлінців. Друга – це слабка матеріально-
технічна база наших шкіл і вишів. Ну і ще проблемою сьогодні є освітньо-
кваліфікаційний рівень науково-педагогічного персоналу. 

3. Від східноєвропейського рівня ми відстаємо на 2-3 роки, а від захід-
ного – на 5-7. Коли вирішимо вищезгадані проблеми, тоді і наздоженемо їх. 

 
Закарпатська правда, 23 січня 2010 року 
 
 

ЧИ Є ЖИТТЯ ПІСЛЯ ВИБОРІВ? 
 
Вибори пройшли… Пора підводити підсумки і готуватися до все-

можливих змін. «Закарпатська правда», вже за традицією, зібрала за 
круглим столом провідних політичних експертів краю та розпитала: 
що чекає країну за нового Президента, якою їй бути на міжнародній 
арені, що зміниться у політичному житті краю та Ужгорода. Думки, як 
ми і очікували, виявилися цікавими та доволі часто – протилежними. 
Істина ж, як мовиться, десь посередині… 

– Вибори Президента відбулися. Який головний підсумок ви б 
підвели, як з точки зору результату, так і з позиції проведення ви-
борчої кампанії… 

Роман Офіцинський: 
– Мене найбільше здивувала та спокійна атмосфера, в якій пройшли 

президентські вибори. Багато хто побоювався за перебіг виборчої кам-
панії, адже в бою за президентське крісло зіштовхнулися два політичних 
титани. Однак українці довели, що можуть демократично, без зайвого 
галасу обирати собі Президента. А результати?.. В країні залишилися 
два рівнозначні полюси, які і будуть визначати майбутнє. 

– Як, на вашу думку, будуть розвиватися події в парламенті? 
Чого слід очікувати – нової коаліції, перевиборів? Який із шляхів є 
найпродуктивнішим для країни? 

– Найкращий варіант – дострокові парламентські вибори. Вони б ві-
добразили настрої суспільства і створили ефективну противагу новооб-
раному президенту, якого підтримує далеко не вся країна. Необхідно да-
ти шанс третій силі, яка заявила про себе під час останнього волевияв-
лення. До того ж, Віктору Януковичу буде доволі важко сформувати нову 
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коаліцію, і це дасть шанс Юлії Тимошенко ефективно протидіяти новій 
владі. Вона постійно триматиме в напрузі регіоналів. 

З іншого боку – останні не готові до дострокових виборів. Не вигідні 
вони й іншим парламентським силам – «Нашій Україні», народникам Лит-
вина та комуністам. 

– Хто, на вашу думку, може очолити новий уряд? Це має бути 
людина від Партії регіонів чи кращою була б компромісна, консолі-
дуюча кандидатура? 

– Непоганим прем’єром міг би бути Сергій Тігіпко. Але тут ще є пи-
тання політичної доцільності. Так, Україна потребує кваліфікованого пре-
м’єра. Але ж кому вигідно його ставити? Та нікому! Керівник уряду за 
президентства Януковича буде таким же, як при Кучмі. Щойно він про-
явить амбіції – його відправляють подалі. 

– Перші кроки президента Януковича? На вашу думку, чи здатен 
він консолідувати країну, адже його не надто сприймають на Заході? 

– Перші кроки вже зроблено. Пролунало декілька неправильних і не-
толерантних заяв стосовно мови і флоту. Нова влада ще не розуміє, що 
за неї прологосувала лише третина виборців. Неварто поспішати із зая-
вами. Треба зважено все обдумати. Наприклад, із статусом російської 
мови. Я б хотів побажати новому президенту наступне: не вникати в гео-
політичні моменти, а займатися економікою і соціальною політикою. Са-
ме ці питання є найболючішими! 

– Чи прогнозуєте ви, що під час президентства Віктора Януко-
вича, російська мова в Україні стане другою державною? Дайте від-
повідь – «так» чи ні… 

– Ні. 
– Які зміни чекають нас на обласному рівні? Претенденти на поса-

ду губернатора? І яка роль команди Балоги в майбутньому житті краю? 
– Вважаю, що новий керівник області залежатиме від можливих еко-

номічних змін. Нова влада може привести до нас серйозного інвестора і 
від його бажання залежатиме доля посади губернатора краю. Як колись 
Суркіс і Медведчук при Кучмі зробили Різака головою ОДА. А «Єдиний 
центр» – це суто проект, побудований під адмінресурс. У нього ж ні ідей, 
ні лідерів, ні визначених стратегій. А чи залишаться їх кадри при владі – 
це залежатиме від електоральних настроїв. 

– Наостанок, хотілося б поговорити про обласний центр. Які 
шанси у Сергія Ратушняка бути вчергове обраним? Чи з’явилася в 
Ужгороді альтернатива? 

– Та хто зможе з усіх перерахованих кандидатів [Віктор Погорелов, 
Василь Гісем, Мирослава Каламуняк, Юрій Чижмарь, Павло Чучка] пере-
могти Ратушняка? Наприклад, за бійцівськими якостями? Вмінням досягати 
результату? Та ніхто! Проблема Ужгорода в тому, що нема харизматичного 
лідера як альтернативи Сергію Миколайовичу. Вищеперераховані канди-
дати може і могли б ними стати, але ж за цей час нічого не зробили! 

 
Закарпатська правда, 20 лютого 2010 року 
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ЗАКАРПАТТЯ ЗАВЖДИ СОБІ НА УМІ 
 
Те, що Закарпаття занадто заполітизоване в усіх сферах суспіль-

ного життя, – теза незаперечна. Як і те, що останніми роками цей 
процес посилювався. Щоправда, є сподівання: з призначенням головою 
облдержадміністрації Олександра Ледиди, який уже встиг заявити, що 
передусім він налаштований «на вирішення конкретних і невідкладних 
завдань у сфері економіки», ситуація зміниться… 

[Лідери виборчих перегонів на Закарпатті очевидні. 
Україна чекає рішення Конституційного Суду, котре може призве-

сти до дострокового оновлення Верховної Ради. Водночас мусять від-
бутися відкладені місцеві виборчі кампанії]. 

– Яких результатів очікувати від виборів на Закарпатті у ра-
зі їх проведення у найближчі півроку? – висловлює свою точку зору 
політолог, доктор історичних наук, професор Ужгородського націо-
нального університету Роман Офіцинський: 

Щодо парламентських виборів, не обійтись без історичного екскурсу. 
У 2006-му лідер закарпатських симпатій «Наша Україна» втратила в краї 
майже 100 тисяч голосів. Так само у 2002-му СДПУ(о) порівняно з вибо-
рами 1998 року втратила приблизно 105 тисяч голосів. Отож, у 2006-му 
перемога «Нашої України» у Закарпатській області (майже 149 тисяч го-
лосів) була пірровою. За втратою виборчих симпатій на Закарпатті «На-
ша Україна» і СДПУ(о) подібні, як сіамські близнюки. 

На дострокових парламентських виборах 2007 року «Наша Україна – 
Народна самооборона» змогла зійти на першу сходинку лише в одному з 
27 регіонів країни – Закарпатській області. Закарпатський внесок у все-
українську скарбничку НУ-НС становив лише 4,6 відстотка, які дисонува-
ли з амбіціями тодішнього глави секретаріату Президента і керівника ви-
борчого штабу НУ-НС Віктора Балоги. У жовтні 2007 року з’явилися роз-
порядження президента України про звільнення у Закарпатській області 
з посад голів п’яти районних державних адміністрацій. Справжня причи-
на – підйом у тих районах Блоку Юлії Тимошенко на 20-25 відсотків. 

Нині, незважаючи на пертурбації на київських пагорбах, в Закарпат-
ській обласній раді продовжує заправляти «нашоукраїнсько-регіональна» 
більшість з «угорсько-соціалістичним» доважком. Депутатські значки у 
раді (90 мандатів) здобули у 2006 році представники тільки семи політич-
них сил з усіх 39 претендентів. «Наша Україна» тоді отримала 30 ман-
датів, БЮТ – 25, Партія регіонів – 15, Блок Литвина – 7, КМКС – Партія 
угорців – 5, Демократична партія угорців – 4, соціалісти – 4 мандати. 

Найближчі вибори в Закарпатську обласну раду, без сумніву, істотно 
змінять її конфігурацію. Швидше за все, «Наша Україна» залишиться у не-
вдахах. Нині вона існує умовно, бо значною мірою вже перетекла у «Єди-
ний Центр» Віктора Балоги. Однак імовірно, що БЮТ на обласному рівні 
здолає цього конкурента. Регіоналам знову доведеться, мабуть, змиритися 
з почесним третім місцем. Але якщо вони, маючи нині біля керма обласної 
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та районних адміністрацій своїх представників, продемонструють належ-
ний рівень керівництва і, як результат, досягнуть серйозних позитивних 
змін в економічній та соціальній сферах, то зміниться і ситуація. 

…Але час – найкращий суддя – покаже, як розвиватимуться події. 
 
Голос України, 27 квітня 2010 року 
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ СПАДОК ДРУГОЇ СВІТОВОЇ.  
ШРАМИ… 

 
Знаходячись у найлюдяніших місцях, вони часто залишаються не-

помітними. Втім їх могло бути значно більше. Ужгородцям варто раді-
ти, що війна відносно гуманно обійшлася з древнім містом. Війна зро-
била його напівпорожнім… Станом на 1941 рік Ужгород був 35-тисяч-
ним містом. За даними листопада 1944 року населення зменшилося 
більш, ніж удвічі і нараховувало заледве 17 тисяч осіб. До тих, кого не 
дорахувався Ужгород, належать тисячі євреїв… 

Доктор історичних наук Роман Офіцинський розповідає:  
В Ужгороді на той час нараховувалося близько 4 тисячі житлових 

квартир. З них – більше 1 300 вільних. Місто стало напівпорожнім. Та все 
ж, місцеве населення у своїй більшості сприйняло «совєтів». У першу 
чергу – українське. Його ентузіазм проявився при зборі підписів під Мані-
фестом про возз’єднання після 26 листопада 1944 року. Хоча (і це варто 
підкреслити) двояке ставлення було очевидним. Погода врятувала місто. 
Під час визволення закарпатські міста не піддалися руйнуванням. 

Єдине місто, яке тоді істотно постраждало, – на той час тритисячне 
село Чоп. Офіційно його звільнили наступного дня після Ужгорода, 28 
жовтня. Але насправді, за нього ще три тижні йшли бої. Це була зона від-
повідальності німецької 1-ої танкової армії. А війська Рейху істотно від-
різнялися войовничістю та боєздатністю від своїх партнерів по коаліції – 
угорців, зокрема. Тому вони чинили жорсткий опір за важливий залізнич-
ний вузол. Чоп декілька разів переходив з рук в руки. Внаслідок затяжних 
боїв він найбільше і постраждав. З усіх будівель там уціліла лише третина. 

А Ужгород, і загалом Закарпаття, не постраждали лише за щасливим 
збігом обставин. «Першим важливим фактором була погана, нельотна по-
года, – розповідає Роман Офіцинський. – Тому радянські військові не змог-
ли застосувати авіацію». З вересня до жовтня в регіоні постійно стояли ту-
мани і йшов дощ. За таких умов заледве можна було випустити літак-роз-
відник... Якби ж були льотні умови і можна було залучити важку авіацію, Уж-
город і Мукачево, напевно, спіткала б доля східних міст України. Точність 
бомбардувальної авіації в той час була невисока. Бомби скидалися майже 
навмання. Тому і руйнації були б вражаючими. У таких операціях гинули 
перш за все цивільні. Не випадково в Україні під час оборонних і наступаль-
них військових кампаній загинуло цивільних удвічі більше, ніж військових. 
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Другим фактором, що зменшив військові дії в краї, була зрада ко-
мандування 1-ої угорської армії, яка повинна була стримувати радянські 
війська на цьому напрямку. Відтак зміна керівництва військових підрозді-
лів під час уже розпочатого наступу «червоних», не сприяли боєздатнос-
ті угорців. Так, збіг цих обставин дозволив при визволенні Ужгорода обій-
тися мінімальними жертвами. Фактично йшлося про перестрілки і вико-
ристання здебільшого стрілецької зброї без важкої артилерії та авіації… 

 
Закарпатська правда, 25 вересня 2010 року 
 
 

ХТО ЗУПИНИТЬ РАТУШНЯКА? 
 
Доля міста знаходиться в руках двох людей: Погорєлова та Жолтані. 

Чи домовляться вони заради порятунку Ужгорода? 
У неділю вибори. Вже очевидно, що за ці дні нічого не зміниться. Я з 

недовірою ставлюся до даних різних соцопитувань, що заполонили нашу 
пресу. Адже всі ми прекрасно розуміємо ціну цих досліджень, надрукова-
них у підконтрольних кандидатам ЗМІ. 

Звісно, у виборчій кампанії на посаду Ужгородського міського голови 
центральною дійовою особою є діючий мер. Як і багато ужгородців, кри-
тично оцінюю його діяльність, однак мусимо визнати, що за ці роки гро-
мадськість не створила йому нової сильної альтернативи. 

Найсерйознішим суперником Сергія Ратушняка є Віктор Погорєлов. Але 
на антиратушняківському полі з’явився ще один кандидат – Микола Жол-
тані. Через відсутність нових облич він неждано вийшов на третє місце. 

Ця ситуація нагадує дострокові вибори в Києві. Там також проти 
діючого мера Черновецького йшли два сильні кандидати – Турчинов і 
Кличко. В результаті роздроблення голосів переміг Черновецький, Тур-
чинов зайняв друге місце, Кличко – третє. На четвертому місці був Кате-
ринчук, який відтягнув від Турчинова з Кличком свої 5 %. 

Щось подібне спостерігаємо в Ужгороді, де хазяйнує харизматичний 
Ратушняк. Погорєлов нагадує Турчинова – той теж виступав основним опо-
нентом меру, а Кличка наслідує Жолтані. Катеринчука в Ужгороді нагадує 
Приходько – неприховано грає на руку меру і також відтягує свої відсотки. 

У Києві подібна ситуація призвела до перемоги Черновецького, бо 
його конкуренти не змогли домовитись між собою. Ужгородські вибори 
все більше нагадують київські: Погорєлов і Жолтані розтягують голоси, 
розчищаючи дорогу Ратушняку – адже він завжди має свої залізні 25 % 
стійких прихильників. Приходько теж допомагає їм у цьому, відтягаючи 
виборців. 

Є тільки один шанс, щоб переломити ситуацію. Для цього Погорєлов 
і Жолтані мають домовитись між собою. Тільки так можна перемогти Ра-
тушняка. Мудро вчинив Чучка, знявши свою кандидатуру. Адже зрозумі-
ло, що голоси Погорєлова, Жолтані, Чучки, Приходька є антиратушняків-
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ськими: у випадку зняття когось із цих кандидатів їх голоси дістануться 
будь-кому, але не Ратушняку. 

Поточна політтехнологічна комбінація зводиться до простого – пере-
могти Ратушняка може лише Погорєлов або Жолтані. Якщо один з них 
зніметься, інший позмагається за перемогу – виборці морально готові 
проголосувати за когось із них. Тому обидва кандидати мають зрозуміти 
про ту відповідальність, яка на них лежить. Лише їхня співпраця дає міс-
ту шанс. Якщо вони не подолають амбіції заради Ужгорода – наступна 
п’ятирічка знову буде за Ратушняком. 

 
Закарпаття онлайн, 28 жовтня 2010 року 
 
 
ЩО ДУМАЮТЬ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ БАЛОГИ МІНІСТРОМ 

ЗАКАРПАТСЬКІ ПОЛІТОЛОГИ? 
 
Нагадаємо, президент Віктор Янукович 12 листопада [2010 року] 

призначив лідера «Єдиного Центру» Віктора Балогу міністром з над-
звичайних ситуацій. Ось як коментують сайту KarpatNews.in.ua це 
призначення закарпатські політологи… 

Роман Офіцинський: 
– Таке рішення не вмотивоване, позбавлене глузду і суперечить ло-

гіці Партії регіонів. Це – якісь коаліційні торги: як на регіональному рівні, 
так і в оточенні Віктора Януковича. Це – інтрига всередині президентсь-
кого оточення, боротьба між групами впливу. Одна із цих груп вирішила 
когось підсилити, а когось послабити. Мабуть, для 90 % оточення ПР це 
рішення є незрозумілим. 

Вперше ПР залишає Балозі в аренду область. Тепер для них це – 
закритий для проникнення край. Балога ж сам по собі – регіональний по-
літик, а не політик загальнодержавного рівня. Він не має достатнього ре-
сурсу. Тим більше, що результати «Єдиного Центру» на виборах у Закар-
патті не є реальними. Вони майже в чотири рази завищені внаслідок за-
стосування нечесних технологій на виборах, внаслідок підкупу. Януковичу 
Балога навряд чи потрібен. Це призначення, по суті, нічого не змінює. 

Вважаю, що ситуація поки що залишатиметься не визначеною і по-
трібно буде подивитися на кілька наступних кроків. Не знаю, чи поси-
литься адмінресурс ЄЦу на Закарпатті. Швидше за все йтиме мова про 
збереження цього адмінресурсу і збереження людей Балоги на посадах. 
Але знову ж таки, збереження його адмінресурсу не входить в інтереси 
Партії регіонів, яка не звикла ні з ким ділитися. Тому – змін великих не 
очікую. Тобто чогось перспективного в цьому призначенні немає, є лише 
щось ситуативне. Вважаю також, що в області можуть відбутися кадрові 
рішення такого ж абсурдного типу. 

 
KarpatNews.in.ua, 12 листопада 2010 року 
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ЧИ БУДЕ СОЮЗ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ І «ЄДИНОГО ЦЕНТРУ» 
ДОВГОТРИВАЛИМ? 

 
Після призначення Віктора Балоги на посаду міністра з надзвичайних 

ситуацій закарпатські політологи спрогнозували значні кадрові зміни на 
Закарпатті, зміцнення адмінресурсу «Єдиного Центру» та «міцну» коа-
ліцію ЄЦу і Партії регіонів. Але чи надовго це? Наскільки міцний цей союз? 
У чому збіг та розбіжності інтересів нових союзників? З цими питаннями 
журналісти KarpatNews звернулися до закарпатських політологів... 

Роман Офіцинський: «Ну який може бути союз гіганта із пігмеєм?» 
– Чи буде тривалим союз Партії регіонів і «Єдиного Центру»? 
– Думаю, що він не буде тривалим. Це лише ситуативна комбінація, 

що спрямована на якісь своєрідні «тьоркі», пов’язані з можливими пар-
ламентськими виборами, що мають відбутися в березні наступного року. 
Якщо в березні вибори не відбудуться, тоді цей союз розхитається. Ну, 
який може бути союз гіганта із пігмеєм? Можна говорити про партнерство 
тоді, коли є одна вагова категорія. Тут її немає. Таких людей, як Балога, 
в Україні – сотні. Він – не олігарх у загальноукраїнському значенні. У ньо-
го навіть немає Буковеля, яким володіє Коломойський на Прикарпатті. 
Тобто, це не є якась потужна промислово-фінансова група, що має свою 
політичну візитку. Тому це лише такий робочий варіант, пов’язаний, швид-
ше за все, з меркантильними інтересами: якась група зараз непогано за-
робила в прямому і в переносному значенні слова. 

– У чому інтереси регіоналів і єдиноцентристів можуть збігати-
ся, а в чому ні? 

– Тут я не бачу інтересів, які б збігалися. Якщо йде мова про регіо-
нальне представництво, то ніколи не можна будувати союзів, пов’язаних 
на неспроможності влади опанувати ситуацію в якомусь регіоні. Більше є 
розбіжностей. Фактично ПР суперечить і своєму курсу, і своїй ідеології. 
Вона деморалізовує і дезорієнтовує не лише виборців, але й своїх пар-
тійців, які до цього зовсім по-іншому працювали, мали інше бачення. То-
му, якщо і є збіг інтересів, то тільки якийсь тіньовий, прихований. Тож це 
така собі кулуарна інтрига, яку можуть пояснити лише штатні речники. 

 
KarpatNews.in.ua, 15 листопада 2010 року 
 
 

100 ДНІВ «ВІЧНОГО МИРУ» 
 
13 листопада [2010 року] в Ужгороді Віктор Балога та Олександр 

Ледида власноруч саджали сакури, а з ними – і їхні партнери та однопар-
тійці. Осіннім суботником закарпатські політики підвели риску під майже 
роком боротьби, начебто домовилися працювати на Закарпаття. 

Цієї неділі минуло рівно 100 днів з моменту публічного укладання 
«вічного миру». Про його природу, вияви і загрози портал «Мукачево.net» 
розпитував провідних політичних експертів Закарпаття. 



  23

Роман Офіцинський: 
– Мир тримається на розрахунку. Це «шлюбний» контракт Балоги та 

Януковича. Він є ситуативним, отже, нетривалим. Це результат домовле-
ності не стільки політичного характеру, скільки бізнесового. «Регіони» 
зіткнулися з тим, що в області сильніший бізнес-гравець – Балога. Вони 
не можуть створити йому альтернативи. Фактично Партія регіонів тим-
часово взяла тайм-аут, аби придивитися, що і як зробити, бо вони не 
можуть повністю опанувати політичний простір України. Їм зараз не 
вигідно ув’язуватися в конфлікт у якомусь регіоні. Гадаю, як тільки Партія 
регіонів трохи зміцніє, то такий «шлюб» їм стане непотрібним. А Ледида 
– це технічна кандидатура, він не може вибудувати альтернативу до 
бізнес-імперії Балоги. 

Цей мир немає якогось великого стратегічного значення – ситуація 
така. Допускаю, що регіонали можуть в будь-який момент запропонувати 
інший сценарій – запустити сюди інвестора (у них є такі мільярдери), 
який зможе розбудувати свій сегмент. Але ПР не звикла до конкуренції, 
тому на Закарпатті можуть створити таку собі площадку для відновлення 
соціальної справедливості: подивитися соціологію, хто є найбільшим по-
дразником, – і зробити такий собі публічний розворот з усунення пуб-
лічних олігархів, регіональних князьків од влади. 

Тривалість «шлюбу» залежить від обставин. Перше – це вибори. За-
раз у Києві роблять звірку координат, таку собі рекогносцировку, придивля-
ються що і як робити: яка буде партія влади, яка псевдоопозиція. Балозі 
можуть запропонувати поглинання, він захоче або не захоче... Напевне, що 
не захоче, бо розуміє, що регіонали – це могутня сила, яка не готова ділити 
владу і працювати в конкурентних умовах. Тому питання відкриті. 

 
Мукачево.net, 21 лютого 2011 року 
 
 

ІНДИКАТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ 
 
Цього березня Карпатській Україні виповнилося 72. Із кожним ро-

ком час усе більше згладжує деталі тих знакових історичних подій. 
Пелена років, жирним курсивом виділяючи головне, зм’якшує дріб’язкові 
суперечності між тогочасними дійовими особами. Плин часу залишає 
все менше самих дійових осіб... Коми, крапки та смислові наголоси те-
пер належить розставляти дослідникам-історикам. 

…Днями в Ужгородському прес-клубі відбулася прес-конференція 
співавторів нового історичного видання – монографії «Закарпаття: 
1919–2009». Книга знакова: видана українською та угорською мовами 
завдяки співпраці 26 істориків-науковців двох держав. Як розповіли самі 
автори, мета книжки – «пошук міжнаціонального порозуміння, вироб-
лення спільних європейських поглядів на історичне минуле». 
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Роман Офіцинський, історик, професор УжНУ, член редколегії, 
який займався укладанням та написанням розділів книги, розповів, що 
мусив бути дуже наполегливим, аби відстояти у виданні українське ба-
чення подій Карпатської України. «Хоча й угорська сторона намагалася 
якось зм’якшити для себе події 1939 року, хотіла подати їх не як окупа-
цію, а як «приєднання земель». Проте мені вдалося відстояти україн-
ську точку зору й наполягти на тому, що це була анексія. Угорці важко 
сприймають перегляд їх усталених історичних версій, та ми все ж та-
ки дійшли до певного консенсусу», – зазначив історик. 

Водночас пан Роман продемонстрував «особливості перекладу» в 
угорськомовному варіанті книги назви розділу щодо висвітлення подій 
1939 року. Якщо в українському варіанті він називався «Окупація. Анек-
сія», то в угорському – вже «Криза. Наслідки кризи»… 

 
Старий Замок – Паланок, 22 березня 2011 року 
 
 

ЗАДОВІЛЬНИЙ РІК 
 
Рік тому саме цього дня, 18 березня [2010-го], по обіді Закарпаття 

дізналося ім’я нового керівника області. Його прізвище мало кого здиву-
вало: після перемоги Віктора Януковича на президентських виборах 
Олександр Ледида автоматично став найбільш вірогідним кандида-
том на цю посаду. На якій пропрацював уже рік – попри різні курйози та 
чутки про відставку. 

«Мукачево.net« звернулося до провідних політичних експертів За-
карпаття, аби ті оцінили за десятибальною шкалою роботу губерна-
тора протягом 12 місяців – і як політика, і як державного службовця. 
Оцінки вийшли на диво строкаті. Чому – вирішуйте самі. 

Роман Офіцинський: 
– Рік при владі був абсолютно невиразним. Це типовий регіональний 

чиновник. На жаль, за цей рік в області не відбулося жодних істотних 
змін. Натомість – присутня PR-акція: якесь вузьке коло придворних жур-
налістів видало йому статуетку «Людини року». Ось і все. Що було зроб-
лено? Нічого не можу відмітити. 

Олександр Ледида не є самостійним політичним гравцем. У нього 
нема нормальної команди. Він фактично програв місцеві вибори. Тобто 
він не є регіональним лідером. Він так і не зміг створити достойну конку-
ренцію тим лідерам, які є сьогодні. У Ледиди нема ні харизми, ні решти 
потрібних якостей. Такі чиновники характерні для сучасної України, і йо-
му особисто докоряти нема чого. У своєму житті він досяг планку вищу, 
ніж міг теоретично досягнути. Тобто кожен день на посаді – це його осо-
бисте досягнення. А в кріслі губернатора Ледида буде до тих пір, поки 
Києву не буде вигідно розміняти цю посаду. За десятибальною шкалою 
його роботу за перший рік можу оцінити в один бал. 
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…Отож, підсумковий результат: [8 (Остапець) + 1 (Офіцинський) + 5-

6 (Шандор) + 7,5 (Федака) ] / 4 = 5,6 балів. 
Шкала: відмінно – 9-10 балів; добре – 7-8 балів; задовільно – 5-6 

балів; незадовільно – 4 і менше балів. 
 
Мукачево.net, 18 березня 2011 року 
 
P.S. Олександр Ледида: «Я звик віддаватися роботі повністю, 

де б не працював, яку б посаду не займав» 
Ледида Олександр Олександрович був призначений на посаду голо-

ви Закарпатської облдержадміністрації 17 березня 2010 року Указом Пре-
зидента України Віктором Януковичем. З нагоди річниці редакція газети 
«Калейдоскоп оголошень» вирішила взяти інтерв’ю у пана Ледиди… 

– Вчора прочитала оцінки закарпатських експертів. Дехто по-
ставив вам дуже низьку оцінку, дехто – високу. Як ставитесь до цих 
оцінок, які, до речі, є дуже різними? 

– Кожен по-своєму бачить виконавчу владу Закарпаття. 1 – це також 
оцінка. Дякую тим, хто оцінив високо. Це дає натхнення і поштовх якіс-
ніше працювати, робити більше для того, аби люди відчули, що влада на 
місці і дбає про них. 

– Кілька експертів беруть на себе цю роль… 
– Це нормально. Це політично активні громадяни Закарпаття, які 

вважають, що вони – представники суспільства Закарпаття, і тому вони 
беруться оцінювати роботу влади. У цьому нічого поганого нема. Я не 
ображаюся на оцінку 1. 

– Ви собі оцінку можете поставити? 
– Ні. Я собі оцінки не ставлю. Я бачу, скільки ще потрібно зробити на 

Закарпатті. 
Тетяна Грицищук, Калейдоскоп оголошень, 6 квітня 2011 року 
 
 
ПОЯВА «ЕТНОГРАФІЇ ЗАКАРПАТТЯ» МИХАЙЛА ТИВОДАРА –  

ПОДІЯ УНІКАЛЬНА 
 
Поява унікальної по своїй природі праці відомого українського вче-

ного-етнолога Михайла Тиводара «Етнографія Закарпаття», яка 
щойно побачила світ в ужгородському видавництві «Ґражда», не могла 
не викликати інтересу в наукових колах Ужгорода. 

Роман Офіцинський, доктор історичних наук, професор УжНУ: 
– Пане Романе, знаю, що свого часу Ви також займалися етно-

графією, тобто є обізнаним у цій науці. Ваша думка про презентова-
не видання? 

– Так, я маю кілька праць з етнографії. Для початку хочеться відзна-
чити, що книга Михайла Тиводара – це якісне видання. Сьогодні спеціа-
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лістів, які б відповідали рівню професора Тиводара, є дуже мало. Тішить 
те, що науковець підвів підсумок свого життєвого і творчого шляху. Опуб-
лікована праця є результатом наполегливої 50-річної праці. Цікавитися 
етнографією Михайло Петрович почав ще будучи студентом, згодом про-
довжив дослідження, коли став викладачем, керівником щорічної етно-
графічної студентської практики. До речі, в одній з таких експедицій побу-
вав і я. Під керівництвом тоді доцента Тиводара я написав свою першу 
наукову статтю «Весняний народний календар у селі Хижа Виноградів-
ського району». 

– Щодо самого змісту книги. Чи маєте якісь зауваження? 
– Спосіб викладу матеріалу є дуже цікавим і професійним. Є нюанси 

з приводу поділу праці на розділи та стосовно певних етнографічних 
моментів. Йдеться про ті місця книги, де розповідається про етнічну 
історію закарпатців або ж тлумачення народних обрядів чи різновиди 
матеріальної культури. Але ці дискусії треба вести на професійному, 
кваліфікованому рівні. Загалом же, Закарпаття давно відчувало потребу 
в такій книжці. До прикладу, в невеликій Чернівецькій області подібне ви-
дання вже вийшло – це «Етнографія Буковини» в трьох томах. Та сама 
ситуація і в інших регіонах. Тож дуже приємно, що на Закарпатті, хоч із 
запізненням, але все одно вийшла ця праця. 

 
Чорна Гора +, 24 березня 2011 року 
 
 

 ЧОГО ВАРТО ЧЕКАТИ ЗАКАРПАТТЮ  
ВІД ПРИЇЗДУ ПРЕЗИДЕНТА ЯНУКОВИЧА? 

 
Другий день Закарпаття живе очікуваннями на приїзд глави держа-

ви. Про це знають уже, здається, всі та усюди: від мерів та їхніх за-
ступників до таксистів. Розповсюдженню новини сприяла тотальна 
мобілізація комунальників Ужгорода й Мукачева та присутність на до-
рогах області спецпідрозділу «Кобра». За попередньою інформацією, 
Президент має прилетіти літаком в Ужгород. Тоді відвідати місцевий 
замок і подарувати йому рояль. Опісля – завітати до Чопа: по черзі на 
Єврокар та міжнародний пункт пропуску громадян «Тиса». І на завер-
шення візиту Віктор Янукович має побувати в Мукачеві. 

Отож, чого чекати Закарпаттю від приїзду VIP-гостя «Мукачево. 
net» запитала у провідних політичних експертів краю. 

Роман Офіцинський: 
– Очікувати від цієї поїздки не варто абсолютно нічого: будуть роз-

мови про те, що піднімуть виробництво, прийдуть інвестиції і все буде 
добре. Але ж, фактично, за рік політика Президента є провальною – і в 
економічній, і в соціальній сферах. Я вже не кажу про численні міжнарод-
ні скандали. Очікувань немає, бо пройде певний час, і ми побачимо, що 
нічого не змінилось. 
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Коли змін жодних на рівні держави немає, то прогалини завжди за-
повнюються певними кадровими змінами. Це PR, розрахований на лю-
дей невисокого рівня розвитку. Прізвища поміняють, а ситуацію в регіоні 
це не змінить. Не задано загальнодержавних стратегічних параметрів, а 
тому якісь кадрові зміни – це дрібна інтрига, що не відобразиться жодним 
чином ні в регіональних програмах, ні в робочих місцях, ні в цінах, ні в 
зарплатах. Це може бути зроблено тільки для розфокусування уваги. 

 
Мукачево.net, 18 травня 2011 року 
 
 

ІНТЕЛІГЕНЦІЯ УЖГОРОДА ЖОРСТКО ЗАСУДЖУЄ  
НИЩЕННЯ АЛЕЇ САКУР ТА ДИВИТЬСЯ У БІК МІЛІЦІЇ 

 
«Мукачево.net» попросило представників ужгородської інтелігенції 

оцінити нищення більше 50 сакур на Слов’янський набережній минулої 
суботи. Більшість з них схильні, як і мер міста Віктор Погорєлов, вба-
чати в інциденті політичний відтінок. І всі, як один, дивуються: «А ку-
ди дивилась міліція?»… 

Роман Офіцинський: 
– На питання: це політика чи просто дрібне хуліганство повинні дава-

ти відповідь наші правоохоронні органи. Усі схильні бачити тут політич-
ний момент. По-перше, пов’язують з тим, що інцидент трапився незаба-
ром після приїзду Януковича: останній не проявив інтересу до Віктора 
Балоги, який його зустрічав, але далі не супроводжував. Тобто прези-
дент дав зрозуміти, що та феодальна, кланова система, яка тут існувала, 
далі може бути відмінена. 

Також могли таке вчинити люди, які не сприймають Віктора Балогу, 
як повноправного хазяїна області, продемонструвавши це на такому сим-
волічному моменті. Адже Балога брав участь у засадженні тих сакур. 

Вказують також на одного з тих, які зараз і не в опозиції, і не при 
владі – досить харизматичну постать. Але це все гіпотетичні моменти на 
рівні припущень. 

Коли хочемо щось оцінювати, ми повинні дати можливість державі, в 
першу чергу, правоохоронним органам, показати себе. І якщо вони не 
дають нам відповіді, то питання не в тому, хто це організував, а в тому, 
чи потрібні нам такі правоохоронні органи, які очолюють конкретні поса-
дові особи як у місті, так і в області. Тому ми повинні розглянути цей при-
крий хуліганський інцидент через призму ефективності держави та її по-
садових осіб. 

 
Мукачево.net, 27 травня 2011 року 
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ДВАДЦЯТА РІЧНИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
 
Поки Україна готується до урочистостей з нагоди відзначення 

двадцятої річниці Незалежності, її громадяни пригадують, якими ці ро-
ки були для них. Державні мужі традиційно закликають пишатися бать-
ківщиною та радіти за її здобутки, історики та політологи дають 
аналіз діям влади за роки незалежності, а прості люди, не стримуючи 
емоцій, висловлюються про досягнення своєї держави. Сайт «Karpat 
News.in.ua» вислухав різні думки з приводу головного свята України. 

Доктор історичних наук, професор УжНУ Роман Офіцинський зазна-
чив, що за 20 років Україна досягла цілого ряду позитивів. Зокрема, у нас 
сформувалося абсолютно нове покоління, яке має самостійне світо-
сприйняття та власний погляд на речі. Це є поступове формування гро-
мадянського суспільства, яке здатне впливати на державну політику. 
Значним досягненням Незалежної України є толерантність поведінки на-
селення. Саме цим ми змогли показати себе Європі з найкращого боку. 
За 20 років в Україні не було жодних гарячих конфліктів, кривавих рево-
люцій тощо. До прикладу, за президента Кучми в Криму вдалося взяти 
під контроль, а згодом мирно вирішити сепаратистські конфлікти. 

Громадянський мир і спокій свідчать про зрілість нації. Навіть Пома-
ранчева революція як явище – дуже показова та унікальна. Згадайте 
Грузію, Придністров’я, Абхазію – там не вдалося мирно і безкровно ви-
рішити гострі питання. За роки незалежності в Україні з’явився новий 
клас людей – підприємці. Це люди, які не покладаються на державу, во-
ни не є утриманцями. Саме такі незалежні люди визначають перспективу 
розвитку країни. Одним з ключових звершень також є те, що нині в україн-
ському суспільстві утверджуються демократичні цінності. Нам, україн-
цям, зараз треба навчитися поважати себе, мати почуття гідності та бути 
освіченими людьми. Наше майбутнє – за діяльною активною громадою, 
яка може продемонструвати власну позицію. 

 
KarpatNews.in.ua, 17 серпня 2011 року 
 
 

ПРИХОДЬКА НАВ’ЯЗАЛА ЛЕДИДІ БАНКОВА? 
 
Наприкінці минулого тижня губернатор Закарпаття Олександр 

Ледида представив свого нового заступника – Володимира Приходька. 
«Мукачево.net» попросило експертів оцінити призначення. Виявилось, 
аналітики чекали на нього ще з моменту приїзду Президента Янукови-
ча на Закарпаття. 

…На думку експертів, рішення однозначно прийшло «зверху», з Ки-
єва, з метою активізувати на Закарпатті інвестиційну діяльність і 
залучити в область іноземний капітал. Та в інвестиційне диво з при-
ходом нового заступника вірять не всі. 
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«Інвестиційна діяльність не покращується гарними презентаціями, 
які ми бачили під візит Януковича. Для зміни інвестиційної діяльності не 
потрібно призначати якогось заступника голови адміністрації. Треба 
змінювати самі умови, які складно змінити в окремо взятому регіоні. Вони 
похідні від загальнодержавних процесів, – зауважив доктор історичних на-
ук, професор УжНУ Роман Офіцинський. – На Закарпатті є тільки розмови 
про якісь системні речі, але ніхто нічого не робить. Зараз таких розмов ста-
не ще більше. Їх буде гарно і приємно слухати, але змін не відбудеться». 

 От якби в краї, припустив експерт, з’явився менеджер крупного ка-
лібру в економічному сенсі чи, скажімо, змінився б губернатор, прийшов 
би новий з новою командою, потужними гравцями на різних суспільних 
полях, – тоді можна щось прогнозувати, говорити про зміни: «А так, коли 
переставляють одного заступника на місце іншого і пафосом намагають-
ся припудрити ситуацію – це ніби розмова, щоб не було пауз в інформа-
ційному просторі». 

 
Мукачево.net, 26 вересня 2011 року 
 
 

ГОЛОДНА ЕПІДЕМІЯ 
 
Смерть, жах, розруха… Мільйони людей постраждали, не витри-

мавши страшного натиску голодного звіра… 
«Дії радянського уряду класифікуються як геноцид, адже це була 

цілеспрямована політика СРСР, внаслідок якої винищили величезну кіль-
кість людей. Голодомор – це метафора, що міцно залягла у пам’яті на-
роду», – стверджує професор кафедри історії України УжНУ Роман 
Офіцинський. 

«…Сказати точну цифру жертв Голодомору насправді дуже важко. 
Загинуло близько 4 мільйонів осіб, але це не остаточні дані. Французькі 
демографи вважають, що померло 3,5 мільйона, американські дослід-
ники стверджують, що голодом заморили близько 3,9 мільйона українців. 
Це одна з найбільших демографічних катастроф, яких зазнала Україна. 
Людям не давали врятуватися», – коментує пан Офіцинський… 

 
Ужгород, 3 грудня 2011 року 
 
 
А ЯКИЙ МИКОЛАЙ ПРИХОДИТЬ ДО ВІДОМИХ ЗАКАРПАТЦІВ? 
 
День Святого Миколая святкує кожен. Але кожен по-своєму. Звичні 

для всіх цукерки, мандарини і слова привітання ми доповнюємо особли-
вими подарунками, вчинками та сімейними традиціями, також особли-
вими. Колективу «Закарпаття онлайн» стало цікаво, як цей день свят-
кують відомі закарпатці. Сподіваємося, вас теж це зацікавить. Ми за-
дали такі запитання: 
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1. Чи святкуєте День Святого Миколая? 
2. Як саме? З ким? Чи є якісь особливі традиції? 
3. Які подарунки готуєте і скільки грошей плануєте на них витра-

тити? 
4. Що найбільше чекаєте у подарунок від Миколая? 
5. Який найяскравіший спогад з дитинства, пов’язаний з цим свя-

том вам пригадується? 
Ось що нам відповіли. 
Роман Офіцинський, професор УжНУ: 
– Звичайно святкуватимемо у колі сім’ї: з дружиною і дітьми. Тради-

ції святкування склалися ще з дитинства: зранку ми знаходимо подарун-
ки, а у вечері – святкова вечеря. А таких традицій, як ходити по вулиці з 
якимись виставами, у нас нема. Дарую я зазвичай потрібні речі, те, що в 
цей момент потрібно кожному члену сім’ї. Витрати не великі, бо тут голов-
не увага, а не сума витрачених коштів. Ну, зазвичай, виходить від 100 до 
200, інколи до 300 гривень на кожного члена сім’ї. Надто дорогих по-
дарунків ми не робимо, бо головне – це символічно відзначити. На кожне 
свято я мрію, щоб родина була здорова і щаслива, бо коли є здоров’я, то 
радієш від того достатку, який маєш або який можеш досягти. 

Немає одного найяскравішого спогаду, бо кожен рік, коли ще були 
сніжні зими і тріскучі морози, я прокидався зранку і під подушкою знахо-
див подарунок. Завжди з нетерпінням чекав цього моменту і радів усім 
подарункам. Також пам’ятаю, що, як і кожна дитина, до ночі не спав і на-
магався підгледіти, хто ж приносить подарунки – справді Миколай чи 
батьки. Але мені ніколи не вдавалося зафіксувати цю мить, бо завжди 
засинав, а зранку вже були подарунки. 

 
Закарпаття онлайн, 19 грудня 2011 року 
 
 

СКІЛЬКИ ПОВНОПРАВНИХ ГОСПОДИНЬ  
МОЖЕ ВМІСТИТИ ОДНА ХАТА?  

ЧИ ДАДУТЬ ВІДПОВІДЬ НА ЦЕ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ? 
 

Останнім часом політичне життя Закарпаття скоріше пасивне, 
ніж активне. У медіа це нарекли авітамінозом влади. Можна додати – і 
опозиції. Але керівник області у недавньому телеінтерв’ю сказав, що 
чекати залишилося недовго – незабаром «почнеться». Маючи на увазі 
підготовку до осінніх парламентських виборів [-2012]… 

Точка зору 
[Під знаком «шістки»] 

Роман Офіцинський, доктор історичних наук, професор: 
– Нині дуже складно спрогнозувати офіційні та реальні результати 

парламентських виборів на Закарпатті, як і в інших регіонах України. 
Адже не бачимо поки що ні всіх учасників виборчої кампанії, ні мажори-
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тарних округів. Як відомо, вибори до Верховної Ради пройдуть за зміша-
ною системою. Соціологи кажуть, що в Україні загалом здатні подолати 
прохідний бар’єр від сили шість політичних гравців – «Батьківщина», 
Партія регіонів, «Фронт змін», Комуністична партія, «УДАР», «Свобода». 
На Закарпатті всі вони, за винятком комуністів, теж є лідерами народних 
симпатій. Утім, саме опозиційні партії тут розраховують на значний елек-
торальний врожай. 

Рівень довіри до правлячої Партії регіонів на Закарпатті завше був 
невисоким, тепер і поготів. [От недавно проминуло два роки нової управ-
лінської команди. Від її появи донині в краї не пройшло істотних змін. Голо-
вні важелі залишилися у того ж, хто на них спритно натискає з 2005 року. 

Місцевий політичний ландшафт зазнав лише косметичних маніпуля-
цій. На відміну від решти областей, реально тут не відбулася владна ро-
кировка, а, головне, не бачимо результатів дії альтернативного полюсу. 
Внаслідок того, очільник обласної виконавчої влади є маловпливовим 
заручником якихось персональних домовленостей з президентом Украї-
ни, про суть яких він навряд чи був проінформований у числі перших. 

Отож голова обласної адміністрації змушений іти у фарватері чужого 
курсу, як не парадоксально, прокладеного з участю сірого кардинала «по-
маранчевого» президента. Зараз він на міністерській службі в найбіль-
шого опонента свого колишнього патрона. 

Від самого початку цей нічим вагомим у політичному сенсі не вмоти-
вований «подвійний стандарт» справив ефект нервово-паралітичного га-
зу для закарпатських прибічників Партії регіонів. Адже вийшло: як не ста-
райся, а контрольний чи блокуючий пакет однаково в руках того, хто вчора 
був немилосердним противником. Знаменитий вислів на прикладі Закар-
паття має унікальне звучання: «Горе не переможеним, а переможцям». 

Отож, щоб не робив голова облдержадміністрації Олександр Ледида 
до місцевих виборів (відтак і парламентських) чи після них, його найдуж-
че водили і водитимуть за ніс «свої», котрі сидять у столичних кабінетах. 
У них нема цілісного підходу до регіону, тим паче – публічного. Замість 
того споглядаємо дивну кулуарну метушню в президентському оточенні. 

Не маючи вотуму реальної довіри і тактичної свободи, перша особа 
області вимушена на свій страх і ризик здійснювати ситуативні партизан-
ські рейди на зонах, підконтрольних вождеві «Єдиного Центру», а тому 
заборонених для місцевої ініціативи регіоналів. 

Це найкраще видно на кадровій мозаїці. Для верхівки «Єдиного Цент-
ру» найгірша ситуація є найліпшою. Її люди на провідних посадах. Навіть 
якщо вони взагалі позбавлені належних морально-ділових якостей, їх 
штучно, із викликом, насмішливо тримають на керівних стільцях. І відпо-
відальний за все регіонал – голова облдержадміністрації нічого не може 
вдіяти, навіть попри свої потуги і бажання. Наразі його індивідуальний 
вплив і фінансова вага не беруться до уваги у Києві. 

Можна проілюструвати зазначене на прикладі найбільшої в краї 
установи – Ужгородського національного університету, де ректорує єди-
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ноцентрист і за останні роки накопичилася маса негараздів, порушень, 
зловживань. Розлога довідка про перевірку університету в лютому-міся-
ці, із глумом виставлена ректором на офіційному сайті, служить для всієї 
України «дорожньою картою» чого і як не слід робити службовій особі, 
незважаючи на будь-який політичний «дах». 

Коли таких озонових дір занадто багато, то вже й не йдеться про со-
ціологічний поріг легітимності ані центральної, ані регіональної влади. 
Аби не виглядати справді хлопчиком у передчутті незаслуженого побит-
тя, Олександрові Ледиді з оптимізмом доводиться займатися тільки «ма-
ленькими справами», звітувати про дитячі футбольні поля і посаджені 
сакури, насолоджуватися родинним затишком, радіти весіллям доньок, 
народженню онуки. Принаймні не зовсім буде прикро за даремно згаяний 
час на серйозній посаді. Бо прогнозовані та очікувані зміни у Закарпатті 
не відбулися і навряд чи відбудуться. Але не через відсутність політичної 
волі знизу. Можливо, головна інтрига попереду. Хочеться вірити]. 

«Єдиний Центр» Віктора Балоги [має всеукраїнську прописку, але є 
локально-кишеньковим (точніше – закарпатською партією мережевого 
маркетингу), що] претендує на порівняно високі показники тільки в окре-
мих місцевостях. Причому умовна ціна одного голосу, відданого за 
«Єдиний Центр», істотно перевищить усіх опонентів. Подібне трапилося 
восени 2010 року на місцевих виборах на Закарпатті. Отже, можна з ава-
нсом передбачити піррову перемогу, після якої буде «здачі нічим дава-
ти». [Одночасно це вийде за межі правового поля виборчої кампанії, а до 
реальних результатів не матиме жодного стосунку]. 

Очікується, що в області «наріжуть» шість мажоритарних округів. 
Але чи несправедливо? Діюча влада прагне їх утворити за власними ле-
калами, щоб отримати максимум преференцій для своїх висуванців. Чи 
це буде полюбовна угода з тимчасовим союзником Віктором Балогою та 
його братами, відповісти зараз важко. У Балоги свої міркування, а у керів-
ництва Партії регіонів – інші. Поки що вони не збігаються. 

[Один із тих шести округів у Закарпатті, вочевидь, стане «закордон-
ним». Сусідня Угорщина напористо вимагає від Києва виборчого округа, 
створеного за етнічним принципом – з максимальним охопленням посе-
лень, де переважає угорська меншина. Тобто бачимо прямий вплив чу-
жої держави на волевиявлення громадян України. Звичайно, за умови 
появи «угорського округу», Будапешт неофіційно спрямує додаткові кош-
ти задля перемоги свого фаворита – праворадикала з подвійним грома-
дянством. Знову ж таки, це суттєво підриває як авторитет України, так і 
легітимність парламентської кампанії на регіональному рівні]. 

 
Голос України, 7 квітня 2012 року 
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ЗАЗИРНУТИ У 2015-й І ЗГАДАТИ 1999-й 
 
«Виборці наполегливо шукають альтернативи» 
Роман Офіцинський: 
– Доки триває процес «міграції» бюлетенів між дільничними та окруж-

ними комісіями, можемо стверджувати єдине – парламентські вибори-
2012 відбулися. Вони стали не стільки соціологічним дзеркалом суспіль-
них прагнень, скільки відображенням того, що виборці наполегливо шу-
кають альтернатив: і серед представників начебто монолітної влади (ба-
гато з них завбачливо стали самовисуванцями на мажоритарних окру-
гах), і в середовищі об’єднаної та необ’єднаної опозиції. Бачимо істотний 
зсув не стільки в бік знаходження нових політичних облич, скільки вели-
кий інтерес до справді ідеологічних партій. Сподіваюся, що невдовзі в 
електоральних процесах в Україні будуть не базарно-споживацькі техно-
логії, а дискусії та дебати з принципових питань розвитку країни. 

Останні вибори засвідчують цей ментальний перелом, бо всі без винят-
ку політтехнологічні партійні проекти, представлені у виборчому бюлетені, 
пролетіли над Україною як фанера. Також вибори показали, що Україна 
стала у своїх уподобаннях. Зараз владна верхівка перебуває все-таки у по-
літичній меншості, вона потребує рекрутів. А це ненадійне військо. 

Попередні результати голосування на виборах до Верховної Ради 
28 жовтня 2012 року показали те, що верхівка діючої влади, задіявши ко-
лосальний адміністративно-фінансовий ресурс, таки не досягла бажано-
го. Адже відтепер вона не може самостійно визначати навіть свої полі-
тичні перспективи. Верховну Раду знову чекає коаліціада. Сформована 
більшість буде крихкою. Вона легко переформатується залежно від об-
ставин, пов’язаних із наступними президентськими виборами 2015 року. 
Таке вже було внаслідок парламентських виборів 2002 року. Не виключе-
но дежавю. На разі Україна помаленьку, але впевнено йде по тій же би-
тій дорозі, яка привела її до листопада 2004 року. 

 
День, 31 жовтня 2012 року 
 
 

СИНДРОМ «КОВАЛЯ ВАКУЛИ», 
АБО ЯКІ ПОСТВИБОРЧІ НАСТРОЇ ПАНУЮТЬ НА ЗАКАРПАТТІ 
 
Ведучи приватні розмови із земляками про перипетії минулих пар-

ламентських перегонів, не раз зауважував, що багато хто зі співроз-
мовників переживає синдром «коваля Вакули». Той картав себе, продав-
ши чортові душу в обмін за черевички для коханої Оксани. Закарпат-
цям соромно від того, що вони занапастили свою душу на останніх ви-
борах, бо багато хто таки взяв гроші від «заготівельників голосів»… 

Доктор історичних наук Роман Офіцинський вважає, що минулі 
вибори стали не стільки соціологічним дзеркалом суспільних прагнень, 
скільки відображенням того, що виборці наполегливо шукають альтер-
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натив: і серед представників начебто монолітної влади (багато з них 
завбачливо стали самовисуванцями на мажоритарних округах), і в се-
редовищі об’єднаної та необ’єднаної опозиції. Бачимо істотний зсув не 
стільки в бік знаходження нових політичних облич, скільки великий ін-
терес до справді ідеологічних партій. Усе це дає підстави сподіватися, 
що невдовзі в електоральних процесах України будуть заправляти не 
базарно-споживацькі технології, а дискусії та дебати з принципових 
питань розвитку країни. Останні вибори засвідчують цей ментальний 
перелом, бо всі без винятку політтехнологічні партійні проекти, що 
представлено у виборчому бюлетені, зазнали фіаско. 

Чиї прогнози є удаванням бажаного за дійсне, а чиї буде підтвер-
джено життям – покаже час. 

 
День, 22 листопада 2012 року 
 
 

В УЖГОРОДІ ПИСЬМЕННИКІВ  
ПОСАДИЛИ ЗА ПРИЛАВОК КНИГАРНІ 

 
Сьогодні в ужгородській книгарні «Кобзар» розпочалася цікава і пі-

знавальна акція (весвітньовідомий проект), яка триватиме 18 днів –
 «Письменник за прилавком». Щодня, починаючи з 1 грудня, тут можна 
буде зустрітися, поспілкуватися, випити запашну каву з найвідоміши-
ми закарпатськими письменниками. 

Розпочав письменницький марафон Роман Офіцинський, доктор 
історичних наук професор, автор поетичних збірок, публіцистичних 
книжок, монографій. 

Уже о 12.00 науковець і письменник спілкувався з відвідувачами. По-
пиваючи каву, Роман Офіцинський демонстрував сій творчий доробок, 
обговорював з цінителями наукової думки та творчості літературні 
процеси тощо. 

«Я підтримав соціально-культурну ініціативу, яку запропонував Фе-
дір Шандор, щоб звернути увагу на закарпатське книговидання, літера-
турний процес, – каже Роман Офіцинський, – так співпало, що 1-е грудня 
– День Романа і фактично починаються новорічні свята. Вичитав у “Висо-
кому замку”, що від Романа до Йордана – українська рамадана». 

Роман Офіцинський демонструє власні видання: три збірки поезій  
«Нашестя ангелів» (1993), «Ураган тисячоліть» (1997), «Ідеологія пов-
стань» (2004), публіцистичні книжки «Сто вражень з Америки» (2001), 
«Дев’ять бокорашів і зрадлива Тиса» (2003), «Тяжко жити Касандрою» 
(2008). Автор представив також наукові видання, в яких присутні 
літературознавчі аспекти, останню монографію, присвячену Івану 
Франку (2011 року). 

«Думаю, що акція буде мати успіх, – каже Роман Офіцинський. – 
сьогодні був перший день, читачі виявили значний інтерес. Навіть з Му-
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качева приїхали. До речі, ми обговорювали сюжет, пов’язаний з написан-
ням книги, присвяченої 128 дивізії, що дислокувалася у Мукачеві, через 
яку пройшло багато офіцерів і солдатів. Є своєрідний інтерес до появи 
історико-меморіального публіцистичного видання». 

 
Zaholovok.com.ua, 1 грудня 2012 року 
 
 
У ПОЛІТИЦІ ЛЕДИДА, В КУЛЬТУРІ – ДОЧИНЕЦЬ ТА МІДЯНКА 

Експерти визнали,  
що саме ці люди визначали життя краю в 2012-ому 

 
Рік завершився, а отже, час зробити певні висновки, хто ж грав 

визначну роль у житті краю. «KarpatNews» опитував, кого можна смі-
ливо назвати лідером року і хто зробив найбільше корисного для меш-
канців краю... 

Роман Офіцинський: 
– Лідером року однозначно має стати голова Закарпатської ОДА Олек-

сандр Ледида. В першу чергу тому, що він зміг продемонструвати хороший 
результат на останніх виборах. А ще він брав участь у важливих кадрових 
призначеннях, у тому числі зіграв важливу роль у призначенні нового рек-
тора УжНУ. [Тобто без його участі не було доленосних рішень для регіону. 
У політичному та громадському плані – він лідер цього краю]. 

 
Закарпатська правда, 25 березня 2013 року 
 
 

ПОДОРОЖ ПОЛЯМИ ШЕНГЕНА 
 
Інтеграція країн Східної Європи до Європейського Союзу в 2004 ро-

ці та поступове розмивання прикордонних бар’єрів сприяли відродженню 
національних ідентичностей, що спостерігається від початку 1990-х 
років. Однак в Угорщині та Словаччині, як і з іншого боку «Шенгенської 
стіни» – в Україні, люди залишаються в’язнями політичних стратегій, 
що використовують проблеми ідентичності... 

«Загроза безпеки України» 
…Автономну систему [закарпатських угорців] проректор Ужго-

родського національного університету Роман Офіцинський не сприй-
має: «Освітні послуги [угромовного] інституту в Берегові обмежені. Лише 
зі знанням угорської не знайти праці в Україні, а їхні програми акцентова-
ні на історії та філології, на шкоду практичній підготовці. Скільки вчителів 
історії вони потребують? У нашому університеті діють кафедри угорських 
студій, резервуються стипендії [місця державного замовлення] для угро-
мовних студентів, часто за рахунок інших студентів. Вони кажуть про 
дискримінацію, але насправді є дуже привілейованими»… 

 
Le Monde diplomatique, квітень 2013 року, переклад з французької мови 
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НИНІ В УКРАЇНІ  
НАРОДЖУЄТЬСЯ СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА НАЦІЯ 

 
Драматичні події, які тривають в країні, а надто у Києві, ось уже 

другий місяць, не можуть залишити байдужими навіть далеких від по-
літики громадян. А криваве протистояння останніх днів, здається, 
збурило й самих байдужих. Не залишаються осторонь загальнодержав-
них процесів й закарпатці. Якої думки про те, що твориться в державі, 
і які можливі варіанти розвитку подій, «Новини» поцікавилися у закар-
патських експертів. 

 Роман Офіцинський: 
– Що відбувається? Так народжувалися і зростали всі сучасні полі-

тичні нації. Революція, що триває в Україні третій місяць, є синтезом іс-
торичних традицій – власної та світових. Нема потреби деталізувати, бо 
все у всіх на виду. 

Що далі? Ключ у руках діючої влади і лідерів народної довіри. Мож-
ливі два сценарії, котрі вже мали місце в новітній історії України. Силова 
розв’язка актуалізує героїчні та трагічні сторінки військово-політичної ді-
яльності Української повстанської армії (УПА). Відомо, що на подолання 
впертого опору УПА супердержава СРСР витратила ціле десятиліття – 
другу половину 1940-х – першу половину 1950-х років. А які результати? 
Близько 200 тисяч загиблих з обох сторін, півмільйона репресованих – 
арештованих, засуджених, депортованих. Через одне покоління під на-
тиском народного невдоволення СРСР самоліквідувався, а тоталітарних 
тиранів проклинають досі. 

Нині абсолютно переважаюча частина українського суспільства за 
мирний шлях – дострокові вибори. Таке вже було. Два десятиліття тому, 
у 1993 році, Президент України і Верховна Рада погодилися на переви-
бори. Президент Леонід Кравчук, образно кажучи, скоротив термін своїх 
повноважень на 2,5 року, а парламент своїх – на 1 рік. Обидві дострокові 
виборчі кампанії пройшли у березні-липні 1994 року. Їхнім безпосереднім 
наслідком стали системні зміни – економічне оздоровлення держави і 
конституційні перетворення. У 1996 році нарешті з’явилися національна 
валюта – гривня, та нова Конституція. 

Теперішня ситуація є унікальною, бо на своїй пам’яті не пригадую такої 
величезної кількості рішуче налаштованих захисників демократії в Україні. 
На мою країну чекає дуже коротка дорога до Європейського Союзу. 

 
Новини Закарпаття, 25 січня 2014 року 
 
 



  37

НАШІ ДІТИ НЕ ПОВИННІ СТРАЖДАТИ  
ЗА ЧИЇСЬ ПОМИЛКИ 

 
Останні події [окупація та анексія Криму], пережиті Україною, ско-

лихнули весь світ. Бо сувора реальність показала, яким він може бути 
у ХХІ столітті, якщо до влади приходять політики жорстокі й безвід-
повідальні. «Новини Закарпаття» поцікавилися, що думають про все 
це закарпатські чоловіки. Люди різного віку та професій. 

Роман Офіцинський, доктор історичних наук, професор: «Війни – 
бойових дій із застосуванням зброї різних видів – не буде. Буде інформа-
ційна та економічна війна, що триватиме роками і котру вестиме проти 
Росії Європа і Північна Америка. Тому логічно запитати про дії України як 
незалежної держави. Отже, що робити Україні? Негайно здобувати член-
ство в НАТО та ЄС». 

 
Новини Закарпаття, 22 березня 2014 року 
 
 

РОТАЦІЯ «ГУБЕРНАТОРІВ» 
 
Чимало знайомих зацікавилися моєю точкою зору щодо зміни голови 

Закарпатської обласної державної адміністрації. Здається, що ротацією 
прізвищ чинний президент України хоче відволікти увагу від свого неба-
жання проводити системні зміни у державі. Ну, чим ліпші новопризначені 
«губернатори» від попередників? 

Валерій Лунченко увійшов в історію Закарпаття наймолодшим «гу-
бернатором» – головою обласної державної адміністрації. 31-літнім він 
півроку, з 2 березня до 15 вересня, очолював область. Досі наймолод-
шим керівником краю вважали Григорія Жатковича, який у віці 32 роки 
став головою директорії Підкарпатської Русі (серпень 1919 року), а у травні 
1920 – березні 1921 років працював губернатором. Жаткович подав у від-
ставку, бо, зокрема, центральна чехословацька влада з хитких причин 
вирішила не проводити того року в краї парламентські вибори. Лунченка 
звільнив український президент теж із «парламентських мотивів». Петро-
ві Порошенку потрібен для його виборчого блоку високий результат 
будь-якою ціною, щоб одноосібно сформувати уряд. Тому він зосереджує 
в неперебірливий спосіб адміністративний ресурс. Лунченко не належить 
до «президентської гвардії», записаної до «Блоку Петра Порошенка». Він 
балотується у Верховну Раду за списком «Народного фронту» прем’єра 
Арсенія Яценюка. Це інше покоління, інший стиль, аніж у Порошенка. 
Для Валерія Лунченка звільнення з губернаторської посади, по суті, є гар-
ним стартом у велику політику. Адже як перша особа Закарпатської об-
ласті, він запам’ятався добрими справами. 

Поява 47-річного Василя Губаля нагадує своєрідний «фокус із трьо-
ма указами Порошенка». Як логічно пояснити той факт, що для легаліза-
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ції креатури Віктора Балоги президент Порошенко за два дні, 15-16 ве-
ресня, підписав аж три укази? Спочатку Губаля призначили тимчасовим 
виконувачем обов’язків і новоспечений керівник одразу приїхав на робо-
ту. Але наступного дня президент його призначення скасував як «нереа-
лізоване». Аж із третьої спроби підписано «нормальний» указ. 

На плечі колишнього приватного підприємця Василя Губаля лягла 
важка історична ноша. Чи усвідомлює він різницю між політичними швид-
костями, на яких протікає життя в тихому Хусті та буремному Ужгороді? 
Чи не стане на «граблі» взірця 2004 року? Чи закриє очі на підкуп ви-
борців і фальсифікацію результатів парламентських виборів 26 жовтня, 
що очікуються на користь тимчасових попутників Петра Порошенка? 

Подивимося. 
Багатьох непокоїть освітньо-культурний рівень нового голови облас-

ної адміністрації, адже повну вищу освіту він здобув аж у 40 років – заоч-
но у Хустській філії одного із західноукраїнських вишів. Мені, принаймні, 
Василь Губаль імпонує тим, що не пропустив житейських щаблів свого 
покоління, служив у війську і нагороджений, як і я, медаллю СРСР «За 
отличие в воинской службе» другого ступеня. Тоді це була найвища сол-
датська нагорода в мирний час. Медаллю першого ступеня удостоювали 
офіцерів. Але час тепер далеко не мирний… Ліхтарики, якими підсвічували 
Майдан узимку, днесь простолюд, розлючений нікчемністю можновлад-
ців, замінив сміттєвими баками. 

 
Нове Закарпаття, 19 вересня 2014 року;  
Новини Закарпаття, 20 вересня 2014 року 
 
 

ЧОМУ ЗАНЕПАВ  
РОТАРІЙСЬКИЙ ПАРК В УЖГОРОДІ? 

Про це запитує на своїй сторінці у мережі Фейсбук  
професор УжНУ Роман Офіцинський 

 
Близько місяця вагався, чи писати з цього приводу. Бо негативом і так 

аж занадто переповнена країна з вини її політичної верхівки. Постійно чис-
тий Ужгород і є найправдивішим освідченням усіх його мешканців у любові 
до України. Під таким кутом зору тиждень тому я обмінявся думками з тим-
часовим керівником міста. А сьогодні [24 вересня] після обіду побачив, що 
з десяток борців за чистоту довкілля взялися за наведення ладу. Бензопи-
лою зрізали переламані стовбури і товсті гілки, згрібали листя… 

Пора сказати про те, що на часі. 
Ротарійський парк у середмісті Ужгорода раніше називався Студент-

ським. Його у 2006 році під опіку взяли члени міського Ротарійського клу-
бу, куди входять порівняно впливові люди. Перейменували парк і пообі-
цяли за ним постійно доглядати. Із часом ротарійці встановили височен-
ну арку з трьох колод, кажуть, що загальною вагою п’ять тонн. На попе-
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речині напис латиникою салатовими заголовними літерами «ROTARY 
CLUB». Та поруч опорних стовпів за літо виріс бур’ян вище пояса... 

Утім, декілька новеньких лавок і стаціонарних урн уздовж вимощеної 
доріжки стверджують, що ротарійці турбуються про підопічний парк. 

Більмо на оці нагадує запустілий, залитий бетоном дитячий майдан-
чик, який декілька років тому розпочала, але не довершила кондитерська 
фірма «Рошен» нинішнього Президента України Петра Порошенка. До 
дострокових президентських виборів 25 травня майданчика-довгобуда 
ніхто не зауважив. Невідомо, як буде тепер, під час дочасної парламент-
ської кампанії: його демонтують чи завершать до 26 жовтня? За майдан-
чик візьмуться політичні соратники пропрезидентського виборчого блоку 
чи конкуренти? 

От і взялися, принаймні підмести. Не знаю, чи з політичних мотивів, 
але площадку вичистили. Початок добрий. 

Неподалік площадки серед дерев проглядається «непричесана» га-
лявина з пам’ятником закарпатцям-ліквідаторам наслідків Чорнобильсь-
кої аварії. На жаль, монумент бездоглядною сиротиною терпляче чекає 
на своїх опікунів. Про нього товариство чорнобильців згадує, мабуть, раз 
на рік, 26 квітня, на річницю найбільшої у світі техногенної катастрофи. 
Пагінці дерев пробилися між стиками плит на сходах постаменту. Наступ-
ної весни підуть у ріст. 

До нинішнього осіннього дня повсюдно в парку місяцями лежало не-
прибраним відламане гілля, листя. Ще буяє некошена трава. [До жалюгід-
ного вигляду парку нема діла власникам ресторанчика «Провінція», назву 
якої виведено прописом французькою мовою. «Провінція» та її альтанки і 
гойдалки займають частину парку. Але «Провінції» байдуже, бо її хата скраю]. 

Унаочненням літературно-мистецького терміну «гротеск» є залишки 
паркану з дощок, пофарбованих у помаранчевий колір після революції 
2004 року. Після приходу до влади президента-втікача Віктора Янукови-
ча цей паркан затягли синьою мішковиною із синтетики. Із часом ужго-
родські вітри пошматували еклектичну огорожу котловану, підступи до 
якого перетворилися на сміттєзвалище і громадську вбиральню. В який 
же колір тепер зафарбувати безпорадність і власників довгобуду, і нинішніх 
батьків міста? Їх імідж покращає від засипаного котловану чи суцільного 
паркану із нових дощок із патріотичними гаслами? 

Із протилежного входу в парк, від перехрестя вулиць Митна і Закар-
патська, білими заголовними літерами на чорній асфальтовій доріжці ан-
гломовні підлітки написали «SORRY». Вибачте і мене. Та… Народну іні-
ціативу не спинити. Це ж наше місто! Саме наше, а не ситуативних клієн-
тел можновладців із певними прізвищами. 

 
Трибуна, 25 вересня 2014 року 
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ЧАСТИНА ДРУГА 
 
 
 
 
 

…Здається – кращого немає 
Нічого в Бога, як Дніпро 
Та наша славная країна... 

 
Тарас Шевченко,  

«І виріс я на чужині…», 
друга половина 1848 

 
 
 
 
 

НА ВСІХ БЕЗРАДИЧІВ І МЕЖИГІР’ЇВ  
НЕ ВИСТАЧИТЬ 

 
 

Аналітика 
 
 
 

 



  41

УСЕ ВИРІШИТЬ ДНІПРО 
 
Слава Богу, не річка. Нема такого електорального поділу – на Ліво- 

чи Правобережжя. Найвірогідніше прізвище наступного президента Украї-
ни 7 лютого визначать голоси майже 2,7 мільйона виборців густонаселе-
ного краю – Дніпропетровської області та її центру, котрий у народі звуть 
скорочено «Днепр», «Дніпро». 

Звісно, коли питання постане руба: «лягти» чи зберегти прямою по-
ставу перед натиском сусідів – донеччан. На Дніпропетровщині та До-
неччині маємо дещо відмінні ментальні структури. 

Друга спроба 
У першому турі Віктор Янукович переміг у 11 регіонах, Юлія Тимо-

шенко – у 16. Йому перевагу віддали у південно-східній та південній Ук-
раїні та, парадоксально, у Закарпатті. Їй симпатизують у столиці, захід-
ній, центральній та північно-східній Україні. 

На південному сході та півдні Янукович, мабуть, повторно «візьме» 
Харків, Одесу, Крим і на «ура» пройде в рідному Донбасі. Не факт, що 
вдруге підкорить Дніпропетровщину – батьківщину значної когорти грав-
ців вищої ліги політичного класу України, радянської та незалежної. 

Тут він набрав найменше (41,67 %) серед потужних регіонів, де здо-
був першу сходинку. 

Гіпотетично Дніпропетровщина 7 лютого 2010 року здатна зіграти 
роль американського штату Флорида, що у 2000-му дав «зелене світло» 
президентству Джорджа Вокера Буша, теж не ідеального втілення «аме-
риканської мрії». 

Але для голови партії «Батьківщина» її люба батьківщина є ахілле-
совою п’ятою. Попри те, що вона зі своєю сім’єю зареєстрована і голосує 
саме в Дніпропетровську. 

Північно-східний, західний, центральний та столичний напрямки для 
лідера регіоналів найвірогідніше знову стануть регіонами нездоланними. 
До того ж, у чесному герці він навряд чи втримає лідерство у Закарпатті, 
де 17 січня формально здолав Тимошенко з незначною різницею у три 
відсотки. Та ще й за найнижчої в Україні явки виборців (56,8 %). 

Резерви вичерпані. Складно з успіхом входити двічі в ту ж воду: по-
ниження явки виборців, сентименти родин заробітчан у Росії, угорської 
та румунської меншин, заклики священиків у церквах Московського патрі-
архату в день голосування, зависокий відсоток недійсних бюлетенів на 
багатьох дільницях і так далі... 

Одночасно закарпатський представник Партії регіонів, народний де-
путат Сергій Мошак 19 січня гучно звинуватив «Єдиний Центр» Балоги у 
шкідництві Януковичу. 

Ідеться, зокрема, про залякування виборців («на адреси працівників 
бюджетної сфери лунали погрози звільнення з роботи у разі недотри-
мання вимоги – не йти на вибори»), інформаційні «качки» облдержадмі-
ністрації про те, що в області проголосувало 37 %, а не близько 57 %. 
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Поки що на заяву Мошака не маємо жодної реакції правоохоронців. 
Електоральні диверсії начебто знищили мости співпраці у Закарпатті 

між регіоналами і єдиноцентристами. Було б легковажно сприйняти це на 
віру, забувши про тактику відволікаючих маневрів. Пересвідчимося після 
7 лютого. 

Десять років? 
Нині у штабах обох кандидатів у президенти зманюють ситуативну клі-

єнтуру цукерками. Конкурентам же невдовзі загрожує цунамі. Натуру не 
зміниш. Такий алгоритм роками шліфований. Планомірна зачистка плац-
дармів протягом наступної п’ятирічки неминуча. Це заздалегідь обумовлено. 

Погляньмо на передвиборчі програми, котрі мало хто сприймає всерйоз 
і про які, зазвичай, переможці відразу ж забувають. Передбачити важку-
вато, що трапиться цього разу. 

Отже, кандидат на пост президента України Янукович проголосив, 
що обирається на десять років. Втілення його теперішніх ідей розрахова-
не на два президентські терміни поспіль. Правда, не зазначено, чи знай-
деться між ними час на чергові вибори. 

Наразі про це чутно на рівні медійної бравади і тез виборчої програ-
ми «Україна для людей». Янукович прагне за 10 років привести Україну 
до клубу 20 розвинених країн. Тоді ж у неї буде 50 мільйонів громадян, 1 
мільйон додаткових квартир для молоді, бюджетників, малозабезпече-
них, 3 університети у світовому рейтингу 500 найкращих вишів тощо. 

Гарні завдання. Бог у поміч. Але... 
Давні образи не вдалося замаскувати. Як видно з «України для лю-

дей», ніхто нікому ніщо не збирається прощати. Іміджмейкери навіть не 
старалися затушувати жадання глуму, помсти за прикрощі 2004–2009 
років. В оточенні Януковича повсякчас домінуватиме поривання до то-
тального контролю за ключовими сегментами політики і ринків. 

Що натомість? «Економічного дива» не буде. Не та світова кон’юнк-
тура. Навіть взірцево-показова Німеччина у 2009 році пережила най-
сильніший спад за півстоліття – ВВП скоротився на 5 %. Що вже говори-
ти про Україну, де падіння ВВП сягає 14 %. 

Отож мрійлива фраза лідера першого туру: «Починаючи з 2010 року, 
гарантую щорічне зростання ВВП», може стосуватися Німеччини, Поль-
щі, Росії, кого завгодно, тільки не країни, де він балотується в президен-
ти. Те ж стосується зниження податків, державних «антикризових» коши-
ків, повних дешевих харчів і ліків. 

Тому Янукович візьметься за найлегше. Спочатку призупинить націо-
нальну консолідацію заради поквитання з уявними ворогами попередніх бід 
– «українізаторами». Доти він добряче потрудився, щоб Україна надовго 
зависла в геополітичному шпагаті – «позаблоковому статусі», тобто без 
відповідей по суті на вузлові питання національної оборони і безпеки. 

Тому й промовчав узагалі про свою позицію щодо російського Чор-
номорського флоту, термін перебування котрого закінчиться, як визначе-
но у Конституції України, у 2017 році. 
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Якийсь алогізм вийшов у Януковича: розписав цілі аж до 2020-го, а 
нагальне випустив. Ясно, що зовнішня політика, оборона і безпека дер-
жави – президентські прерогативи – не його коник. Власне, про них він 
мовить бігцем, для годиться. 

Обійшла злободенну тему і Тимошенко, щоправда, зафіксувавши дві 
стратегічні віхи: з часом Україна стане членом Європейського Союзу, а 
приєднається до будь-яких систем колективної безпеки тільки через ре-
ферендум. 

Утім, усі кавалерійські, недолугі та ретроградні стремління здебіль-
шого розіб’ються об залізобетонні амбразури креативної опозиції, де 
першу скрипку знайдеться кому грати. 

В обох випадках побачимо попервах до болю знайому кадрову чист-
ку. У версії Януковича – «від популістів, політичних авантюристів і коруп-
ціонерів», а Тимошенко – «корупційної діяльності». 

Нічого страшного. Після Помаранчевої революції в органах держав-
ної влади і поза нею випливло багацько сміття. Без санації не обійтися. 
Причому обоє мають почати із самих себе, щоби не потішити світ черго-
вим пшиком. 

Як інакше оцінити розсипану пригорщами соціальну милостиню в пору 
світової рецесії. Лише засліплені, далекі від реалій клюнуть на обіцянки 
Януковича про негайне збільшення бюджетних місць у вищих навчальних 
закладах до 75 %, п’ятирічні податкові канікули для малого бізнесу, фінан-
сування медицини на рівні 10 % ВВП тощо. 

Певно, рейтинговий популізм «Юліної тисячі» взірця 2008 року, коли 
6,5 мільйонів виборців – вкладників Ощадбанку СРСР отримали по ти-
сячі гривень, не дав спокою. 

Виборча програма Тимошенко увінчана слоганом «Я вірю в Украї-
ну». Ясна річ, не в ту, що «для людей» Януковича. Убивчим вістрям вона 
пронизує абстрактного винуватця нещасть нашої держави. Це – «коруп-
ційний союз влади та олігархії», котрий жде доля Карфагену. 

Після прочитання цього «Вірую» не зрозуміло, з якого табору слід 
почати очищення: біло-серцевого чи синьо-білого. Соратники Тимошенко 
давно не дивилися на себе в дзеркало. Хрестоматійні приклади подвій-
них стандартів – ще свіжі у пам’яті виборця, котрий не лише перед вибо-
рами вмикає телевізор для споглядання роликів із медово-сексуальним 
голоском. 

Серед іншого привертають увагу освітні перспективи в уяві обох кан-
дидатів. Тимошенко обіцяє завершити заміну шкільних випускних і вступ-
них іспитів до вищих навчальних закладів зовнішнім незалежним оціню-
ванням. 

Натомість Янукович його «поховає», чим пожвавить корупцію, проти 
котрої так уперто бореться у своїй же програмі. 

Дехто аплодуватиме. Раніше типовий ректор 90 % робочого часу в 
річному вимірі публічно й непублічно приділяв тому, як набрати, а не 
вчити «найрозумніших». 
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Кожен вищий навчальний заклад пропонував вступні іспити «власно-
го розливу», скласти які під силу не кожному професору. Їх результати 
легко коригувалися в ручному режимі. 

Водночас Тимошенко мусить усвідомити, що сертифікати Україн-
ського центру оцінювання якості освіти не повинні нівелюватися позакон-
курсним зарахуванням пільговиків. Їм відводять нині не менше 25 % об-
сягів державного замовлення. Розумні діти є такими без огляду ні на що, 
тому не заслуговують ні протекції, ні дискримінації. 

Третього нема 
Шанси на президентську присягу є в обох фаворитів першого туру. 

Найбільший обсяг роботи після 17 січня ліг на плечі штабу Юлії Тимошен-
ко. Проте стріляючи горобців у комфортній Верховній Раді, її сподвижни-
ки згаяли тиждень. 

У цих обставинах перемагають не в парламенті, а в розрізі кожної 
виборчої дільниці, у настроях пересічного виборця. Йому далеко не бай-
дуже, яка одежина та інтелект у майбутнього глави держави. Надто, коли 
вибір звужений, а хитромудрі інтелігенти здоганяють вітер у полі тира-
дами про те, що нема з кого вибирати. 

Не вистачає їм третього. От і засівають половою – іронічними шпиль-
ками про два боки однієї медалі: про артистку і вайла, великого боягуза і 
маленьку бестію тощо. 

Звісно, Його загальмована моторика і заплямована біографія не 
вписується ані в західний, ані в російський варіанти сходження на владні 
вершини. Промовчимо про виховний момент для підростаючого покоління. 

Сумні соціально-економічні показники і несподівані прояви політич-
ної безпринципності, показані за дворічного урядування, знизили Її попу-
лярність. Інше годі чекати від оптично-артистичної ілюзії поступу. Усе 
хтось заважав, ніби щось танцюристу. 

Його президентство – знову кілька втрачених країною років. Її – на-
чебто найменше зло – нетривала передишка перед приходом урешті-
решт цивілізованих політиків. 

Отак і голосуватимемо на сході та заході разом, в унісон: не серцем, 
а розумом. Із твердим переконанням, що переможцю присуджуємо пер-
ший та останній в його житті термін президентства. Без надії, що Во-
на (Він) це затямить. 

Так вважатиме близько половини з усіх виборців. Проголосувавши 
за переможеного, Вони байдуже сприймуть тріумфатора у пірровій пере-
мозі. 

Відтак 7 лютого вийдемо з виборчих дільниць із чистим сумлінням – 
вибрали ліпше. Тим часом одна з двох «бригад» переможно рине у тися-
чі владних кабінетів. Наперед знаємо, що нам аж ніяк не загрожує холод-
ний душ розчарування в президентові, як минулого разу. 

 
Українська правда, 28 січня 2010 року 
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ПРЕЗИДЕНТ  
НА 0,3 СТАВКИ 

 
Перегортаємо сторінку п’ятої в історії України президентської кампанії. 
З останніх сил напередодні пенсії за віком здобута Віктором Януко-

вичем перемога цілком резонно заслужила титулу «піррова». Зрештою, 
він і не переміг як слід – красиво, по-чоловічому, не удостоївся прихильнос-
ті навіть половини співвітчизників, які не знехтували виборчим правом. 

Хоч у достатній мірі скористався адміністративним ресурсом і під-
тримкою крупного капіталу, котрий живе вузькими інтересами і в опозиції 
до влади не запримічений. 

Досі так мало ще не набирав жоден з відомих Україні президентів. 
Також нинішній переможець найповажніший від усіх попередників своїми 
красними літами – за кілька місяців 60. 

Раніше у нас главою держави ставали задовго до пенсійного рубе-
жу. Вочевидь, тому Янукович заледве випередив молодшу тендітну жін-
ку-суперницю за очками – 12,48:11,59 (якщо у мільйонах голосів) та ще й 
у межах соціологічної похибки – 48,95:45,47 (якщо у відсотках). 

Розпрягайте, хлопці, коні! 
Попри вдавано бравурний настрій, Януковичу не до святкової ейфорії. 

Від чого радіти? Мало не спровадили на політичну пенсію, а електорально і 
територіально домінуюча частина України показала червону карточку. 

Нею, наче тореадор бика, він чомусь залюбки дратував опонентів. А 
це ж, як не крути, дві третини всього електорату (24,1 із 36,6 мільйона ви-
борців) і дві третини регіонів (17 із 27). 

Із цього приводу політолог Вадим Карасьов сформулював слушний 
афоризм, дещо нами відредагований: Віктор Янукович виграв не пере-
мігши, а Юлія Тимошенко програла непереможеною. Ці рівносильні по-
люси й надалі визначатимуть майбутнє України. 

У практичній площині географія 7 лютого поступилася демографії. Вод-
ночас це значить, що переможець від самого початку приречений на прези-
дентство не на повну ставку, а 0,3, на третину, котру й заслужив на виборах. 

Йому доведеться стартувати «кривенькою качечкою» при світлі 
скромної перспективи відбути хоча б один термін, причому, з певними за-
стереженнями. 

Приміром, за умови, якщо прийме «теплу ванну» – зважиться на ти-
хе несварливе правління з особистою участю чи без нього. 

Агресивний запал призведе до затяжного конфлікту, де надокучлива 
і непередбачувана примара дострокових президентських і парламентсь-
ких виборів втратить шарм футурологічної фантастики, вдарить буме-
рангом. Отож наразі явно поспішили підігнати білих, вибачте, синьо-бі-
лих коней до парадного під’їзду. 

Регіональних яструбів, певно, доведеться на довічно замкнути в клітку. 
Їх занадто самовпевнені тиради після двобою 7 лютого характерні пропа-
щим вуличним гульвісам, а не респектабельним державним діячам. 



  46

Тому пересічні українці в очікуванні якої шкоди завдасть і яку де-
струкцію привнесе не зовсім цивілізована свита, пропахла нафталіном 
перестояного реваншизму. 

У президентському кріслі Янукович відсидить увесь конституційний 
термін – п’ять років, коли не вийде за формат свого амплуа і своїх здіб-
ностей. Тобто зосередиться виключно на обіцяному покращенні доброту 
співвітчизників, займеться розв’язанням економічних і соціальних вузлів, 
але без перегинів і зловживань, у правовій системі координат. 

Інакше опозиція відчайдушно шукатиме спосіб достроково оголосити 
амністію, але вже без права на електоральну реабілітацію. 

Президентська місія Януковича – тримати синицю в руках. Вона здій-
сненна. Але як тільки він перескочить на орбіту високих геополітичних та 
етнополітичних матерій, намагаючись пробитися із професорів в акаде-
міки, то замість журавля у чужому небі впіймає смачного облизня на рід-
ній землі. 

До цього він начебто своїм розумом доходить, правда, аж із третього 
дня після вдалого фінішу. Тому публічно відхрещується від принизливої 
ролі чиєїсь маріонетки. І припускається свіжої порції ляпів про себе як 
нового президента навіть без офіційної посвідки та інавгурації. 

Вкрадена перемога? 
Його перше місце в президентській гонці скоріше є побічним спла-

вом курйозу і парадоксу, що виблукали із сентиментальних лабіринтів та-
ємничої української душі. 

Мільйони побожних виборців проявили християнські чесноти – по-
блажливість, співчуття, жалість – до впертого здорованя, котрий, пере-
минаючись, «давно в черзі стояв». Та ще й у церквах нарочито молився, 
чекаючи вакансії на посаду президента. 

Мовляв, нехай хоч увійде у кабінет і сяде в крісло, намолене не менш 
ревним православним попередником, щоправда, вірником не Московсь-
кого, а Київського патріархату. 

Дивлячись на мізерний багаж непереконливої суспільної легітимнос-
ті, Януковичу нині хором співчувають. Вельми далеко йому до повноцін-
ного морально-політичного статусу президента всієї України. До сих пір 
він упевнено почувається, либонь, як глава тільки Донбасу – Донецької 
та Луганської областей, де зібрав близько третини свого сумарного елек-
торального врожаю (29,4 %). 

Наскільки сумнівного – почитаємо рішення судових інстанцій, якщо 
вони будуть. 

Факт є фактом. У Донбасі та суміжних регіонах проживають люди інші 
не тільки за стрілкою компаса. Вони теж українці. Це їх політична воля. 
Зрештою, кожен із нас має право бути собою. Тільки разом складаємо не-
розривне ціле – українську націю. Тому будь-які дві точки зору не можуть 
бути взаємно виключними: нашою та неправильною. Тільки – правдивими. 

Ясно, що кували першість Януковича багатьма чинниками, у тому 
числі, за допомогою взятого в короткотермінову оренду президента 
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Ющенка. Також розмашисто задіяли місцевий адмінресурс, якого синьо-
білих ніхто не позбавив на південному сході та півдні. У деяких регіонах, 
як у Закарпатті, Януковичу перепав ситуативний адміністративний бонус. 

Адже ж у чиїх руках контрольний вплив на виборчий процес у локаль-
них рамках, починаючи з адміністрування державного реєстру виборців? 
Правильно – місцевих органів державної влади, щонайменше на третину 
контрольованих «провладною опозицією» і повністю підпорядкованих 
президентові України, вороже налаштованого до табору кандидатки, кот-
ра програла непереможеною. 

Першими небезпеку помітили ті, кого заздалегідь позбавили величез-
них куснів адмінресурсу. Їх візуальні розміри їм обтинали демонстратив-
но – через президентські укази. 

Ось чому 7 лютого відразу після закриття виборчих дільниць Юлія 
Тимошенко націлила свою команду «боротися за кожен протокол, за ко-
жен акт, за кожен голос». Інформація про це з’явилася на її персонально-
му сайті о 21:02. 

Не зволікаючи, прес-служба Партії регіонів о 22:52 розповсюдила си-
метричну відповідь – фразу народного депутата від Партії регіонов Рина-
та Ахметова: «Є влада, а є опозиція. Вибори може фальсифікувати вла-
да, а не опозиція». 

Схоже, справжній господар Донбасу інтуїтивно відчув загрозу фіаско 
і просигналізував найнятому персоналу, що вимагається. Нескладні шиф-
ровки читати між рядків усі навчені. 

Невдовзі, наче на підтвердження, Донецький міський голова Олек-
сандр Лук’янченко, а за сумісництвом керівник міського штабу кандидата 
в президенти Януковича, на всю країну прозвітував: «Ми виконали зав-
дання. Ми планували отримати за нашого лідера 500 тисяч голосів, а отри-
мали 521 208». 

Або ж – 89,33 %. 
Цей совковий за ментальним характером звіт нічим не вирізняється 

від партійно-радянської фіксації «трудового подвигу» про понадпланові 
тонни вугілля, видобутого нерідко з допомогою «приписок». 

У свою чергу Тимошенко в Донецьку підтримав сумарно май-
же район – 41 804 голосів (7,16 %). Усього в місті налічили 734 313 ви-
борців, з яких 583 896 (79,52 %) взяли бюлетені. Це, як підрахував мер, 
на 64 184 більше, ніж у першому турі. 

Вдома проголосували 26 468 донеччан (3,6 %). Це суха констатація, 
котру варто взяти до уваги. Лук’янченко – лиш одне з облич адмінресур-
су, задіяного на користь Януковича. 

Важливо інше. Формальний лідер президентських перегонів став за-
ручником своїх бойових кличів, спрямованих у серце противниці. Надії на 
55 % голосів померли ненародженими, дві третини України не сприйняли 
взагалі його кандидатуру і непривітно зустріли неприємну новину. 

Тим паче ці дві третини виборців не повірили підсолодженому запев-
ненню після 7 лютого, що їх голоси будуть враховані. Куди і як? Вони ж гра-
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мотні, читали раніше на білбордах: «Почую кожного». Прилизаний у фото-
шопі портрет навіть не збирався їх слухати. Що ж тепер враховувати? 

Звісно, пекуча поразка найдошкульніше вразила Юлію Тимошенко. 
Щонайбільше – у рідному краї, де в неї – 536 321 голосів (29,13 %), а в 
конкурента – 1 154 274 (62,7 %). 

Якби трапилося навпаки, то це б кардинально змінило ситуацію. Не 
вийшло. Отож Дніпропетровщина, по суті, вирішила її поточну долю. Як 
тут не згадати сентенцію: «Нема пророка у своїй батьківщині». 

У цьому велемовному випадку є з чого взяти уроки на тему, як «вер-
хи» далеченько відірвалися від своїх «низів». Тому й привільно не першу 
виборчу кампанію пасуться чужинці з конкуруючого клану. 

Якось ріже слух те, що штабісти Тимошенко взялися за скасування 
результатів виборів у Дніпропетровську через «масові фальсифікації». 
Після бою та в пенатах? 

У той же час рідна Донеччина «вклала» у Януковича під зав’язку – 
2 435 522 голосів (90,44 %). Його суперниці перепала дещиця – 173 820 
голосів (6,45 %). Є з кого брати приклад, аби у майбутньому випередити 
халепу «технічного дефолту», що трапився цього разу. 

Паранормальне 
Принагідно зауважимо зовні дивний збіг обставин зі сфери паранор-

мальних явищ. Двійки у порядкових номерах дільниць та округів, де голо-
сували обидва кандидати в президенти, зіграли з ними у чорний нумеро-
логічний жарт. Теж простежується і в результатах волевиявлення. 

Як і раніше, Юлія Тимошенко голосувала на виборчій дільниці № 2 
територіального виборчого округу № 26 у Дніпропетровську, що знахо-
дився у Жовтневому районі на Жовтневій площі. У підсумку жодної рево-
люції – ні Жовтневої, ні Лютневої – звідси не почалося. 

На виборах президента України 17 січня на дільниці № 2 взяли участь 
у голосуванні 1 574 виборці. Тимошенко стала тільки бронзовим призе-
ром (258 голосів, або 16,4 %), пропустивши вперед Тігіпка (628 голосів, 
або 39,9 %) та Януковича (423 голосів, або 26,9 %). 

7 лютого тут проголосувало на 112 менше виборців – 1 462. Тимо-
шенко покращила попередній результат більш як удвічі (524 голосів, або 
35,8 %), але знов поступилася Януковичу, котрий збільшив число сим-
патиків у 1,8 рази (767 голосів, або 52,5 %). 

І це попри те, що на цій дільниці Юлія Тимошенко голосувала у ро-
динному колі – із чоловіком Олександром і донькою Євгенією. 

Віктор Янукович, навпаки, 7 лютого вибрав чоловічу компанію. Близько 
десятої ранку його зафіксували в налаштованій проти нього столиці – на 
дільниці № 20 територіального виборчого округу № 218, що розташува-
лася в Оболонському районі на проспекті Героїв Сталінграда. 

Його полководці Сталінградську битву з натяжкою виграли, проте він 
особисто зазнав дискомфорту локальної поразки. 

Майже перед самим його приходом на дільницю п’ятеро повнолітніх 
дівчат (віком від 19 до 26 років) влаштували театралізоване дійство з пер-
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соніфікованим натяком. Оголившись до пояса, вони вимагали від політиків 
«не ґвалтувати країну». У нагороду отримали адміністративний протокол 
за непокору міліції. 

Але повернемося до результатів. 17 січня на оболонській дільниці 
№ 20 бюлетені взяли 1 684 громадян. Віктор Янукович фінішував третім 
(323 голоси, або 19,2 %). Його обігнали Сергій Тігіпко (522 голоси, або 
30,8 %) та Юлія Тимошенко (408 голосів, або 24,1 %). 

Повторне голосування з виборів президента України 7 лютого заці-
кавило трохи більше виборців – 1 695. Але Януковичу знову не всміхну-
лося похмуре київське сонце (582 голоси, або 34,3 %), під яким йому зна-
йшлося загалом місце лише на другій сходинці. Натомість Тимошенко на 
цій дільниці отримала 920 голосів, або 54,3 %. 

Знайомі граблі 
Як годиться, без зволікань почався поділ шкури начебто вже вбитого 

ведмедя. Демократів (за назвою ще правлячої парламентської коаліції) 
прагнуть потіснити призабуті антикризові менеджери, котрі без утоми де-
кларують якісь антикризові заходи. 

Оскільки перемога піррова, власних сил катма, то приступили до ску-
повування «професіоналів» з угруповань ненависної «помаранчевої влади». 

Навіщо ж тоді завчасу гуртом епатажно надули щоки повітрям-«по-
рожняком»? 

Задля бурлескного перелицювання з регіональної влади у загально-
державну, вкотре пошиту з «клаптиків»? Гідний у Ющенка спадкоємець. 
Обидва ж Віктори. Переможці без перемоги. Це карма. Завше кажемо 
так, коли не видно просвітку в логіці. 

 
Українська правда, 11 лютого 2010 року 
 
 

ГРА У НАПЕРСТОК 
Про владу в Україні вже кажуть, як про покійника –  

добре або нічого 
 
Усе, що досі пов’язане з правосвідомістю і законотворчою діяльністю 

команди президента Віктора Януковича у Верховній Раді, Конституцій-
ному Суді, Кабінеті Міністрів, найліпше порівнюється з грою в наперсток. 
Віртуозно, проте... 

Скільки, чим і ким би не крутили, однаково шахрайство з кулькою у 
трьох ковпачках приносить жаданий зиск лише крутію та його групі – 
охоронцям, підставним, імітаторам виграшів тощо. У разі небезпеки вони 
чимдуж утечуть від розлюченої публіки чи міліцейського наряду. 

Недитячі пустощі 
Одночасно владні висоти пройняв картярський азарт. Мабуть, аби 

негайно розрахуватися з особистими боргами і кредиторами, частково з 
внутрішніми та здебільше із зовнішнім. 
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Тож, не дивно, що успадковані козирі ключовий гравець переклав із 
нагрудної кишені сорочки в задню штанів. Відтак демонстративно затис 
їх сідничним пресом, аби сумнівів ні у кого не було, що коли-небудь ско-
ристається ними. 

Примітно, цей карколомний фокус народився в Харкові 21 квітня 
2010 року в передчасних пологах – після перших 56 днів і ночей прези-
дентства. Чому? В офіційних роз’ясненнях переконливих аргументів кат-
ма. Одна соціальна полова, розрахована на маргіналів із Марсу. 

Їй-Богу, як у художньому фільмі «Весілля в Малинівці». Собі – царю-
вання у Межигірській фортеці плюс 600 мільйонів на утримання в рік і ба-
жано новенький літачок, трудящим – інфляційну подачку, двадцять-три-
дцять гривень на хліб і питну воду, а пастору-нігерійцю Сандею Аделаджі 
– подяку за вибори в Києві, від котрої відразу ж можна відкараскатися. 

Виправдатися за поразку в геополітичній грі не поспішали. Аж 29 квітня 
в медіа розмістили пояснення під громіздкою назвою «Звернення глави 
держави до українського народу щодо підписання Закону України «Про ра-
тифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебу-
вання Чорноморського флоту Російської Федерації на території України». 

Вельми показовий текст і відеоролик на його основі. Невибагливий 
та гнітючий за змістом. Пронизаний інтелектуальною та психологічною 
меншовартістю. Служить абсолютно точним, дзеркальним відображен-
ням правлячої верхівки. Як щире зізнання дитини, котра наробила шко-
ди. Причому зізнання вже після батьківських напучувань і підбадьорень. 

Адже із цього сенсаційного приводу світ на той момент уже отримав 
соковиті пізньовечірні одкровення російського прем’єра (26 квітня) і без-
посередні післяобідні вислови президента Росії (27 квітня). Аж ось вранці 
29 квітня прокинувся й глава Української держави – його звернення по-
ставили на офіційний сайт о 10.33. Нарешті він був «готовий доповісти 
своїм виборцям» – третині від їх загального числа, тобто меншості. 

Навіяв собі, що в країні завершився хаос, прийшла стабільність. Та 
раптом забідкався: «Останні події у стінах Верховної Ради показали, що 
авантюристи від політики готові закидати димовими шашками не лише 
зал парламенту, а всю Україну». 

Тут спрацював копіювальний інтелект. Наведена фраза є творчим 
запозиченням. Закручена тільки жорсткіше – під «залізного хазяїна». Але 
чомусь мовлена в розпачі, зі сумом і печаллю в очах. 

Двома днями перед тим життєрадісного президента Росії Д. Медве-
дєва потішив побачений у Верховній Раді «небольшой на эту тему кон-
церт с применением спецсредств, всего остального». Утім стратегічні ін-
тереси України, у його уяві, взяли гору «над сиюминутными эмоциями, 
которые проявлялись в форме различного рода шумовых эффектов и 
других способов продемонстрировать свои убеждения». Російський пре-
зидент авантюристів не запримітив. 

Отже, де стабільність? Як билися у парламенті, так і б’ються. Як і ра-
ніше, пересічні громадяни спостерігають хаос не десь на вулицях, а в ке-
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рівних макітрах. Кулачні атаки депутатів, загорнутих у знамена владної 
коаліції, б’ють трансляційні рекорди. Сесійна зала як була, так і залиши-
лася рингом боїв без правил. Ті ж самі яйця… І спікер з аналогією à la 
Івано-Франківськ-2004. 

Загазоване сонце 
Розповідь про те, хто ж 27 квітня насправді кинув злощасні шашки, 

впливовий телеканал 1+1 анонсував декілька днів. Натомість збалансо-
ваний погляд постійної ведучої замінили в неділю 2 травня димовою за-
вісою в іншому виконанні. 

Озвучену маніпуляцію побудували на зміщенні уваги з реального ка-
пітулянта, чинного президента, на гіпотетичного співучасника і лиходія – 
екс-прем’єра. Пригадуєте: «Хто в домі у всьому винний? Невістка!». 

Задіяли заяложений арсенал дискретитації опозиційних сил – пере-
смикування різночасових цитат і кадрів, анімаційний гротеск. 

Це характерно для поганого танцюриста. У нього вічно щось на за-
ваді, тому не може без офірних цапів. Не біда, що за великим рахунком 
ідеться про дві третини України, а не персонально винуваті Анатолій 
Гриценко, В’ячеслав Кириленко, Юлія Тимошенко, Олег Тягнибок, Віктор 
Ющенко, Арсеній Яценюк… 

Поновлені новинарні темники, попри незалежний камуфляж, одразу 
кидаються у вічі нав’язливим бажанням запудрити мізки і відполірувати 
замовника до блиску. Глянеш на нього � і ніби в дзеркалі бачиш безгазо-
вий привид голодної смерті, від якого ніде дітися, бо соломи не вистачить. 

У той же час глибоко символічно, що про владу на більшості каналів 
говорять нині, як уже про покійника – або добре, або нічого. Ці договірні 
матчі є спробою повернутися до витоків – до 2004 року. Завершаться, 
очевидно, з тим же результатом. Кортить експериментувати з граблями. 

Суспільство знову прагнуть позбавити кваліфікованого аналізу по-
спішних і деструктивних рішень, прийнятих керівництвом держави. Нато-
мість нав’язують безпросвітний фаталізм, приреченість і неминучість по-
ступової здачі національних інтересів. 

Наче справді мова йде не про безконтрольний бойовий флот чужої, 
не зовсім ґречної держави, не про її безцеремонну економічну експансію, 
а про дріб’язковий перепродаж іржавого металолому чи консервних бля-
шанок із простроченим терміном зберігання. Ще й розраджують: свавіль-
ного орендаря не викурити, незважаючи нінащо. 

До сих пір ніхто з професіоналів найміцнішої вертикалі влади не по-
яснив елементарної арифметики: як за відсутності кворуму із 211 зареє-
строваних у Верховній Раді проголосувало 236. 

Чимало заочних голосувальників невдовзі прийшли з добровільним ка-
яттям. Спокійно собі 27 квітня «засмагали» у славному місті Страсбурзі, у селі 
Підгайці чи на островах Гавайських. Ні сном, ні духом ні про що не відали. 

До речі, чи парламентське табло у заздалегідь захопленому залі, бу-
ва, не запрограмували на самоголосування? Тих нема, присутні б’ються. 
Жменьці чергових за кілька секунд просто несила фізично стоси карток 
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уставити у систему, коли десятки гнізд зіпсовані та половина робочих 
місць закрита величезними синьо-жовтими полотнищами. 

На скандальну фальсифікацію у парламентській редакції від 27 квіт-
ня 2010 року нема терміну морально-політичної давності. Замість неза-
лежного розслідування президентська рать кинулась ловити хуліганів у 
задимленому приміщенні. Не своїх. Опозиційних. 

Мабуть, за цим сценарієм спробують провести і найближчі місцеві 
вибори. Спочатку їх незаконно перенесли. Потім або ще раз не знайдуть 
грошей у бюджеті, або напишуть такі електоральні підсумки, що будьте 
здорові. Хіба чогось путнього можна діждатися від державних діячів, які 
виховувались у підворітні? Надія крихка, проте християнське віровчення 
до всіх милостиве. 

Газові знижки ціною національної гідності для діючої влади служать 
зручним приводом тріумфально сховати голову в пісок чорноморський. 
Це нагадує інформаційну практику третього президента Віктора Ющенка 
та його прем’єрів Юлії Тимошенко і Віктора Януковича, які кожний свій 
крок проголошували черговою перемогою. 

Усе б нічого. Та вдень жодному Гераклу не під силу загасити сонце, 
лише зімітувати темінь, закривши очі. Нічний же морок легко розвіює світло 
звичайнісіньких електроламп. 

Гендерна рівність 
Президент В. Янукович 29 квітня вкотре пообіцяв співвітчизникам, 

що «Україна буде сильною і процвітаючою». Та за недоглядом спічрайте-
рів удався до лакейської лексики, виставивши себе в іронічному амплуа 
вірного васала. 

Виявилося, що він у Харкові здійснив героїчний вчинок, бо коштом 
неймовірних зусиль успішно відновив «довіру російського керівництва». 
Від того «у Вашингтоні, Брюсселі, усіх європейських столицях» просто у 
захопленні. 

Насправді – у шоці, там не ждали такої ганьби на рівному місці. Вра-
жені були в 1997 році, коли в тяжких обставинах другий президент Лео-
нід Кучма та його дипломати досягли найгучнішого зовнішньополітичного 
успіху відразу на декількох фронтах, у тому числі російському. 

Після 21 квітня 2010 року міжнародний статус України зазнав дефол-
ту. Із регіонального гравця вона перетворилася в аутсайдера. Які там 
іноземні інвестиції, зона вільної торгівлі! Німцям, італійцям чи французам 
простіше буде свої українські інтереси реалізувати під гарантії Москви, а 
не її київського сателіта. 

Віктор Янукович поставив собі на карб те, що вирішив головну проб-
лему, залишену попередником Віктором Ющенком. Нормалізував відно-
сини з північно-східним сусідом. Вони враз перетворилися на взаємови-
гідні. Як за помахом чарівної палички. 

Водночас визнав, що роком раніше Росія нав’язала Україні «кабаль-
ні газові контракти, які привели державу на межу соціально-економічного 
колапсу». 
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Є логіка взаємності? Не було і нема. Якщо досі Москва тягла в каба-
лу, а Київ пручався, то тепер лихвар змилостивився до наймита, котрий 
добряче попітнів, аби повернути довіру хазяїна? 

Покірного слугу безжально дотискують і розмащують в авральному 
темпі, а у нього в ейфорії бринять сльози вдячності. 

Про яке ж рівноправне партнерство йдеться? Сильного і слабкого? 
Тріумфатора і капітулянта? Сутенера і повії?.. Образне порівняння з будь-
яким тандемом є вірогідним. Судіть самі. 

Ціна вождя 
Пізно ввечері 26 квітня після перемовин у Києві російський прем’єр 

Володимир Путін зустрівся із журналістами. Він зауважив, що ніхто з укра-
їнських лідерів, включно з екс-прем’єркою (двічі назвав її шанобливо – 
Юлія Володимирівна), доти не ухилявся обговорити проблему стосовно 
продовження терміну перебування в Україні російського флоту. 

Яскравий пасаж медіа підхопили. Та не всі мали терпець дослухати 
його розкуту кінцівку. Як тонкий знавець рідної мови, В. Путін підібрав до-
хідливі слова: «Но та цена вопроса, которую нам выкатили, она, по-мое-
му, вообще запредельна. Я бы на эти деньги съел бы и Януковича, и ва-
шего премьера вместе взятых, но таких денег не стоит ни одна военная 
база в мире. Нет такой цены». 

Варто зауважити, що для російського прем’єра український прези-
дент якийсь безрідний, без титулу – просто Янукович, а прізвище Азаро-
ва на гадку й не спало. Натомість поваги до їх противниці він не прихо-
вував, пам’ятаючи її ім’я та по батькові. 

Отже, геополітичні домагання Москви попередні перемовники з укра-
їнського боку, включно з Ю. Тимошенко, грайливо нівелювали ментально 
доступною В. Путіну «ціною питання». Простіше кажучи, відмовили. 

Таке часто трапляється. Коли хтось не хоче продавати надто дорогу 
(не в грошовому еквіваленті) йому річ, нерідко заломлює настирливим 
покупцям захмарну ціну, щоби відчепились. 

Зі свого ж боку, Віктор Янукович ступив на слизьке і посковзнувся. 
Узяв шматок дешевого сиру з примітивної мишоловки. У тому й признав-
ся 29 квітня, відповідаючи на поставлене самому собі запитання: «Чи 
здобуто це надто високою ціною?».  

Ні, мовляв, бо протягом десятиліття Україну жде віртуальна еконо-
мія у великих розмірах. За ті 40-45 мільярдів доларів, словами В. Путіна 
від 26 квітня, «несколько баз таких [як у Криму – авт.] можно построить». 
Вочевидь, так само віртуально. 

В унісон порадів Дмитро Медведєв, перебуваючи в Осло: «Плата, 
которую мы даём за присутствие нашего флота, большая, но она не за-
предельная». Це сталося на прес-конференції з норвезьким прем’єром 
Йенсом Столтенбергом 27 квітня, за лічені години після ратифікації «Хар-
ківської угоди». 

Отож, президент і глава уряду Росії засвітили ринкову ціну україн-
ських візаві – дешевих як ніколи. Нічого не вдієш – світова криза. 
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Виходить, що Юлія Тимошенко на президентському посту вийшла б 
їм просто не по кишені. Бо за ті гроші Володимир Путін здатний у кліп ока 
прилюдно з’їсти Віктора Януковича і Миколу Азарова – теперішніх прези-
дента і прем’єра України «разом узятих». 

Убивчі коментарі насмішкуватих московських друзів не вивели «рів-
ноправного партнера» з рівноваги. Певно, таке вже у нього президентсь-
ке почуття гідності. Не на підлеглих показують свою великість, а у стосун-
ках із рівними за статусом. 

Комікси з геростратом 
Віктор Янукович переконаний, що тезою «дешевий газ уже сьогодні» 

лише підтвердив курс України на європейську інтеграцію. У цьому сенсі 
«суттєве зниження ціни» на російський газ прив’язав до двох програмних 
проривів – підвищення «соціальної захищеності кожного українця» і по-
силення «енергетичної безпеки усього європейського континенту». Щось 
на кшталт бліцкригу небаченого масштабу. 

Чим не Петро Перший з його прорубаним «вікном в Європу», прав-
да, на щойно окупованих землях? Чим не месіанська ідея глобальної ва-
ги, варта Нобелівської премії? 

Більше того, 29 квітня у Мінську він з ентузіазмом зіграв роль шкільно-
го учителя-вестернізатора. Навіть «особливу увагу приділив і питанню що-
до роботи Білорусі в напрямку наближення білоруського законодавства до 
європейського» (Прес-служба президента В. Януковича, 29.04.2010, 14:00). 

При цьому нагадав, що «в Україні вже здійснюється адаптація націо-
нального законодавства до європейського». Білоруський президент Олек-
сандр Лукашенко спроквола підіграв і погодився на спільну «дорожну кар-
ту», щоби не відрізнятися «від тих країн Європи, з якими межуємо». Десь 
ми про ці карти вже чули. Бракує лиш компаса. У бік Брюсселя. 

Звичайно, від різкого історичного повороту в Харкові планета не 
здригнулася. Не збили її з пантелику крутіші катаклізми – руйнівний зем-
летрус у Гаїті, хмари вулканічного попелу з Ісландії, нафтова пляма у 
Мексиканській затоці чи вуличні дебоші у Греції. А тут якісь східносло-
в’янські бутафорії з міждержавними альянсами. 

Світ би розчулився, довідавшись про воістину нечуваний успіх. Коли 
б замість теревенів на зігнутих колінах про «нормалізацію відносин», 
президент України, наприклад, враховуючи винятковий внесок українців 
у «спільну історію», зненацька домігся визнання української мови як дру-
гої державної у Росії. Чи подібного, від чого дух аж перехопить. 

Натомість усе достоту «спільне», навіть гра в одні ворота – у свої, та 
ще й на рідній землі. Не дивно. Снаги вистачає лише на нарізку локшини 
заради боротьби з вітряками минулого. І на головне – розпродаж держа-
ви, порізаної на шматки. Звісно, в історію найлегше увійти геростратом. 

Маємо справу із совковим реваншем відмираючого покоління. Пере-
стояні державні мужі знайшли відраду в ідеологічних кліше дитинства, 
що припало на тоталітарну класику 1950–1970-х. Із суботниками, парада-
ми, кремлівськими курантами, Сталіним і Леніним, паліями війни і лозун-
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гами про мир, а тепер зі святими отцями на додачу. Два десятиліття не-
залежності щось і в їхніх мізках змінили. 

Вони неприйнятні психологічно. Цінності плутають із ціною, забавля-
ються правом, блефують. Заступають за червону смугу моралі, але обо-
в’язково з нарочитим молінням у церкві під корогвами. 

Колись подібне призвело до вростання у партійно-державну владу 
інтелігенції, духовно відчуженої від її постулатів. Адже прихильності не 
здобудеш за квотою чи за ліцензією. 

Розвіювання хмар 
Уже виросло покоління, виховане на конкурентних відносинах, а не 

за приписами партократії чи керованої демократії. Куди ж його подіти? 
Винищити за взірцем біблійного царя Ірода? Зацитькати, заткнути рота? 

Мовляв, проблеми зникають не тільки з людьми. У когось забракне 
сміливості, комусь – ефіру. А декого, за підказкою М. Азарова від 5 трав-
ня, допитають слідчі. На його суржикові вийшло зі злорадним колоритом 
– із натиском на «пытать» – катувати, мучити. 

Насправді ж, яка влада, така й опозиція. Це сіамські близнюки з од-
ним тілом – Україною. Їх не розвіяти як вуглекислотою дощові хмари над 
Хрещатиком 9 травня. Вони змушені взаємодіяти. Тільки цивілізована 
влада може розраховувати на інтелігентну опозицію. І у безвиході, й у дні 
переможні. Коли вони будуть. 

Як не прикро, спостерігаємо сьогодні нову ходу можновладців сум-
нозвісним колом із випробуванням на міцність народного терпіння у на-
дії, що двічі в ту саму воду протесту не увійти. Але вдруге ображена пуб-
ліка – не міліцейський наряд. Важко втекти. 

У «героїзмі» геростратів нема перспективи. Якщо, звичайно, Консти-
туційний Суд не переконає, що в українській мові деякі слова мають інше 
значення, ніж до інавгурації 25 лютого 2010 року. 

А, може, підбурювати, провокувати, дражнити, дратувати, бити, ла-
мати, йти напролом, перейменувати безлад на порядок – це і є обіцяна 
стабільність? Тоді є чим прозвітувати. Достроково. Без допитів та очних 
ставок. Навіщо слідчим і суддям завдавати зайвої мороки. 

Причому вже цей рік слід уважати 2020-м. Або докинути ще 25. 
 
7 травня 2010 року. Публікується вперше. 
 
 

МІСЦЕВІ ВИБОРИ ОЧИМА РЯДОВОГО ВИБОРЦЯ:  
«ПЛЮС-МІНУС 25%» 

 
Народне волевиявлення 31 жовтня 2010 року підтвердило великий 

інтерес пересічного електорату до партійних брендів і макрополітичного 
ландшафту. На цьому тлі місцеві краєвиди є похідними, вторинними. 
Проте буде не зовсім коректним за отриманими результатами проекту-
вати грядущі зміни у всеукраїнському вимірі. 
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Нині потрібно говорити не мовою партійних проекцій, не про якість 
правової культури в цілому – а про службових та інших осіб, які в кон-
кретних випадках спотворили документальне відображення справжніх 
суспільних настроїв. 

Варто замислитися, чи не дзвенить уже стиха дзвін, що гучно звучав 
після електорального шахрайства пізньої осені 2004 року. 

Хазяїв столичних кабінетів зараз тягне до нарочито оптимістичних 
філософствувань про «торжество демократії» та про «неістотний харак-
тер помічених порушень». Як завше, їм кортить жонглювати граничними 
межами «істотності». Залишилося тільки переконати мільйони виборців: те, 
що вони 31 жовтня побачили на власні очі, їм наснилося. Причому не те-
пер, а багато-багато років перед тим. 

Прихований саботаж 
Будь-яка діюча влада повністю відповідає за дотримання законності 

на всіх етапах виборчого процесу. Нинішні можновладці чомусь не спра-
вилися з покладеними функціями. Можливо, свідомо. 

Адже навіщо стільки зусиль витрачати на те, щоби паралізувати явку 
виборців штучними чергами, внаслідок невмотивованих переміщень ви-
борчих дільниць зі зручних будівель у непристосовані? Приміром, в од-
ному із приміських сіл Ужгорода виборці завжди голосували в просторо-
му приміщенні сільради, а зараз під виборчу дільницю відвели маленьку 
кімнатку фельдшерсько-акушерського пункту. 

Подібними хитрощами скрізь вдавалося знизити порівняно високу 
явку, що очікувалася. 

Просто ніхто ще не узагальнив значимість побутових чинників: роз-
ташування й пропускну спроможність виборчих дільниць у день голосу-
вання. Зрозуміло, що там украй складно було виконати важливе перед-
виборче доручення президента: випити чаю і з’їсти бутерброд. 

Могло бути гірше 
Міжнародне реноме української влади фактично не постраждало. 

Воно стабільно малопривабливе. 
Світова спільнота переживала лишень, аби «не було гірше». Адже у 

світі заздалегідь знали, що чисельні запевнення президента України над-
то контрастують із дійсним станом справ на всіх стадіях виборчої кампа-
нії. Хоч його іміджмейкери віртуальне «утвердження правопорядку й де-
мократії» подавали за реальне, але розвинуті країни не повірили. 

Всередині ж України реформаторсько-цивілізаційних потуг не спо-
стерігалося. Інакше була б жорстка реакція на всі протизаконні дії напе-
редодні та в день голосування, зокрема, на факти масового підкупу ви-
борців, або «невинні» помилки при підрахунку голосів. 

Натомість у коридорах влади порожньою говорильнею маскували 
свій рейтинговий мандраж. От і вийшло, що Україна вдвічі європейськіша 
за Європейський Союз. Словами українського прем’єра, там явка нерідко 
25 %, а у нас наразі 50 %. Як тут усім не порадіти за «дуже добрий показ-
ник за європейськими мірками»! 
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Провокування безладу 
На останніх місцевих виборах в Україні знову мали місце спалахи 

епідемії «електоральних недуг», пов’язаних із діями чи бездіяльністю 
«владної вертикалі»: адміністративний ресурс, підкуп виборців, фальшу-
вання волевиявлення. М’яко кажучи, вони є очевидними й не дуже доб-
рими «за європейськими мірками». 

Ясна річ, на поточні обсяги електорального мережевого маркетингу 
вплинула економічна криза. 

Насамперед відлунила інфляція. Якщо голос виборця колись, у пар-
ламентській кампанії 2002 року, деінде вартував якихось 20 гривень, то в 
Закарпатті на нинішніх місцевих виборах закупляли оптом позначки на 
всіх бюлетенях за 150 гривень. За неофіційними даними, одна з політич-
них сил лише в Ужгороді роздала виборцям три мільйони гривень готів-
кою. За них в ідеалі прагнули прихильності 20 тисяч виборців, але твер-
до розраховували на чесність хоча б половини з тих, хто взяв гроші та 
календарик-інструкцію. 

У селах «поріг чесності» сягав уже двох третин. «Агітатори» і «бригади-
ри» працювали в поті чола за методикою, описаною в спеціальному посіб-
нику. На ці масові порушення правоохоронці мусили б реагувати негайно. 

Отож усупереч соціологічним дослідженням, здобуті постфактум го-
лоси несподівано виросли в «партії мережевого маркетингу» як на дріж-
джах. За невисокої явки цей прийом дав респектабельні відсотки, що 
слугують вагомим аргументом у спекулятивно-політичних ігрищах, але не 
для тих же «куплених виборців». Варто прислухатися до їхніх одкровень. 

Парадоксальна ситуація. Нинішня влада залюбки грає на публіку 
правоохоронними мускулами, а на порушників виборчого законодавства 
духу забракло. 

Наприклад, привладна нині політична сила зафіксувала в Закарпат-
ській області низку фактів прямого підкупу – роздачі грошей із боку більш 
успішного конкурента. Чи матимуть вони судову перспективу? Навряд. 
На порядку денному коаліційні торги місцевого штибу. 

У підсумку діюча влада може впевнено записати у свій актив черго-
вий виток тінізації політичного життя. Тому свіжі президентські заклики 
відкласти «вузькопартійні інтереси» – є, по суті, зверненням до самого се-
бе. «Медовий місяць» для президента завершився ще до 31 жовтня. 

Квазідемократичними виборами органів місцевого самоврядування 
навряд чи вдалося справді «істотно» дезорієнтувати українських грома-
дян, а тим паче їх деморалізувати. Проте такими титанічними зусиллями 
легко наблизити Україну до «непоганої» явки 25 % виборців. Тобто винят-
ково своїх. А опозиційні хай сидять удома. 

Чи не в тому сенс нинішньої гри правлячої верхівки в «неістотні по-
рушення» чи «технічні недоліки»? 

 
Українська правда, 3 листопада 2010 року 
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ГЕРОСТРАТИ ДЕМОКРАТІЇ  
З ВІДБІЙНИМ МОЛОТКОМ 

 
Листопад 2010 року є знаковим. 
1-го листопада, наступного дня після місцевих виборів, у світі знову 

заговорили про зловісні масштаби електорального шахрайства в Україні. 
22 листопада, за збігом обставин у шосту річницю Помаранчевої ре-

волюції, на Майдані Незалежності в Києві розпочалася потужна акція 
протесту приватних підприємців проти кабальних пасток Податкового ко-
дексу, народженого урядом Миколи Азарова й президентською більшіс-
тю Верховної Ради. 

Інші події теж показові, хоч і менш значимі. 
12 листопада президент Віктор Янукович призначив Віктора Балогу 

міністром із надзвичайних ситуацій. 23 листопада Іван Балога, рідний 
брат міністра, став головою Закарпатської обласної ради. 

У цій картині абсурду, гротеску й протестів, на тлі погіршення соці-
ально-економічної ситуації знайшлося місце для радісної президентської 
звістки про наближення «безвізової ходьби в Європу«. 

Насправді ж доморощені можновладці витискають Україну на цивілі-
заційне узбіччя. 

От і географічний центр Європи – Закарпаття – мало не зомлів від 
кадрових нокаутів бізнес-групи з Мукачева, котра презентує себе як пар-
тія «Єдиний Центр». 

Чому на узбіччя? У демократичному суспільстві державна влада фор-
мується легітимно – в умовах політичної конкуренції на чесних виборах. 

Місцеві вибори 31 жовтня слугують вододілом. 
Демократію в Україні знову підмінили правлінням багатіїв – плуто-

кратією, характерною для президентства Леоніда Кучми. Це – різновид 
олігархічного режиму, коли все за всіх вирішує тісне коло осіб, наприк-
лад, партійна верхівка чи «сім’я» глави держави. У резолюції Європарла-
менту щодо України від 25 листопада, його описано евфемізмом – як 
«надмірну участь великого бізнесу в політичному житті». 

Через профіцит жадібності та дефіцит інтелекту правляча групка бага-
тіїв не здатна сьогодні засипати провалля в держбюджеті та Пенсійному 
фонді, приборкати інфляцію. Саме тому дрібних комерсантів і рядових спо-
живачів зобов’язали наповнити «засіки Батьківщини», зберігши крупному ка-
піталу податкові індульгенції, відставним сановникам шикарні пенсії тощо. 

Водночас тихцем збільшили зарплату тілоохоронцям, точніше – пра-
воохоронцям. Чиновників же налякали можливими скороченнями у свіжій 
порції розмов про адміністративну реформу, а простолюд – збільшенням 
пенсійного віку. Про такі афери, як бартерна комбінація «дешевий газ в 
обмін на флот», незручно й згадувати. 

Відновлену плутократичну модель в Україні прикрасили суспільно-
політичні та соціокультурні явища, які добре знані ще з доби середньо-
віччя. Це – трайбалізм, непотизм, порнократія, фаворитизм. 
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Трайбалізм виявляється у формуванні органів державної влади на 
основі кланово-територіальних зв’язків. Варто лише зазирнути до біогра-
фій столичних і регіональних посадовців. 

Згідно з конвенцією ООН про корупцію, яка чинна для України з 1 січня 
2010-го року, «конфлікт інтересів» є нездоланним бар’єром при відборі 
державних службовців. У розвинутих країнах вищі чиновники не сміють 
роздавати керівні посади родичам. Завдячуючи попередньому президен-
ту Віктору Ющенку, який теж «вів Україну в Європу», непотизм запам’я-
тався пересічним українцям у ширшому обсязі – кумівстві. 

Урешті-решт Ющенка відправлено на солідну президентську пенсію, 
проте його любі друзі та кумове у фаворі. Років шість тому вони зійшли 
на владний олімп на гребені боротьби з фальсифікаціями народного во-
левиявлення. Тепер вони знов «на конях», у результаті тої ж фальсифі-
кації, хоч і рівнем нижче – на місцевих виборах. 

Наче в знаменитій кінокомедії «Весілля у Малинівці», сірий кардинал 
і кризовий менеджер ненависного «помаранчевого режиму», умить змі-
нив головний убір, і легко отримав хлібне місце у ворожому таборі «біло-
синіх». 

Там кадрового голоду не спостерігається, але є нагальна потреба в 
одіозних призначенцях, маститих флюгерах, гострозорих кураторах рід-
них і нерідних областей. Тож проводяться кастинги на роль герострата 
демократії та його разове використання в якості відбійного молотка для 
надтріснутого моноліту парубків із донецького степу. 

Дарма била в дзвони «вертикаль влади» в особі Закарпатської об-
ласної організації ПР про чисельні факти прямого підкупу виборців «Єди-
ним Центром». Зі свого боку, «Єдиний Центр» викрив підробки виборчих 
протоколів на замовлення спонсорів двох квазіпартій – Партії угорців і 
Демократичної партії угорців. Їх робили «прохідними» вже після виборів. 

Тепер усі вони браття – регіонали, єдиноцентристи, «угорці», а не 
тільки ті, що мають прізвище Балога – Віктор, Іван, Павло. 

Логічно, що обласну раду очолив середній брат. Старшому важкува-
то поєднувати два пости – міністра й голови облради, хоч Верховній Раді 
нетяжко узаконити цю надзвичайну ситуацію як виняток. Молодший брат 
навряд чи буде чекати до наступної каденції, скоріше – вакансії голови 
облдержадміністрації. 

На щастя, Україну ще не повністю вразив вірус порнократії. «Прав-
ління блудниць» притаманне ранньому середньовіччю. У 904–963 роках 
багатії домагалися обрання Папою Римським своїх коханців, друзів, ро-
дичів. Наразі прикладів обмаль, хіба що кульгаве порівняння з головою 
якоїсь там ради. 

Незрозуміло лишень, навіщо головам облради – акулам бізнесу в 
Донецьку, Мукачеві, деінде – ще й зарплата від держави з величезним 
доважком: 15 % за вислугу років, 90 % «за особливий характер роботи», 
преміювання 60 % окладу. Чималенька й матеріальна допомога – серед-
ньомісячна платня. 
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Щедрі закарпатські браття-депутати не пошкодували тих грошей 
державних: «за» проголосували 100 із 104 депутатів. Навіть кілька опози-
ціонерів із партії «Батьківщина» долучилися. 

У шкільних підручниках історії гарно описані абсолютні монархії, коли 
домінував фаворитизм і продавалися державні посади. Першу скрипку 
грали віддані монарху люди, без огляду на їхні управлінські здібності. Ду-
же таланило інтимним партнерам, як-от: утриманцям, які, на відміну від 
проституток, фінансувались одною особою. 

Як зазначив Європарламент, місцеві вибори в Україні 31 жовтня «не 
встановили нового позитивного стандарту«. Про легітимність значної час-
тини депутатів місцевих рад говорити не доводиться. Комусь купили ман-
дат на «мажоритарці», когось виставили фронтменом, а щоб «рухався» 
потрібний список, докинули голосів постфактум. Хто скільки зміг. Аж поки 
контрольний пакет не опинився в одних руках. 

Ох, ці знайомі віражі на прадавній спіралі!.. 
 
Українська правда, 26 листопада 2010 року 
 

 
ТІНЬ ТИМОШЕНКО 

[Суспільний спокій «стабільній владі» тільки сниться] 
 

За півтора роки Віктор Янукович припустився істотних зовнішньо- і 
внутрішньополітичних прорахунків. Задекларовані реформи буксують. 
[На міжнародній арені фіаско за фіаско: як не з митно-газовою Росією, то 
з неблагонадійною Чехією. 

За що не візьметься владна верхівка України, виходить, наче в афо-
ризмі покійного Віктора Черномирдіна, російського прем’єра 1992–1998 
років: «Хотіли як краще, а вийшло як завжди»]. Замість «покращення 
життя» суцільна говорильня [, софістичне заколисування самих себе. 

Жити стало гірше і сумніше 
«Друзі Вітчизни» та чолі з її головним рятівником утомилися]. 
«Почути кожного» не бажання немає, а соціологічні «прийомчики» 

набридли. 
Тому й результати досліджень громадської думки не тішать, зокрема 

Центру Разумкова за квітень-травень і червневі Київського міжнародного 
інституту соціології. 

Бравада монолітної влади і настрої більшості населення є діамет-
рально протилежними. Правляча команда в очах виборців упала нижче 
порогу легітимності. Вона виражає інтереси меншості, діє на догоду ще 
вужчому колу – меншості від меншості. 

Це видно з пенсійної реформи «Януковича–Тігіпка». Надвисокі пенсії 
мають непробивний захист. Перед кількома тисячами колишніх чиновни-
ків, які не можуть пояснити походження своїх статків, пересічні платники 
податків мусять стояти довічно з вивернутими кишенями. 
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Оскільки президент Янукович і прем’єр Азаров пенсійного віку, то й 
реформу розвернули таким чином. Побідкалися про пенсії розміром 60 
тисяч гривень, але залишили їх. Для себе. Хто не встиг, той запізнився: і 
57-літній Ющенко, і 50-літня Тимошенко. 

Подібне розв’язання невідкладних проблем, потрійні стандарти (для 
себе, опонентів, інших) визначально впливають на те, як громадяни ба-
чать ситуацію в країні. 

У травні цього року 63,4 % з них вважали, що події в Україні розвива-
ються у неправильному напрямку, а у правильному – 15,2 %. Рік тому ці 
показники були для нової влади вдвічі кращими. 

Промовистою є оцінка громадянами всієї правлячої коаліції. Бачимо 
її у відповіді на запитання: «Якби найближчим часом знову відбувалися 
вибори до Верховної Ради, за яку партію чи виборчий блок Ви проголосу-
вали б?». 

За рік Партія регіонів більш як удвічі скоротила можливе число своїх 
виборців: із 39,1 % (квітень 2010 року) до 16,5 % (травень 2011-го). Її со-
юзники теж у мінусах. 

Підтримка «Сильної України» зменшилася із 8,6 до 5,3 %, а Народна 
партія подекуди взагалі випадає з рейтингу, не долаючи меж статистич-
ної похибки. 

Водночас електорат Блоку Юлії Тимошенко залишився стабільним: 
14,0 % (квітень 2010 року) і 13,4 % (травень 2011-го). Зросли симпатії до 
«Фронту змін» – із 3,8 до 7,0 %, «Свободи» – з 2,7 до 3,6 %, партії 
«УДАР» Віталія Кличка – з менше 2 до 3,1 %. І ще зростатимуть – ще б 
пак, Клички заволоділи титулами чемпіонів світу з професійного боксу у 
важкій вазі за всіма версіями. Цей успіх належить до позитивних новин, 
якими прагне нагодувати виборців діюча влада. Проте самій не вдаються 
прориви, приурочені Євро-2012. 

Єдине, в чому переконали суспільство: дорогою ціною надзусиль Ук-
раїна не випадає з графіка підготовки. Чому дорогою? А тому, що об’єкти 
стали дорожчими за європейські аналоги. «Свої фірми» постаралися. 

Опозиційні настрої домінують у суспільстві. За оцінками експертів, за 
останній рік українці збідніли на 10 %. [Нині 38 % домогосподарств в Ук-
раїні перебувають у стані гострого соціального відторгнення. Йдеться 
про неможливість знайти роботу, соціальну допомогу, впливати на влад-
ні рішення]. І про абстрактну відповідальність не йдеться. Адже народ 
знає: хто у керма, той і винний. 

Перед Віктором Януковичем постала неприваблива перспектива опи-
нитися в аутсайдерській лузі, де розмістився його попередник. 

Так, якби вибори президента відбувалися наступної неділі, то за Яну-
ковича проголосували б лише 17,2 % виборців. Юлія Тимошенко дихає 
йому в спину – 14,4 %. Розрив такий же, як півтора року тому. 

До першої п’ятірки потрапляють Арсеній Яценюк (8,2 %), Сергій Тігіп-
ко (5,2 %), Олег Тягнибок (3,0 %). Віктор Ющенко відкинутий виборцями 
на узбіччя історії – 0,8 %. 
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Сумним для діючого президента є й інший показник. Усього за рік – 
від квітня 2010 року до квітня 2011-го – число громадян, які повністю під-
тримували діяльність Януковича, скоротилося у чотири рази – з 42,3 до 
10,6 %. Половина співвітчизників (49 %) стверджують, що його не підтри-
мує. Рік тому таких було 30 %. 

[Для України і світу � це позитивні новини. Із десятьма відсотками повної 
підтримки гори не звернеш і авторитарних висот не досягнеш. Можна тільки 
спробувати, щоб зігрітися, зайві калорії спалити. Це � як біг по пеньках. 

Шоу виживання] 
У Тимошенко фактично такі ж показники. У квітні цього року її діяль-

ність повністю підтримували 9,6 % громадян, не підтримували – 60,2 %. 
Як тут не згадати квітень 2005-го – зоряний час екс-прем’єра, коли рівень 
її підтримки сягав 47,3 %, а непідтримки – 19,7 %. 

Чи повернеться коли-небудь ота золота весняна пора народної лю-
бові? Наразі мало підстав для оптимістичних візій. Хіба що серіал із Пе-
черського суду запалить світло у кінці тунелю. Реаліті-шоу триває, точ-
ніше його різновид – шоу виживання. 

Мусимо жити взаєминами між трьома політичними дітьми Леоніда 
Кучми. Найстарший за віком – Янукович [(1950 року народження)] – на 
словах простив «батька» у церкві перед іконою. На ділі ж кримінальною 
справою нагадав, хто й кого «розводив» у листопаді-грудні 2004-го. 

Середущий син – Ющенко [(1954 року народження) – усерйоз не мав 
жодних образ на того, хто його породив], його синівське пошанування 
«батька» загальновідоме. 

Молодша «донька» – Тимошенко [(1960 року народження)] – ніколи не 
забуде «батьківських» благословень, починаючи із слідчого ізолятора в 
2001-му. Пройшло десятиліття і справу «батька» продовжив «старший син». 

Питання в тому, чи сяде «сестра» в президентське крісло без суди-
мості. Затяжна сімейна драма. Кожен судить сам по собі. Головне, щоби 
не було перешкод з онлайн-трансляціями. 

Неждано Янукович зробив сюрприз своїм співвітчизникам і до Дня 
Конституції показав частину власної приватної резиденції. Чи додало це 
рейтингів сміливцю – питання риторичне. Від чого збіднілому простолю-
ду радіти? Що завдяки державним посадам дехто багатіє, як на дріж-
джах? 

До слова, побачене нагадує маєток потерпілого внаслідок революції 
президента з Північної Африки і Близького Сходу… Сумна аналогія. [Вік-
тору Януковичу хочеться по-царськи пожити вже сьогодні. Але ж Україна 
– не Африка, не арабський світ і не латиноамериканський. 

Якщо до Дня Конституції пересічному українцю показали дещицю 
президентського маєтку, то чого йому чекати до Дня незалежності. Тим 
паче кругла дата – 20-ліття. Гадаю, до крайнощів не дійде. Віктор Януко-
вич не одягне маршальський мундир як президент сусідньої Білорусі чи 
військову уніформу з червоним беретом як президент далекої Венесуе-
ли. В Україні подібні берети носять бійці підрозділу міліції особливого 
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призначення «Беркут». Саме їх у переддень Івана Купала у реаліті-шоу з 
Печерського суду показували]. 

До того ж у президента України відсутнє відчуття історичної місії. Він 
обирає війну з левицею у клітці (даруйте, з тигрЮлею). Ось чому блукає 
Межигір’ям привид Тимошенко. 

Її тінь переслідує «старшого брата». Навіть збитки, нібито завдані нею 
державі, крутяться довкола ринкової вартості Межигір’я: і показаного (1,7 га), 
і непоказаного (136,6 га). 400 мільйонів доларів. 

Недолугою є спроба виконавчої вертикалі залучити судову гілку до 
переслідування опонентів. Замість холоднокровного вивчення обставин 
кримінальної справи щодо Тимошенко вийшло «касове» судове шоу із 
словесними перепалками, тиснявою, бійками з участю «Беркута» і карет 
швидкої. 

Уже не йдеться про акт правосуддя. Він мотивований політичною 
кон’юнктурою. Це прелюдія «генерального мордобою» – на парламент-
ських виборах-2012. Ще невідомо, чия візьме, а суди приречені працюва-
ти за міліцейської блокади, судді – під опікою снайперів. 

Ось чому в Україні нема довіри і поваги до суду. У квітні цього року 
повністю підтримували його діяльність лише 4,2 % громадян, не підтри-
мували – аж 57,1 %. Найвищі рейтинги судова влада мала у лютому 
2005-го: 21,3 % підтримки і 29,3 % непідтримки. 

Це вирок судовій реформі Януковича. Звідки взятися довірі? Мажори 
і далі безкарно б’ють, нищать людей у Києві, Одесі, Луганську тощо. І чи 
не кожен з убивць має якесь відношення до політики чи політиків. 

До слова, добу «золотого спокою» в Речі Посполитій обірвала про-
гнила судова система. Військовий пенсіонер шляхетського стану Богдан 
Хмельницький, сім’я котрого стала жертвою грабежу і насилля з боку 
представника місцевої влади, не домігся справедливого правосуддя. До-
велося взятися за шаблю. 

Симптоматично, що судовий процес над Тимошенко розгорнувся у 
процес антиросійський. Що з’ясовується? Як Росія надурила Україну. 
Причому двічі поспіль, маніпулюючи з газовими контрактами. І у січні 
2009 року за Ющенка, й у квітні 2010-го за прем’єрства Януковича. Ос-
таннього разу найбільше. Де той дешевий газ в обмін на флот? 

Натомість судове шоу з Тимошенко у головній ролі фіксується у сус-
пільній свідомості як помста Януковича за власну безпорадність. А дов-
голітня ідеологічна доктрина Партії регіонів полетіла шкереберть. Задоб-
рити Росію не вдалося. [Її стратегічний вектор залишився незмінним: під-
порядкування і поглинання України]. 

За тих «рівноправних відносин» скоро здачі нічим буде видавати – 
зовнішній борг сягає критичних меж. Доведеться Межигір’я виставити на 
продаж. «Газпром» купить. 

Тож Янукович розбудовує Межигір’я не для себе. Він є одним із най-
більших вітчизняних інвесторів. [Інакше б «тіньові кошти» крутилися десь 
на Кіпрі, звідки днями тамтешній президент у Київ приїжджав. 
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Хотілося б лише, щоб у підсумку український народ отримав у Межи-
гір’ї шедевр архітектурної думки і ландшафтного мистецтва]. 

З цього приводу ще одна історична аналогія – шикарний парк «Со-
фіївка» в Умані площею 179 гектарів. Її з 1796 року магнат Станіслав По-
тоцький первісно будував для себе і спадкоємців, а закінчилося конфіс-
кацією ще 1832-го, за царя Миколи I. 

Головне, щоб саме український народ отримав шедевр архітектури і 
ландшафтного мистецтва у спадок[, а не ностальгічні совкові стилізації 
на догоду хлопців, які починали кар’єру з «малинових піджаків» і приміря-
ють «червоні берети». 

Стій! Хто йде? 
Щоби дезорієнтувати невдоволене суспільство, президентська ко-

манда швидко віддала довгий пас зі своєї штрафної в чужу – соратникам 
Юлії Тимошенко. Тобто переадресувала увагу з ідеологічної та інститу-
ційної площин у персональну. 

Так сталося не від доброго життя]. 
Ні концентрація влади, ні корупційна насолода нею не дали відчут-

ного ефекту. [Безперервні викрутаси з обманом обвалюють усі можливі 
рейтинги. Гучно розрекламована протидія інфляції звелася до жалюгід-
ного трюку з китайською гречкою. Внаслідок того люди, котрих спонукали 
до масового споживання джинси, стали прискіпливіше вивчати вміст сво-
їх гаманців і динаміку цін, які повзуть уверх]. Окремий неспокій у верхівки 
викликає наближення парламентських виборів. Маневри з виборчим за-
коном переконують, що владну шию стискує будь-яка система: пропор-
ційна, мажоритарна, змішана. 

Останні дві корисніші для зміцнення демократії – гетьманів у Партії ре-
гіонів побільшає. Мажоритарнику доведеться таки заплатити і за «дешеву 
гречку», і за адмінресурс. Зі своєї кишені. Це багатьох регіоналів мулятиме. 

Що вже казати про норовливих попутників, що здавна бачать себе 
пупом землі, наприклад, житомирської чи закарпатської. 

От міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога 1 липня похизувався 
мускулами: «Якщо я піду по мажоритарному округу, то буду обраний де-
путатом Верховної Ради». 

Не забарився і «привіт». Голова Закарпатської облдержадміністрації 
Олександр Ледида нагадав йому «директиви президента»: хочеш у 2012-му 
до парламенту, негайно пиши заяву на звільнення з займаної посади. 
Інакше можна нарватися на апгрейд квітневих 2004 року виборів по-му-
качівськи. З іншими фігурантами від влади. 

[У найтіснішому колі Віктора Януковича вже не сприймаються улес-
ливі фрази на кшталт: «Стій! Хто йде? Друзі вітчизни. Васали короля». 
Янукович – не Гамлет Вільяма Шекспіра. Не та категорія: вікова, вагова, 
інтелектуальна]. 

В очах корумпованих правителів нижчі за статусом є ще гіршими. 
Тому не може «комп’ютер» влади навіть для резонансних справ знайти 
суддю з незаплямованою репутацією. 
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І нема чого Віктору Федоровичу злоститися. Який він приклад подає? 
На всіх Безрадичів і Межигір’їв не вистачить. Був би рядовим пенсіоне-
ром, про нього б і не згадували. Хоча звідки у рядових палаци? 

Зміни на краще прийдуть в Україну, коли модернізується її прези-
дент. Він склав присягу, де пообіцяв «усіма своїми справами … викону-
вати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників». Ця посадова інст-
рукція на щодень має найвищу силу. Що в церкві мовлена перед іконою, 
що перед Пересопницьким Євангелієм у Верховній Раді. 

Краще прийде, коли президент зміниться – стане скромнішим, чес-
ним, тактовним. Інакше знову країна матиме дірку від бублика у вигляді 
п’яти згаяних років, як від Ющенка. «Середущого брата». А доти дошку-
лятиме тінь Тимошенко. 

[Поки що позитивних змін за півтора року в суспільстві не помітили. 
Народ терпить. До межі, до краю. Як гримне, під жодною парасолею чи за 
спиною охоронців не сховатися. А тут іще на носі нова «реформа». Дай 
Боже, щоби той земельний переділ не призвів до війни за землю. Великої 
(Вітчизняної) чи малої – партизанської. Дай Боже, щоб усе обійшлося без 
Хмельницького]. 

 
Українська правда, 12 липня 2011 року 
 
 
НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ У ПРИКОРДОННІ, 

ПОВ’ЯЗАНОМУ ІЗ ЗАКАРПАТТЯМ 
 
Кожний круглий стіл з участю вчених слугує полігоном підвищення 

кваліфікації експертного середовища. Саме там проходять мозкові штур-
ми нагальних проблем, які активізують громадянське суспільство, впли-
вають на прийняття рішень державними службовцями чи хоча б започат-
ковують неослабний суспільний контроль за прозорістю їхніх дій. Таким 
прикладом є круглий стіл експертів «Єврорегіональне співробітництво 
України та його інтеграційний потенціал (досвід Закарпаття)», який від-
бувся в Ужгороді 20 квітня 2012 року з ініціативи Навчально-наукового ін-
ституту євроінтеграційних досліджень Закарпатського державного уні-
верситету. 

Якщо вужче сформулювати відбиту в назві цієї статті проблему на 
історико-теоретичному рівні, то не можна пройти три наріжні аспекти: 

– національні інтереси України в зарубіжному прикордонні; 
– національні інтереси сусідніх держав в українському прикордонні; 
– тіньові транскордонні інтереси транс[мульти]національних груп (ор-

ганізацій) у переміщенні людей та товарів. 
Йдеться про те, що вказана тріада інтересів є детермінованою, тісно 

пов’язана стійкими причинно-наслідковими зв’язками. Першу скрипку при 
цьому грають, хоча переважно непублічно, офіційні та неофіційні пред-
ставники тієї чи іншої держави. Вони прагнуть самореалізуватися на пере-



  66

тині національних і транснаціональних устремлінь, навіть якщо ті стрем-
ління на абстрактному рівні ними не усвідомлені. 

Коли ж говорити про проблемний вимір описаної тріади, то не про-
йти повз теж трьох парадоксальних сюжетів сучасності: 

– звуження історичного простору українського етносу внаслідок не-
щадних антиукраїнських асиміляційних акцій у практично всіх сусідніх 
країнах, а найбільше за останніх півстоліття у Словаччині та Румунії; 

– поточні зарубіжні ін’єкції в політичні проекти відверто сепаратист-
ського спрямування, започатковані для деструктивного тиску на Україну 
від перших днів її незалежності (1 грудня 1991 року), як-от періодичне 
просування ідеї угорського Притисянського автономного району чи при-
наймні за його лекалами окремого етнічного виборчого округу, настирли-
ва точкова паспортизація та розмивання прикордонних українських регіо-
нів анклавами «подвійних громадян»; 

– перманентний наплив нелегалів – мігрантів, які представляють іс-
тотно відмінні в українців цивілізаційні спільноти, їхня підвищена концент-
рація в західному регіоні Україні промовисто свідчить про функціональні 
вади українсько-російського державного кордону, величезні прогалини в 
діяльності правоохоронних органів і, зрештою, про нехтування держав-
ною верхівкою злободенних викликів із царини національної безпеки. 

Найголовнішими причинами парадоксальності та надмірної гостроти 
зауважених проблем є: 

– пасивна і бездіяльна поведінка очільників Української держави (Пре-
зидента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів) щодо зовнішньополітичних 
реалій розвитку прикордонних регіонів, їхня заколисаність протокольною, 
чисто позірною підтримкою свого євроінтеграційного курсу з боку захід-
них сусідів; 

– легальний (лобістський) та розгалужений корупційний тиск сусідніх 
держав на центральне і регіональне керівництво України (агентів впливу) 
з метою просування власних інтересів і нав’язування певного внутріш-
ньополітичного сценарію, при цьому державні службовці та працівники 
регіональних правоохоронних структур нерідко виявляються сторонніми 
спостерігачами чи співучасниками незаконних діянь чужої країни, а наяв-
ні факти (їх безліч фігурує навіть у медіа) найчастіше просто не розслі-
дуються; 

– подвійні стандарти міждержавних і міжнародних утворень (примі-
ром, ЄС), впливових країн, які вболівають за світовий правопорядок, але 
через економічний зиск лише констатують відсутність прозорості у вузло-
вих питаннях, тому й у трафіку нелегальних мігрантів через Закарпаття 
задіяні чимало держав Африки, Азії та Європи, а розташування мігрант-
ських таборів під нібито міжнародним контролем є свого роду обопільно 
вигідною комерційною справою. 

Логічним є запитання про відповідальних за те, що тіньовий бік жит-
тя прикордоння є занадто вагомим. Загалом їх також троє: 

– державні діячі України, сусідніх і провідних розвинутих країн; 
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– «ліниві» правоохоронці низки країн різного статусу, через які про-
ходять нелегальні трафіки; 

– регіональний соціум і громадянське суспільство, котрі інертно або 
ж терпимо налаштовані до поточних і можливих ризиків для життєдіяль-
ності Закарпаття, безпосередньо пов’язаних із ключовими питаннями на-
ціональної безпеки України. 

Для унаочнення цих тез стисло опишу два свіжі та промовисті випад-
ки з українсько-словацького прикордоння. 3 квітня 2012 року неподалік 
від кордону з Україною – у місті Собранце – словацькі прикордонники за-
тримали 4 афганців, двом з яких було 16 і 17 років. З Афганістану до 
Словаччини (транзитом через Закарпаття) вони добиралися близько 
двох місяців і заплатили переправникам 4 тисячі доларів США. Після за-
тримання їх доправили в найближчий табір для мігрантів – у місті Гумен-
не. 26 червня 2012 року вже співробітники Державної прикордонної служ-
би України затримали поблизу села Паладь Комарівці у Закарпатті 10 
незаконних мігрантів із Сомалі: по 5 жінок і чоловіків віком від 16 до 34 
років. До кордону України зі Словаччиною їх підвіз невідомий чоловік на 
мікроавтобусі та вказав напрямок руху. Відтак мігранти заблукали і були 
затримані українськими прикордонниками. 

Подібних епізодів щороку протягом двох останніх десятиліть фіксу-
ється чимало. До сих пір бізнес на переправці «чорних» (нелегалів) у За-
карпатті процвітає. Це частина міжнародного трафіку, що найчастіше роз-
тягується на понад 10 тисяч кілометрів і пролягає багатьма країнами. До-
водиться лишень радіти, що наразі справа ще не дійшла до «великого 
переселення народів», які в минулому кардинально змінили політичну 
карту Європи. 

Щодо тез про легальний та тіньовий тиск сусідніх держав для просу-
вання власних інтересів під личиною підтримки євроінтеграційного курсу 
України. Найбільше в тому відзначилася Угорщина, принаймні в аспекті 
розігріву громадської думки на Закарпатті. Насправді сама Угорщина по-
требує терпеливих євроінтеграційних наставників, оскільки, де-юре пере-
буваючи в складі Європейського Союзу, вона фактично не відповідає йо-
го стандартам, зокрема політичним. 

Внутрішні угорські проблеми є суголосними до українських. Німець-
кий дослідницький центр Bertelsmann Stiftung у своєму «Індексі трансфор-
мації 2012» констатував суттєве погіршення якості демократії як в Україні, 
так і в Угорщині. Загалом 75 із 128 досліджених країн визначено демокра-
тичними, а 53 – автократичними. Приміром, Україну названо «демокра-
тію з дефектами», а Росію – «демократією з великими дефектами». 

Фактично нині Угорщина перебуває в статусі європейського ізгоя. 
Адже 18 квітня 2011 року парламент Угорської Республіки схвалив нову 
Конституцію, що з 1 січня 2012 року набула чинності. Її автором є одна 
політична партія – «Фідес [Союз молодих демократів] – Угорський грома-
дянський союз». Європейський Союз одностайний у тому, що нова Кон-
ституція віддалила Угорщину від цінностей правової держави – через об-
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меження демократичних інститутів, наступу на судову владу і посягання 
на незалежність Національного банку. В умовах «революційної» політики 
праворадикального уряду Віктора Орбана багато представників інтелігенції 
не бачать для себе іншого виходу, як виїхати з країни. 

Слід вітати те, що «Угорщина підтримує Україну» чи навпаки? Але 
тут ідеться не про якісь виняткові відносини, а про пересічну співпрацю – 
дво- чи багатосторонню. Наведу кілька типових прикладів. У рамках Схід-
ного партнерства Міністерство закордонних справ Угорщини і Закарпат-
ська обласна рада у березні 2012 року підписали договір, згідно з яким 
до липня 2013 року вони пропорційно профінансують спільні проекти в 
сумі по одному мільйону доларів США з кожної сторони. Водночас періо-
дично проходять засідання українсько-угорської міжурядової змішаної ко-
місії з питань транскордонного і прикордонного співробітництва, де тра-
диційно серед головних питань – спрощення візового режиму. 

Відповідно до іншої міжурядової угоди відбуваються річні підсумкові 
зустрічі українсько-угорської робочої групи з охорони якості прикордон-
них вод (басейн річки Тиса). Також у 2010 році утворено міжнародний 
транскордонний «Природний парк Сатмар-Берег» з участю чотирьох су-
сідів – Угорщини, Румунії, Словаччини, України. Він фінансується ЄС і 
має з українського боку охопити Берегівський район – населені пункти і 
ландшафти. Уже запрацював веб-сайт цього першого в Україні натурпарку 
(naturpark.org.ua). Для порівняння: у Німеччині діють 103 таких парки, що 
охоплюють 25 % площі країни. Це захищені території з довготривалим 
сільським господарством та іншою людською діяльністю в природі. Цін-
ний культурний ландшафт зберігають передусім як туристичний продукт. 

У той же час абсолютно безперспективною є сепаратистська ідея 
«Притисянської автономії» чи нав’язувана у вітчизняних медіа констатація 
про те, що районний центр Берегово є «угорськомовною столицею Закар-
паття». Принаймні там двічі провалився референдум про зміну офіційної 
назви на угорсько-німецьку (Берегсас) внаслідок занизької явки людей. 

Нічим завершилося 21 січня 2012 року і засідання угорсько-україн-
ської міжурядової комісії з питань забезпечення прав національних мен-
шин. Угорщина наполягала на створенні Притисянського адміністративного 
району з компактним проживанням угорців. Україна відмовила, оскільки 
жодна європейська держава не толерує спроб самоізоляції своїх націо-
нальних меншин, особливо після провалу політики мультикультуралізму 
західноєвропейських демократіях, найвелемовніше – у Франції. Адже 
близько половини етнічних угорців Закарпаття не володіє державною ук-
раїнською мовою. Угорщина негласно і завуальовано всіляко сприяє тому 
мовному бойкоту, взявши у фінансові пута закарпатські загальноосвітні 
заклади з угорською мовою навчання. 

Одна з тих цілком відвертих практик. Закарпатські угорськомовні діти 
шкільного віку раз на рік отримують по 25 тисяч форинтів (це 1 тисяча 
гривень) для купівлі шкільного приладдя. За рахунок Угорщини вчителі 
угорськомовних шкіл забезпечені потрібною навчальною літературою, 
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безкоштовно навчаються на курсах підвищення кваліфікації, подорожу-
ють на зарубіжні конференції. 

Недружелюбність Угорщини проявляється у стимулюванні «подвій-
ного громадянства». Зрозуміло, що дані про число громадян України, котрі 
здобули угорське громадянство, віднесено в Угорщині до рівня держав-
них таємниць. 

Якщо подивитися на кількість офіційних і неофіційних візитів угорсь-
ких високопосадовців у населені пункти Закарпаття, то складається вра-
ження, що жоден регіон власне Угорщини не заслужив тої надмірної лю-
бові. До того ж, вони нерідко мають нагородний супровід, як-от: 13 берез-
ня 2012 року посол Угорщини в Україні Мігай Баєр у Генеральному кон-
сульстві Угорської Республіки в Ужгороді вручив 5 закарпатським угор-
цям від імені Президента Угорщини срібні та золоті хрести за заслуги пе-
ред Угорщиною. Серед нагороджених були і представники органів місце-
вого самоврядування України. Як кажуть маститі ньюсмейкери, коментарі 
тут зайві. Як і в наступному епізоді. 

31 березня 2012 року в Ужгороді пройшли загальні збори Товарист-
ва угорської культури Закарпаття (абревіатура угорською – КМКС), яку 
нині щедро підтримує нинішня правляча верхівка Угорщини. На зборах 
були присутні державний секретар Міністерства закордонних справ Угор-
щини Жолт Неймет (не раз провокував угорсько-румунську міждержавну 
напругу), мер міста Ніредьгаза Ференц Ковач тощо. Лейтмотивом зборів 
стало нарікання на те, що угорці зазнають асиміляції, бо з року в рік усе 
менше дітей ідуть до угорсьмовних шкіл. 

Принагідно зауважу, що в політичному і національно-культурному 
сенсі угорськомовне середовище Закарпаття є біполярним. Противагою 
радикальної КМКС (декларує понад 40 тисяч членів) є поміркована Де-
мократична спілка угорців України (понад 20 тисяч членів), котра орієнту-
ється на поточну опозицію – соціалістичні кола Угорщини. Прибічники Де-
мократичної спілки виступають «проти зведення навколо угорської громади 
штучних стін, які б відділяли угорців від решти закарпатців». Натомість 
радикально-популістські лідери КМКС називають їх «угорськомовною ча-
стиною влади», «угорськомовними дружинниками актуального боса міс-
цевої мафії», «частиною угорськомовного населення, яка… виконує роль 
яничар». Офіційний Будапешт від того більш, аніж у захопленні. 

Кажучи про національні інтереси сучасної України у прикордонні, по-
в’язаному із Закарпаттям, передовсім слід чітко прогнозувати і нейтралі-
зовувати великодержавні амбіції держав-сусідів, які прагнуть реанімува-
ти і модернізувати реваншистські комбінації, що трьома поколіннями ра-
ніше зазнали фіаско. Одночасно ті амбітні сусіди прагнуть показати себе 
культуртрегерами цінностей європейської цивілізації, що не відповідає 
дійсності. У цьому контексті від поточного керівництва України вимагає-
ться небагато: повноцінно, послідовно й у повному обсязі відстоювати 
національні інтереси власної держави. 

 
Виступ на круглому столі експертів в Ужгороді 20 квітня 2012 року 
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БІГ ЗИҐЗАҐАМИ ПО КОЛУ 
 
Добігла кінця цьогорічна вступна кампанія в українські виші. На по-

розі – осінь, пора рахувати курчат, себто підводити підсумки. 
Один із них: якби не релікти внутрішніх екзаменів у вишах, учитель-

сько-директорські маніпуляції з середнім балом шкільного атестату, не-
чесна гра з різними пільгами, то хабарницько-корупційна трясовина нав-
коло зарахування на державне замовлення зменшилася б до непомітних 
обрисів. 

На цьому тлі є ще більш очевидним революційний вплив зовнішньо-
го незалежного оцінювання (ЗНО) на встановлення соціальної справед-
ливості в доступі до вищої освіти. 

Правильні управлінські висновки від вступної кампанії-2012 зале-
жать від політичної волі правлячої верхівки. Їх необхідність у верхніх 
ешелонах державної влади усвідомлюють. 

Тому на початку червня введено Єдину державну електронну базу з 
питань освіти (ЄДЕБО), де верифікуються заяви від усіх вступників. А в 
переддень закінчення прийому документів у вищі навчальні заклади мі-
ністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник попередив ректо-
рів про персональну відповідальність за вступні махінації. 

[У його профілактичному листі від 30 липня акцентовано на прозоро-
му формуванні та своєчасному оприлюдненні як рейтингових списків ре-
комендованих до зарахування, так і відповідних наказів. Зауважено не-
допустимість роздільних рейтингових списків і самовільного перерозподі-
лу місць державного замовлення. Такі накази про зарахування підлягали 
скасуванню, а неправомірно зараховані не зможуть отримати студентсь-
ких квитків.] 

Освітнє міністерство ще не видало наказу зі вступними підсумками, 
де були б відображені порушення умов прийому до вищих навчальних 
закладів України в 2012 році. 

У тому, що вони зафіксовані, не виникає сумнівів серед учасників 
кампанії, незалежно від того, в якій іпостасі вони виступали – абітурієнта-
ми, батьками, посадовцями приймальних комісій чи технічними секрета-
рями, чиновниками. Адже траплялися і паралельні конкурси (роздільні 
cписки), і фальсифіковані сертифікати ЗНО, і «ручні» рейтинги. 

Деякі «підводні рифи» легко відстежити за допомогою міністерської 
інформаційної системи «Конкурс», що діє в унісон з ЄДЕБО та є важли-
вою перепоною для довільного коригування рейтингових списків. 

Чи були такі спроби непоодинокими та успішними? Звісно. Проілюст-
рую це на прикладі відомого в країні Національного університету «Юри-
дична академія України імені Ярослава Мудрого». 

Конкретна пригода пов’язана з рекомендацією на зарахування на ба-
калаврат із міжнародного права факультету підготовки юристів для МЗС, 
де виділено 5 місць держзамовлення. У переліку конкурсних були три 
предмети: українська мова і література, іноземна мова (профільний), 
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всесвітня історія, з яких вимагалися сертифікати Українського центру оці-
нювання якості освіти, тобто ЗНО. 

У «першій хвилі» (1-4 серпня) «щасливу п’ятірку», тобто рекомендо-
ваних для зарахування на держзамовлення на конкурсній основі на за-
гальних підставах, склали абітурієнти, котрі мали від 775 до 772,3 бала. 

У той же час «зайвого» вступника із 791,5 балів, образно кажучи, ви-
кинули за борт. У який спосіб? Свідомо не зарахувавши один сертифікат 
– зі всесвітньої історії, а це 193,5 балів. У результаті з 598 балами він 
опинився у кінці рейтингу. 

Наполегливі намагання 2 і 3 серпня відновити справедливість закінчи-
лися нічим. Відповідальні працівники вишу [(харківські телефони 7049211, 
7049519, 7049572)], з’ясувавши проблему, лишень поспівчували, мовляв, 
трапився технічний збій, бо подавалася електронна заява. А виправити 
його ніяк! 

Одначе чомусь обійшлося без підозрілих збоїв в інших чотирьох ви-
шах – Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, 
Національному університеті «Києво-Могилянська академія», Львівському 
національному університеті імені Івана Франка, Ужгородському національ-
ному університеті, куди аналогічно надійшли такі ж заяви. 

Можна було, звичайно, потривожити впливових людей та виправити 
прикру «помилку» в Харкові. Але навіщо з «боєм» прориватися у виш, в 
якого «технічні проблеми» вже на вході. 

Скільки ж їх ще може виникнути на шляху до виходу? 
А тут конкуренти з інших вишів енергійно телефонують і доброзичли-

во запрошують принести оригінали документів, бо хочуть бачити серед 
студентів саме таких абітурієнтів – із високими балами. 

Безумовно, єдиним критерієм вступу до вишу повинні служити ре-
зультати ЗНО. Одночасно належить різко обмежити простір для «техніч-
них шпаринок», обхідних шляхів через фіктивні цільові направлення і 
пільги, дезінформацію про рейтинговий рух абітурієнтів тощо. 

Найчастіше слабують на «ручну» хворобу творчі конкурси. При їх 
проведенні легко отримати необ’єктивні результати. Наприклад, в одно-
му з вишів голова предметної комісії на свій розсуд склав три пакети з 
трьома екзаменаційними завданнями – назвами творів – у кожному. 

Зацікавленим абітурієнтам достатньо було наперед отримати на ви-
бір по одній назві твору з кожного пакету і ретельно підготуватися до 
цього внутрішнього іспиту. 

Подібне завдання присутнє у ЗНО з української мови і літератури. 
Отож одразу впало у вічі те, що в декількох абітурієнтів були істотні роз-
ходження у бік збільшення, від 20 до 30 балів, між результати вказаного 
ЗНО і творчого конкурсу. 

Цікаво, що їхні доволі скромні результати у сертифікатах ЗНО різко 
контрастують із середнім балом атестату і балами творчого конкурсу. 

Суб’єктивний чинник веде до спотворення об’єктивного рівня знань 
абітурієнтів. 
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Оскільки аналогічні завдання є невід’ємною частиною ЗНО з україн-
ської, то було б розумно наступного року внести важливу корекцію – за-
мість творчого конкурсу для майбутніх журналістів передбачити сертифі-
кат ЗНО з української мови і літератури як профільний. 

Щодо напрямів, пов’язаних із фізичним вихованням і спортом, то 
творчий конкурс із фізичної підготовленості, де екзаменатори послугову-
ються справді ручними секундомірами, слушно замінити профільним сер-
тифікатом із біології. 

Можна додавати певні бали, проте винятково за спортивні досягнен-
ня всеукраїнського і міжнародного рівнів, які дорівнюють нормативам від 
кандидата у майстри спорту і вище. 

Це щодо вступників на перші курси – «бакалаврів». Не менше пе-
чальних пригод і з претендентами вчитися на 5-6 курсах, тобто з тими, 
хто поступав на освітньо-кваліфікаційні рівні «спеціаліст» і «магістр». 

Там забагато винятків із правил завдяки химерно виписаним вступ-
ним формулам, внутрішнім рейтингам та іспитам. Але й це тільки верхів-
ка айсберга у поширених схемах потрапляння на вакантні місця держза-
мовлення, котрі слабко контролюються як збоку громадськості, так і мі-
ністерством. 

До того ж деякі ректори вдаються до кастових рішень про пільгові 
розміри оплати за навчання для студентів, які є дітьми або знаходяться 
на утриманні працівників університету, навіть сумісників. Знижки колива-
ються від 50 до 70 відсотків. 

Отакі курчата на осінньому порозі. Хотілося, щоби наступної вступ-
ної кампанії українські виші вийшли з цього спокусливого кола, принаймні 
відмовилися б від бігу по ньому зиґзаґами. Треба всім жити за одними і 
тими ж правилами, а не жонглювати ними. 

 
Українська правда, 28 серпня 2012 року 
 
 

«РУСИНСЬКА ПОЛІТИКА»  
В СУЧАСНОМУ ЗАКАРПАТТІ 

 
Зненацька про те, що якийсь неприкаяний «русинський привид» втра-

тив компас і бродить Радянським Закарпаттям, пересічна громадськість 
дізналася з регіональних комуністичних засобів масової інформації на 
зламі 1989–1990 років. Самраз у кабінетах обласної влади зачали «русин-
ський рух». Від початку він мав номенклатурний характер. 

Усе діялося в руслі «перебудови» Радянського Союзу. У Москві від-
разу з’явилися впливові покровителі та куратори «русинського питання», 
котрі кинули в бій таку ж номенклатурну науку. Вустами російських радян-
ських етнографів і лінгвістів негайно було заявлено ледь не на рівні науко-
вого відкриття, що, в принципі, може існувати русинський етнос як четвер-
тий – додатковий до східнослов’янської трійки – українців, росіян, білорусів. 
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Отож, у 1990 році читаюча публіка відкрила для себе значний в ін-
формаційному просторі «русинський рух», якого насправді не існувало. 
Фактично його не існує дотепер, оскільки він досі є номенклатурним, ад-
же за 22 роки не показав ознак масового національно-культурного проце-
су. Увесь цей час у власному соку настоюється маргінальна словесна 
стихія, породжена правлячою номенклатурою СРСР. 

Сучасне русинство є штучним або кабінетним, позбавлено серйозної 
інтелектуальної підтримки, адже серед його сповідників бачимо дуже вузь-
ке коло представників академічного середовища. Точніше – заслуговує 
уваги практично лише Пол Роберт Магочі (1945 року народження), про-
фесор історії Торонтського університету (Канада). Він вирішив реалізува-
ти власну «ідею життя» за лекалами свого трохи старшого сучасника – 
чеського славіста Мірослава Гроха (народився в 1932 році). Останній роз-
робив концепцію національного відродження, що стосується європей-
ських народів XIX століття. 

Згідно з висновками М. Гроха, представленими в його англомовній 
монографії 1985 року: процес національного відродження проходив про-
тягом трьох етапів (фаз): академічного (фольклорно-етнографічного), 
культурницького (просвітницького) і політичного. Зазвичай кожен етап є 
тривалим у часі – від одного до кількох поколінь, або ж потребував де-
кілька десятків років. Однак зауважене професор Магочі вирішив у стислі 
терміни втілити на підручному матеріалі з поточної історії Карпатського 
регіону. У його парус подули вітри сприятливої зовнішньополітичної кон’юнк-
тури і спонсорської допомоги американських філантропів, а точніше – од-
ного суто англомовного бізнесмена Стівена Чепи з Канади. 

У цьому етнотворчому експерименті відразу, з 1990 року, перші дві фа-
зи на Закарпатті випустили, тобто без зволікань стали на політичну площи-
ну. Інакше кажучи, провідники «русинського руху» залізобетонно молилися 
на зовнішню підтримку, а не на внутрішню. Якби ж вони розраховували на 
власні сили, то мали б велике коло інтелектуалів, подвижників, учителів, різ-
них ентузіастів, які працювали б натхненно в освітньо-культурній сфері. 

Отже, стрімкий перехід «русинського питання» у політичну фазу за-
кінчився фіаско, бо ляльководами виявилися іноземці, котрі відстоювали 
національні інтереси своїх держав, зовсім не України. Для них Закарпат-
тя є всього-на-всього розмінною монеткою в глобальній грі. Саме тому 
бачимо розкольні тенденції серед тісного гурту прибічників «русинства». 
Тож вряди-годи чуємо політичні заяви з позицій сепаратизму. Останнього 
разу на політичних амбіціях «підкарпатських русинів», залежних від ім-
перських сил теперішньої Росії, поставив крапку український суд. 

Мовиться про кримінальну справу щодо посягань на територіальну 
цілісність України. Її порушили після 25 жовтня 2008 року, коли в місті 
Мукачево на Європейському конгресі підкарпатських русинів священик 
Української православної церкви (Московського патріархату) Дмитро Си-
дор зачитав «Акт провозглашенія возсозданія русинськой государствен-
ности» і проголосив республіку «Подкарпатская Русь». У березні 2012 
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року Апеляційний суд Закарпатської області позбавив його волі терміном 
на три роки «умовно». Вирок залишився в силі. 

Якщо повернутися до чистої науки, то зауважу, що зараз презенту-
ють себе дослідницькими центрами у царині «русинського питання» куль-
турні осередки, що знаходяться не в Україні та в Закарпатті зокрема, а 
поза їх межами: у Росії (Ростов-на-Дону) та Молдові (Кишинів). Парадок-
сально, чи не так? 23 роки тому імперська Москва порадила провінційно-
му Ужгороду відновити неіснуючий етнос, дотепер його вперто популяри-
зують зарубіжні учені й аматори здебільшого російськомовні – в Кишине-
ві та Ростові, будь-де, тільки не на Закарпатті. 

Закарпатське «русинство» не поодинокий проект «рятівників» СРСР, 
базований на конструктивізмі – ідеї, що нація є «уявною спільнотою», ко-
тру створюють інтелектуали. Так само в українсько-білоруському Захід-
ному Поліссі у 1988–1994 роках голосно «відроджували» ятвягів і дома-
галися визнання їх самостійною нацією. Тут теж були задіяні вчені з Ака-
демії наук СРСР. Тільки чомусь вони не переймалися зниклими і зникаю-
чими етносами в межах Росії, а тим, як розхитати національно-державні 
підвалини України і Білорусі. 

Якщо подивитись на політичний антураж, то ситуативно «русинський 
рух» був зручним для обласної влади на Закарпатті, отримував від неї 
періодичні імпульси, а нерідко і фінансування. Його використовували в 
адміністративних торгах із правлячими верхівками в Києві. Якщо казати 
без реверансів, то «підкарпатських русинів» породили комуністи, під про-
водом яких Закарпаття перебувало і в останні роки існування Радянсько-
го Союзу, і в перші роки незалежності України. 

«Русинську карту» розігрували практично всі привладні групи, аж по-
ки на повне утримання «русинів» не взяв Віктор Балога. Він вдало про-
йшов кастинг на важливу роль у політичному житті краю, починаючи з 
1999 року, коли став головою Закарпатської обласної державної адміні-
страції. Донедавна В. Балога був найщедрішим їхнім меценатом. 

Одночасно утворилося майже півтора десятка русинських громадсь-
ких організацій, зазвичай, з участю і представництвом в одній особі. Та-
ких товариств ставало більше, а вплив щоразу звужувався. Їх інколи гур-
том спонукали до уявного тиску на обласну владу для реалізації захмар-
них і приземлених амбіцій державним коштом: перевести українські шко-
ли на неіснуючу русинську мову, розвісити портрети всіх русинських дія-
чів у закладах освіти, видрукувати русинський псевдословник тощо. 

Це вирок. «Русинський рух» не може розвиватися самостійно. Він не 
має внутрішніх підживлень, тому вдається до зовнішніх фінансових запо-
зичень з явно збитковим ефектом. Прослідковуегься це і в епізодичній 
експлуатації «русинського питання» в деяких виборчих округах Закарпат-
тя. Принаймні у парламентській кампанії 2012 року спостерігалися кволі 
та безрезультатні спроби підняти його на щит. Але знову, підкреслюю, з 
ініціативи окремих чиновників обласного рівня, котрі балотувалися. Роз-
важається бомонд в електоральній пісочниці. 
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Насправді політичних чи вагомих культурницьких перспектив у су-
часному Закарпатті «русинський рух» не має. Ще трохи він послужить 
підґрунтям для інформаційних спекуляцій, як-от: про 30 недільних ру-
синських шкіл, діяльність яких не вдається відстежити, бо це традиційні 
факультативи і гуртки народознавства, передбачені шкільною програ-
мою. Просто вчителям, які їх вели, у деяких районах інколи доплачували 
в конвертах русинські функціонери за рахунок якихось грантів, не виклю-
чено тіньових. Такою ж фікцією є програма обласної державної телера-
діокомпанії під назвою «Русинська родина», що повністю себе вичерпа-
ла, але ще має ефір. Нічого там русинського, замість якісного фольклор-
ного та етнографічного спрямовування – штучний мовний покруч на 
основі української та російської мов. 

І про останнє – про стан «русинської політики» на Закарпатті напри-
кінці 2012 року. Інтерес до цього різновиду громадської ініціативи збері-
гає невеличка група, котра сподівається пролонгувати спонсорські тран-
ші. За іронією долі «русинський рух» стартував як політико-технологічний 
проект і, животіючи, по тій же траєкторії добігає фінішу. 

На Закарпатті проживає понад 80 % українців. Закарпаття є і зали-
шиться українським і за споконвічним духом, і за сущим характером. 

 
Виступ на конференції в Ужгороді 21 жовтня 2012 року 
 
 

СІЧ НА МАЙДАНІ 
 
Що вже можна ствердити напевне, холоднокровно спостерігаючи за 

триваючими від 21 листопада 2013 року мирними багатоденними патріо-
тичними протестними акціями в Україні з центральним осередком під на-
звою Євромайдан у Києві. Знаємо, що вони розпочались звичайною сту-
дентською цілодобовою маніфестацією на підтримку європейського век-
тора зовнішньої політики України. Безкарне свавілля державних службов-
ців вищого ешелону і костоломів із правоохоронних органів стало каніст-
рою бензину в тліюче багаття народного відторгнення авторитарно прав-
лячої верхівки як ірраціональної, неповносправної, мафіозної. 

Ці несподівано велелюдні та непоступливі протести сколихнули світ. 
У популярній багатомовній онлайн-енциклопедії «Вікіпедії» негайно з’я-
вилося гасло «Євромайдан» – розлогий щоденник революційних подій з 
детальним змістом, що нагадує робочий проспект очікуваної історичної 
монографії. Прикметно, ці різноманітні акції, започатковані студентами, 
вже вивчаються в університетах, увійдуть й у шкільні підручники з вітчиз-
няної історії. Не важливо, на котрій з назв зупиняться історики – Євро-
майдан, Європейська революція, Революція гідності, Революція свідомос-
ті, або ж Революція гарячих сердець, як охрестили її журналісти ще до 
нічного погрому студентського містечка на Майдані Незалежності 30 лис-
топада 2013 року. 
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Відразу кидається у вічі те, що новий період історії України започат-
кувало волелюбне самоорганізоване покоління, що виросло і змужніло 
всупереч політичній деморалізації та соціальним розчаруванням міжре-
волюційної декади – між 2005-м і 2013-м роками. Саме це миролюбне 
покоління в листопаді – грудні 2013 року спорудило новітню Запорізьку 
Січ у центрі української столиці. Саме цьому поколінню патріотів до сна-
ги вперто тримати кругову оборону, проводити чисельні партизанські 
рейди і примусити капітулювати державну владу – неадекватну, агресив-
ну, чужу, окупаційну, аморальну. 

Поява партизанських республік розмірами окремих поселень, райо-
нів та областей нині бачиться не перспективою зі сфери фантастики. Про-
гностично ігнораційно-нігілістично налаштовані високовопосадовці при-
зведуть до нового конституційного формату – прямого народовладдя по-
середництвом загонів самооборони й управлінських колективів, які візь-
муть за основу осучаснене звичаєве право. Де-юре влада начебто в якоїсь 
купки «верхів», а де-факто територію контролюють «низи». І це не рево-
люційна ситуація, а її природні наслідки. 

Сама по собі Січ на Майдані не тільки складний інженерно-фортифі-
каційний витвір, але насамперед незламна фортеця нескореного націо-
нального духу, здатного вчинити запеклий опір іноземним чи домороще-
ним поневолювачам. Сучасна Січ на Майдані – добровільне об’єднання 
вільних громадян України, які в побуті користуються різними мовами, хо-
дять до різних церков, є соціально неоднорідними, проте мислять в уні-
сон. Мислять не «понятіями», а глибинними поняттями свободи і спра-
ведливості. 

Хвора на манію величі безконтрольна влада здатна знищити саму 
себе і державу, але не відчужене від них суспільство. Ця репресивно-ка-
ральна влада, відроджена в похміллі контрреволюційного реваншу 2010 
року, не може закінчити інакше. Вона вичерпала себе на своїх же віражах 
потрійної моралі та тотального безладу. Вона сподівалася на покору від 
страху, а виплекала до себе масову ненависть, цілковиту зневагу. Сталося 
це не враз, на це знадобилося чотири роки повзучого авторитаризму. 

Революційний Майдан знову розпочався в акурат через дев’ять ро-
ків із провокаційної вини тої ж самої особи, тими ж учасниками і з подіб-
них мотивів – відстоювання конституційних прав і свобод. Тоді, у 2004-му, 
хотіли зухвало і цинічно переписати результати волевиявлення на вибо-
рах президента України. Нині ж реваншисти прагнули достроково повідо-
мити про те, що вибори президента у 2015 році позбавлені сенсу. Вони 
спробували знищити конкурентну демократію. Бо хто б не переміг чесно 
у змаганні, прізвище глави держави не змінилося б. 

Як і тоді, дев’ять років тому, відчутно постарілі кризові менеджери вда-
лися чужими руками, в стилі «ексцесу виконавців» до брутальної сили і шу-
лерської гри. Й отримали масовану мирну відСіч ЄвроМайдану. Що згурту-
вало мільйони громадян? Не словесно-маразматична клоунада неждано 
прозрілих державних чиновників навколо кредитних чи компенсаційних гро-
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шей у Вільнюсі, Брюсселі, Москві чи Пекіні. Не виборювання дешевих цін, а 
пошана до таких вічних людських цінностей, як гідність, мужність, совість. 

Майдан вистояв у двох нічних штурмах 30 листопада та 11 грудня 
2013 року, котрі назавжди знеславили діючу владу. У відповідь на другий 
нічний штурм церковні дзвони розбудили й мобілізували сплячий Київ. 
На захист Майдану в лічені хвилини прийшли десятки тисяч однодумців. 
Щонедільні кількасоттисячні народні віче в столиці зримо підкреслили тя-
глість історичної традиції демократії в етнополітичному коді української 
нації – від Київської Русі донині. 

Чи можливий успіх силового сценарію специфічного оточення діючо-
го президента? Це була б піррова перемога прогнилої наскрізь репресив-
но-каральної держави. Те, що вони витворили за чотири роки, виявилося 
картонною хаткою халтурної ліпки. Те, що вони максимально можуть, – 
діяти з-за рогу як злочинне угрупування: бити «Беркутом» мирних мані-
фестантів, влаштовувати провокації «тітушок» і переодягнених міліціо-
нерів, залякувати прокурорами і судами, всіма незаконними засобами під-
ло тиснути на родини осіб з активною громадянською позицією. У сучас-
ній Україні неждано появилися політичні в’язні шляхом точкових репресій 
та звичного від 2010 року «вибіркового правосуддя». 

У принципі така безталанна держава може ще короткочасно проіс-
нувати, проте винятково на насиллі, роздуваючи штати каральних струк-
тур, виснажуючи ресурси країни, грабуючи і гвалтуючи пересічних і непе-
ресічних громадян. В України є вже подібні сторінки історії, тому вдруге 
вона не вступить у ту ж брудну і крижану воду, тим паче напровесні, за 
крок до перезавантаження державного апарату. 

Що чекає Українську державу найближчим часом, а точніше – що вона 
має зробити? Позбутись не тільки політиків, які її споганили, але й ути-
лізувати інструменти їхньої безкарності. Йдеться про так звані правоохо-
ронні органи і судову систему з ганебно низьким рейтингом довіри гро-
мадян. Не раз мовилося, що «органи» настільки розбухли, що без хірур-
гічних втручань не обійтися. Не раз говорилося, що згідно з критеріями 
розвинутих країн, їхню чисельність давно потрібно скоротити щонаймен-
ше утричі. Це мільярди гривень державної скарбниці викинуті на вітер. 

Навіщо штучно роздмухувати криміногенну ситуацію, що найвища в 
тих структурах, які начебто з нею успішно борються? Навіщо утримувати 
стільки зайвих службовців у погонах, які дискредитують і нищать держа-
ву? Державу, котра не може існувати без зовнішніх запозичень. 2014 ро-
ку їй знадобиться 18 мільярдів доларів на покриття дефіциту. Навіщо 
платити тим, без локшини на вуха яких спокійно можна обійтися? Плоди-
ти псевдозлочинців – політв’язнів? 

Суспільство мусить самотужки зняти кайдани зі своїх рук й очистити 
державні установи від абсолютно зайвих працівників, які вештаються у 
пошуках пригод, наганяють статистику кипучої діяльності, обкрадають 
сумлінних громадян. Це вимоги реальних виробників духовних і матеріаль-
них благ – учителів, лікарів, робітників... 
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Керівництво держави пережило себе. Воно хотіло показати свою си-
лу перед ким? Перед своїм народом? Чи просто хотіло вислужитися пе-
ред Росією? Нагадує не поважних людей, а юрбу погромників, яка ніяк не 
хоче протверезіти. Адже штучно створений політичний конфлікт розв’язу-
ється політичними засобами, а не юридичною казуїстикою. 

Суспільство і чинна влада опинилися на різних полюсах. Суспільство 
за успішну європейську інтеграцію України, а влада загрузла по вуха в ри-
ториці обману. Українське суспільство є прикладом толерантності, утвер-
джувачем і захисником демократії. Воно категоричне в боротьбі проти 
злочинної безкарності та провокацій державної влади, її маніпулювань 
громадською думкою. Водночас у масових протестах, що розгорнулися, 
заперечено право домінування Росії над Україною. 

Розв’язком гострої політичної кризи, що виникла в Україні в ніч на 30 
листопада 2013 року внаслідок жорстокого побиття учасників мирного зі-
брання в центрі української столиці – місті Києві, є досягнення політично-
го компромісу. Україну чекає повне перезавантаження державної влади. 

 
31 грудня 2013 року. Публікується вперше 
 
 

РЕВОЛЮЦІЯ ТА КОНТРРЕВОЛЮЦІЯ  
КОЛИСЬ І ТЕПЕР 

 
Не в одного спостерігача за революційними подіями в Україні, що 

тривають третій місяць, відчуття дежавю. Подібне траплялося. Чинна 
влада багато в чому діє в унісон із тоталітарною диктатурою, що воюва-
ла з УПА та ОУН. До речі, у сіамських близнюках – НКВС і НКДБ – народ-
них комісаріатах внутрішніх справ і державної безпеки, що в сталінські 
часи функціонували переважно під спільним дахом, бачать свої корені 
правоохоронці сучасної України. Це відбито в їхніх відомчих музеях, те-
матичних виданнях тощо. Зі сталінськими «беркутами» споріднені вони 
карально-репресивним почерком включно з узяттям заручників, злочина-
ми проти людяності. 

Знищення «залишків» УПА 
Український Рух опору став безпрецедентним для СРСР за триваліс-

тю та масштабністю. Останні збройні сутички радянських спецпризначен-
ців з УПА припадають на 1960 рік. У підсумку – 200 тис. загиблих з обох 
боків, півмільйона репресованих. Поточні революційні втрати після 22 січня 
і 18 лютого 2014 року – як повідомлення з фронту: загиблі, поранені, аре-
штовані, зниклі безвісти... Мова ведеться загалом про кількатисячні втрати. 

Сім десятиліть тому почалося прозаїчно. 12 січня 1944 року «До на-
селення тимчасово окупованих районів України» звернулася керівна 
трійка Української Радянської Соціалістичної Республіки – перший секре-
тар Центрального комітету КП(б)У М. Хрущов, Голова Президії Верхов-
ної Ради М. Гречуха, Голова Ради народних комісарів Л. Корнієць. Воро-
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гом народу вони визначили «зграю українсько-німецьких націоналістів», 
яка продалась А. Гітлеру. 

Через місяць, 14 лютого, опубліковано звернення парламенту та 
уряду Радянської України «До учасників так званих УПА та УНРА», за-
тверджене Політбюро ЦК КП(б)У. У ньому мовилося про амністію для 
перебіжчиків, які «щиро і повністю зречуться всякої боротьби проти Чер-
воної армії та радянської влади». Одночасно проти населення кинули 
«ескадрони смерті» – терористичні групи НКВС і НКДБ, замасковані під 
повстанців. Та людоїдський апетит у панівної верхівки лише прокидався. 

Тиран-українофоб Йосиф Сталін підписав 20 серпня 1944 року спільну 
постанову Ради народних комісарів СРСР і центрального комітету ВКП(б) 
«Про зміцнення радянської влади в Україні». У ній стверджувалося, що 
значна частина українського населення вважала більшовицьку владу 
окупаційною. Отож, вирішено не тільки розвінчувати «контрреволюційну 
сутність» УПА, але й виділити на півночі Якутії 5 тис. кв. км для будівництва 
300 виправно-трудових таборів. Вони призначалися для «ворожих і не-
надійних елементів з України». 

Оскільки батогом не досягали очікуваного ефекту, то вдалися до при-
мітивних трюків із розцяцькованими обгортками від цукерок. Усім повстан-
цям, хто прийде з повинною, партійно-державна влада УРСР публічно обі-
цяла амністію та «золоті гори» – право вибору місця проживання, праце-
влаштування, повернення родин із заслання. Хто повірив, то пожалкував. 

26 лютого 1945 року встановлено 17-денний термін ліквідації визволь-
ного руху – до 15 березня. Усього у 1945–1949 роках оголошено чотири 
такі «остаточні» дати, що виявилися провальними. Аби затушувати фіас-
ко, тоталітарна влада зневажливо заговорила про незламного противни-
ка, подрібнивши його на «залишки». Стало нормою привселюдне пові-
шення «бандитів», прорідження населення від «підозрілих» людей. 

Пoлiтбюpo ЦК КП(б)У затвердило наказ Міністра державної безпеки 
УРСР від 28 грудня 1949 pоку з промовистою шапкою «Пpo непритягнен-
ня дo кapної вiдпoвiдальнoстi учасникiв залишкiв poзгpoмлениx yкpаїн-
ськиx нацioналiстичниx бaнд y заxiдниx oблaстяx Укpаїнськoї РСР, якi 
дoбpoвiльнo згoлoсилися дo оpганiв paдянськoї влади з повинною». По-
дібне виринуло під час революції, що веде свій відлік від 21 листопада 
2013 року. 

Три «амністії» Майдану 
Посттоталітарно-авторитарна влада нинішньої України нагадує контр-

революційний табір, збірний образ якого – у шкільних підручниках з істо-
рії. Вона декоративно й декларативно проголосила вже три «амністії» 
для опонентів, хоча їй самій не світить прощення. Про те, що сучасні пов-
станці «щиро і повністю зречуться боротьби», діюча влада навіть думки 
не припускає. Вона їх прагне ошукати, полонити, вбити. 

Засвідчила це й парламентська амністійна кампанія, прикрита фіго-
вими листками трьох законів під спільною довжезною назвою «Про усу-
нення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання 
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осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань». 
Годі нагадувати брутальний спосіб прийняття другої та третьої «амніс-
тій»: після прискореного голосування за пакет «диктаторських законів» 
похапцем на око (підняттям рук) чи наосліп (без ознайомлення із законо-
проектом). 

Тепер не про форму, а зміст. Насамперед – як влада втиснула мир-
ну революцію в прокрустове ложе Кримінального кодексу. Найгострішу в 
історії незалежної України політичну кризу вона жадає розв’язати кримі-
нальними методами: спочатку під заголовком «виходячи з принципу гу-
манізму…», тепер – «антитерористичної операції». 

Перша «амністія». Закон «Про усунення негативних наслідків...» від 
19 грудня 2013 року набрав чинності за тиждень, 26 грудня. Передбача-
лося протягом 10 днів звільнити від адміністративної та кримінальної від-
повідальності осіб, які були учасниками акцій протесту і масових заходів 
із 21 листопада до 26 грудня 2013 року, закрити провадження і не відкри-
вати нових. Цей закон нагадував абстрактну політичну заяву чи агітацій-
ну листівку «на злобу дня», а не юридичний документ із належною термі-
нологією та деталізацією. Він однаково стосувався і кривдників (право-
охоронців, «невідомих» найманців-«тітушок»), і потерпілих (протестуваль-
ників), і кишенькових злодюжок, які об’єднані терміном «учасники акцій 
протесту і масових заходів». Хоча в емоційному пориві закон схвалила 
конституційна більшість Верховної Ради – 339 народних депутатів, проте 
йому судилася роль мертвонародженого немовляти. 

Друга «амністія». У вказаний закон 16 січня 2014 року 236-ма голо-
сами провладних депутатів внесли зміни, чинні з 22 січня. Вони настільки 
істотні, що йдеться не про редакцію, а про новий, хоча й однойменний 
правовий акт. Починаючи з 22 січня 2014 року, протягом місяця мали 
звільнити від переслідування і покарання осіб, причетних до масових ак-
цій протесту впродовж 21 листопада – 26 грудня 2013 року. Знову ж таки, 
ідеться про правоохоронців, «тітушок», з одного боку, протестувальників 
– з другого, пересічний злочинний світ – з третього. Адже покарання уни-
кали підозрювані, обвинувачені, підсудні, засуджені аж за 23 статтями 
Кримінального кодексу. Судіть самі. 

Під «амністію» потрапила строката мозаїка «злочинів» революційних 
мас. А саме – дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення кон-
ституційного ладу або на захоплення державної влади (стаття 109), умисне 
середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122), порушення рівноправ-
ності громадян залежно від їх расової, національної належності або релі-
гійних переконань (ст. 161), перешкоджання законній професійній діяль-
ності журналістів (ст. 171), крадіжка (ст. 185), умисне знищення або пошко-
дження майна (ст. 194), завідомо неправдиве повідомлення про загрозу 
безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності (ст. 259), 
блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного 
підприємства (ст. 279), незаконне заволодіння транспортним засобом 
(ст. 289), групове порушення громадського порядку (ст. 293), масові заво-



  81

рушення (ст. 294), заклики до вчинення дій, що загрожують громадському 
порядку (ст. 295), хуліганство (ст. 296), захоплення державних або гро-
мадських будівель чи споруд (ст. 341), опір представникові влади, пра-
цівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену гро-
мадського формування з охорони громадського порядку і державного кор-
дону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб (ст. 342), втручання в діяльність працівника право-
охоронного органу, працівника державної виконавчої служби (ст. 343), по-
гроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу (ст. 345), 
посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громад-
ського формування з охорони громадського порядку і державного кордо-
ну або військовослужбовця (ст. 348), захоплення представника влади 
або працівника правоохоронного органу як заручника (ст. 349), переви-
щення влади або службових повноважень (ст. 365), втручання в діяль-
ність судових органів (ст. 376), невиконання судового рішення (ст. 382), 
перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування 
їх до відмови від давання показань чи висновку (ст. 386). 

У світоглядному сенсі діюча влада помістила себе в заздалегідь про-
грашну контрреволюційну нішу. Вона вперто бачить перед собою не про-
тест, повстання, революцію, а заворушення. Перед нею не учасники мир-
них зібрань, а хулігани, крадії, насильники, вандали, терористи тощо. Мов-
ляв, їм «гуманно» влада пробачить, якщо вони підуть із Майдану додому. 
Пробачить на словах, звісно. Дивно, чому досі «тітушок» офіційно не на-
рекли «громадськими формуваннями з охорони громадського порядку». 

Третя «амністія». Черговий закон «Про усунення негативних наслід-
ків…» проголосовано картками 232 провладних депутатів 29 січня 2014 ро-
ку. Він набрав чинності за кілька днів – 2 лютого. До амністійного «віне-
грету» віднесли 25 статей. Із попереднього переліку відкинули 6 статей: 
умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122), перешкоджання 
законній професійній діяльності журналістів (ст. 171), крадіжка (ст. 185), 
незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289), захоплення 
представника влади або працівника правоохоронного органу як заручни-
ка (ст. 349), перевищення влади або службових повноважень (ст. 365). 

Водночас додано 8 статей: екстремістська діяльність (ст. 110-1), 
втручання у діяльність державного діяча (ст. 344), погроза або насильст-
во щодо державного чи громадського діяча (ст. 346), умисне знищення 
або пошкодження майна працівника правоохоронного органу (ст. 347), 
погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який ви-
конує громадський обов’язок (ст. 350), перешкоджання діяльності народ-
ного депутата України і депутата місцевої ради (ст. 351), умисне знищен-
ня або пошкодження майна службової особи чи громадянина, який вико-
нує громадський обов’язок (ст. 352), погроза або насильство щодо судді, 
народного засідателя чи присяжного (ст. 377). 

Закон одразу викликав у суспільстві сарказм. Фактично запропонова-
но бартерну угоду: обміняти з участю прокуратури захоплених міліцією 
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заручників на будівлі та вулиці, зайняті протестувальниками. Під «амніс-
тію» підлягали дії упродовж 27 грудня 2013 р. – 2 лютого 2014 року, але 
після прокурорського повідомлення про звільнення владних приміщень, 
вулиці Грушевського у Києві тощо. Влада вирішила почекати 15 днів, по-
чинаючи з 3 лютого 2014 року. І вимоги були виконані, закон вступив у 
силу. Проте 18 лютого в центрі Києва розпочалася війна... 

Наразі Україна в очікуванні четвертої «амністії». Для кого? Верхівка 
втратила авторитет, хоч зберегла частковий контроль за каральними ві-
домствами. Їй ніхто не вірить. Мабуть, знову, як після 22 січня, почуємо, що 
до перемовин про звільнення заручників підключилися «польові команди-
ри» з обох боків лінії фронту. Не відомо, що у них вийде. Але відомо як за-
кінчилася кар’єра стовпів правоохоронної системи тоталітарної України. 

Покарані генерали 
Примітна доля організаторів масових репресій. Гляньмо на чотирьох 

народних комісарів / міністрів внутрішніх справ УРСР – генерал-лейтенан-
тів Василя Сергієнка (липень 1941 – липень 1943), Василя Рясного (липень 
1943 – січень 1946), Тимофія Строкача (січень 1946 – березень 1953, ли-
пень 1953 – травень 1956), Павла Мешика (березень-червень 1953). 

Як високопосадовця ГУЛАГу, 51-літнього В. Сергієнка спочатку в 
1954 р. звільнили за дискретизацію, а невдовзі зірвали погони генерал-
лейтенанта. В. Рясной керував депортацією західних українців до Си-
біру. У 1956 році теж показово звільнений «за фактами, що дискредиту-
ють звання офіцера». Йому було 52 роки. 

Т. Строкач – довірена людина Й. Сталіна і М. Хрущова. Проводив 
криваві каральні операції. У березні 1953 року його понизили в посаді та 
призначили начальником управління внутрішніх справ Львівської області, 
але ненадовго. 

28 червня 1953 року, через два дні після арешту Л. Берії, Т. Строкач 
написав секретареві ЦК КПРС М. Хрущову листа з компроматом про 
«антипартійні дії міністра внутрішніх справ УРСР т. Мешика П.Я.». Павла 
Мешика арештували 30 червня, розстріляли за «справою Берії» 23 груд-
ня 1953-го у віці 43 років. Буквально по кістках Строкач повернувся в крісло 
міністра на три роки. У березні 1957-го його у 54-літньому віці остаточно 
позбулися начебто за хворобою. 

Так само фінішували народні комісари / міністри державної безпеки – 
теж генерал-лейтенанти Сергій Савченко (травень 1943 – серпень 1949), 
Микола Ковальчук (серпень 1949 – вересень 1952). Савченко причетний 
до вбивства греко-католицького єпископа Теодора Ромжі 1 листопада 
1947 року в місті Мукачево Закарпатської області. У 1955-му Савченка 
звільнили принизливо – за службовою невідповідністю. Вік у нього тоді 
був працездатний – 51 рік. 

Ковальчук дослужив до 52 років, коли його зі скандалом вигнали і по-
становою Ради Міністрів СРСР 23 листопада 1954-го позбавили звання 
генерал-лейтенанта «як такого, що дискредитував себе під час роботи в 
органах держбезпеки». І це не найгірша доля. 
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У чому первісно полягала провина страченого П. Мешика? У тому, 
що у квітні 1953 року доручив начальнику управління МВС у Львівській 
області Т. Строкачу зібрати дані про національний склад керівних партій-
них кадрів – від первинних осередків до обкому. Через три місяці Стро-
кач, якого використав Хрущов, прозрів, оскільки «органи МВС не повинні 
і не мають права перевіряти работу партійних органів». П. Мешик вико-
нував завдання члена президії ЦК КПРС, першого заступника Голови 
Ради Міністрів, Міністра внутрішніх справ СРСР Л. Берії. Т. Строкач до-
повів секретареві обкому партії, той – секретареві ЦК КПУ. Розгніваний 
Берія в звичній манері – виженемо, арештуємо, згноїмо, зітремо на порох 
– порадив по телефону Строкачу не ставити підніжок Мешику. 

Союзне міністерство 12 червня 1953 року зняло Т. Строкача з поса-
ди у Львові, відкликало в Москву і зволікало з подальшим призначенням. 
Тому він проявив себе в епістолярному жанрі. Побачила світ конспірато-
логічна драма з трагічною кінцівкою для фігурантів – Л. Берії, П. Мешика, 
заступника Міністра внутрішніх справ УРСР Соломона Мільштейна, пер-
шого заступника Міністра внутрішніх справ СРСР Богдана Кобулова та 
його брата – заступника контрольної інспекції при МВС СРСР Амаяка Ко-
булова. 

Подібне викликає іронію, але 60 років тому генералів розстріляли за 
те, що начебто міліція прагнула незалежності від партійних комітетів. Сьо-
годні в Україні монопартійне підпорядкування правоохоронців є фактом. 

«Справа Берії» не обійшлася без послуг справжнього ката і гнучкого 
«правознавця» Романа Руденка, прокурора УРСР 1944–1953 років, гене-
рального прокурора СРСР 1953–1981 років. Руденко проявився в репре-
сіях, зокрема у 1937–1940 років як прокурор Донецької області. Будучи 
генпрокурором Радянського Союзу, він прибув 1 серпня 1953-го у Ворку-
ту, де власноруч застрелив лідера страйку військовополонених. Відтак 
загинуло кількасот беззбройних страйкарів. 

У другій половині 1950-х Руденко із завзяттям занурився в реабіліта-
ційну кампанію. Коли змінилася кон’юнктура, він знову нещадно карав іна-
комислячих у рамках індивідуального терору і вибіркового правосуддя. 
Та не тому цей прокурор прийшов на гадку. 

На Нюрнберзькому процесі 8 лютого 1946 року Р. Руденко розпочав 
промову: «Вперше в історії людства правосуддя зіштовхується зі злочи-
нами такого масштабу, що викликають такі важкі наслідки. Вперше перед 
судом постали злочинці, котрі заволоділи цілою державою і котрі саму 
державу зробили знаряддям своїх жахливих злочинів». Закінчив слова-
ми: «Нехай же здійсниться правосуддя!». З огляду на поточні події поча-
ток речення «Вперше в історії людства...» вартує замінити на: «Вперше в 
історії незалежної України... «. Далі читайте за текстом. Дуже актуально. 

 
19 лютого 2014 року. Публікується вперше 
 
 



  84

ЧАС ТИЛОВИХ ЩУРІВ? 
 
Україна в жалобі за безсмертною Небесною Сотнею. Сотня відійшла 

у вічність, але 20 лютого 2014 року перетворила тримісячну Революцію 
гідності на переможну. 

У жалобні дні серце дужче стискають сумні слова з пісні «Не спи, моя 
рідна земля» гурту «Мандри» про те, що у світлі далеких зірок в очі нам див-
ляться з темних небес загиблі герої, що віддали життя за наше майбуття. 

Перелом наступив. Не вітчизняні чи зарубіжні політики змінили хід істо-
рії, а трихвилинний сповнений болю виступ відважного сотника у військово-
му камуфляжі – 26-літнього економіста Володимира Парасюка зі Львова. 

Увечері 21 лютого на Майдані від імені своєї бойової сотні він поста-
вив жорсткий ультиматум умиротвореній реєстровій опозиції: до десятої 
ранку Віктор Янукович повинен покинути президентський пост... І Януко-
вич канув у Лету. Досі шукають. 

Владний табір охопила деморалізація. Поспішно покинули Київ ка-
ральні підрозділи, звезені з різних регіонів. Верховна Рада змінила своє 
керівництво і конституційний лад. 

Україна перейшла від президентської республіки до парламентсько-
президентської на чолі з тимчасовим президентом – Головою Верховної 
Ради. 

Юлія Тимошенко вийшла на волю, ймовірно, на чартері одного з олі-
гархів прилетіла з Харкова до Києва, на Майдан. 

Стає зрозумілим, що вона належить минулій епосі, в котрій могла 
справді бути гарантом чесності, правди, справедливості. 

Та непомітно виросло безкомпромісне молоде покоління – мотор су-
часної революції, котре ставить для сущих політиків дуже високу планку. 
Сотник Парасюк є символічним уособленням і непідкупним трибуном но-
вих українців, яких за ніс водити можновладцям несила. 

Про опозицію до новоспеченої влади у парламенті заявили донедав-
на провладні комуністи, а на Майдані – чи не всі громадські рухи, напри-
клад «Автомайдан». 19 січня саме автомайданівці відкрили фронт на ву-
лиці Грушевського, де полягли перші революціонери. 

Тепер громадські активісти прагнуть здійснювати незалежний конт-
роль за політичною верхівкою, щоби врешті утілити в життя лозунги де-
сятилітньої давнини. 

Помаранчева революція потерпіла поразку, бо соціальні очікування 
підмінили кадрові ротації: мільярдерів потіснили мільйонери. Будемо 
свідками того, чи наразі вдасться відділити владу від бізнесу, як давніше 
– державу від церкви. 

Як ніколи актуальним стає крилатий заклик Євгена Чикаленка (1861–
1929): «Легко любити Україну до глибини душі, спробуйте любити її до 
глибини власної кишені». Автор афоризму був і великим землевласни-
ком, і щедрим меценатом. 

Чому на цьому акцентую?  
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Формується перехідна післяреволюційна влада. 
Формується якраз тими, хто вже має гендлярський досвід конверта-

ції революційних дивідендів. 
Пригадуєте, як після Помаранчевої революції, а точніше після пар-

ламентських виборів у березні 2006 року, суб’єкти Коаліції демократичних 
сил складали пазли коаліційного уряду – в поті чола ділили владний пиріг. 

Навіть вивели формулу, що варта Нобелівської премії: 

∑∑
∑ ×= УПУ ДМ
ДМ
П

К
, 

де: 
ПУК – кількість посад для суб’єкта, відповідно до категорії посад, що 

розглядається; 
∑П– загальна сума посад у категорії посад, що розглядається; 
∑ ДМ– загальна сума депутатських мандатів коаліції; 
∑ УДМ – загальна сума депутатських мандатів суб’єктів коаліції. 
Кандидатури на посади, призначення і звільнення яких здійснювало-

ся президентом України за згодою Верховної Ради чи ВР за поданням 
президента, не входили до цього переліку. 

Призначення на ці посади і звільнення з них залежали від консультацій 
між президентом і коаліцією. Це ж стосувалося посад голів обласних і район-
них державних адміністрацій, міністра оборони, міністра закордонних справ, 
голів Служби безпеки і Національного банку, генерального прокурора. 

Чим завершилося? Політичною реабілітацією Віктора Януковича. Він 
став прем’єром і негайно завалив довголітній євроатлантичний курс Ук-
раїни. Відтоді про вступ України до НАТО політики забули. 

Так само зараз може статися з перерваним рухом України до Євро-
пейського Союзу. Не слід забувати, що саме зупинка Януковичем євро-
пейської інтеграції послужила 21 листопада 2013 року початком Револю-
ції гідності. 

Відповідальність за теперішню трагічну розв’язку лежить однаково і 
на Вікторові Януковичу, і на реєстровій опозиції, і на призабутому Вікто-
рові Ющенку, і на звільненій Юлії Тимошенко. 

Досить торгувати і продаватися. Багато хто нині каже про люстрацію. 
Але ж її заслуговують усі, за винятком Небесної Сотні та решти Героїв 
Майдану. 

Найкращий люстратор – наша совість і тиха невтомна праця. 
І, звичайно, поетапні дочасні вибори всіх рівнів – парламентські на-

самперед. Не можна перезавантажити державу без щоденного плебісци-
ту, без іспиту на непідкупність, свідомість, зрілість кожного громадянина. 

Злочинний режим повалено. Подекуди, як утихли бої, підняли голови 
боягузи, мародери, тилові щурі, що трималися далі лінії вогню, а тепер 
уподобали риторику китайських хунвейбінів і жадають чужих крісел. 

«Не зли(й) Майдан!» – це революційне застереження сьогодні над-
звичайно важливе. Не час тилових щурів, а доба технократів, аби швид-
ко надолужити згаяне. 
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Коли застосували зброю проти народного протесту, Небесна Сотня 
захистила наше майбутнє. Відтепер Герої довіку дивитимуться в очі кож-
ному з нас, щоб ми були справжніми громадянами завжди, за всіх обста-
вин, а не вибірково. 

 
Українська правда, 24 лютого 2014 року 
 
 

БЕЗВЛАДДЯ В УКРАЇНІ.  
ПІДСУМКИ ДЕКАДИ 

 
Минає перша декада від завершення гарячої фази Революції гідності – 

силового протистояння на Майдані Незалежності в Києві. В умовах пере-
можної ейфорії запанувало тривіальне безвладдя. Чисельні чиновники 
залягли в окопи в очікуванні «генерального курсу» і технократичного уря-
ду. Пости й кабінети перших осіб сторожують їхні заступники. 

На поверхню повсюдно випливла хуліганська самодіяльність рядже-
них люстраторів й антилюстраторів у балаклавах, з кийками, скотчем, піс-
толетами, автоматами. Набули розголосу непоодинокі вертепні позасу-
дові дійства людей далеких як від Майдану, так і від шанування конститу-
ційних прав і свобод. У генетично модифікованих тітушок відкрилося друге 
дихання, багато з них пустилися берега і вийшли в автономне плавання. 

Із тижневим запізненням на парламентсько-майданних засадах рек-
рутовано камікадзе у центральну владу. Хаотично прямуючи до суспіль-
ного консенсусу і геополітичного балансу, Україна зупинилась на черво-
не світло конфронтаційних ліній: валютного бунту і кримського конфлікту. 
Випробування відрізаним Кримом – відплатний російський удар у пах Ук-
раїнській державі, що змінюється. Це загороджувальний постріл для єв-
ропейського вектора. 

Подібне в Криму мало місце в 1994–1995 роках, після того, як на до-
часних президентських виборах Леонід Кравчук програв Леоніду Кучмі. 
Тоді президент Борис Єльцин не допустив прямого військового втручан-
ня Росії. Володимир Путін любить грати мускулами по-солдатськи, надто 
перед необтесаними «салагами» з офіційного Києва, котрі захопилися 
перерозподілом трофейних портфелів. Адже з появою 27 лютого уряду в 
Україні безвладдя не припинилося. Місцеві органи влади й далі паралізо-
вані. Невизначеною залишається доля десятків тисяч управлінців. 

Великої шкоди Україні завдало малозрозуміле зволікання з кадровими 
призначеннями постреволюційних очільників усієї вертикалі виконавчої 
влади, охлократичне загравання з епатажно розігрітим натовпом, що кимось 
невдоволений, когось виганяє, погоджує, контролює. Сам же натовп не 
хоче сумлінно працювати в межах своїх можливостей та кваліфікації. 

Всенародний рух до європейських цінностей пробуксовує, поволі 
стихає. Натомість революція персоніфікується, перетворюється у масове 
зведення рахунків, невмотивованої особистої помсти. Від того, що пара 
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стрімко виходить у свисток, чайник з окропом сам по собі не охолоне, не 
переміститься на іншу, незапалену конфорку. Треба погасити вогонь то-
му, хто його запалив. 

Усіх уже добряче дістає домінуюча демагогічна експресія крикунів із 
надміру завищеною самооцінкою. Під її прикриттям відбуваються рей-
дерські захоплення посад у місцевому самоврядуванні та державних уста-
новах. Завуальовано перерозподіляються ресурси – управлінські, фінан-
сові, електоральні тощо. Спритні квазіопозиційні бізнесові групи, цинічно 
оперуючи люстраційною риторикою, у специфічний спосіб витискують 
конкурентів. Звичайна ротація кланів. Нескоро побачимо світло в кінці 
державотворчого тунелю. 

У жодній державі та суспільстві не спостерігалося швидких якісних 
змін. В Україні поготів. Адже Майдан стояв три місяці, пережив декілька 
штурмів, зазнав утрат. На втілення головних його гасел знадобляться 
роки злагоджених дій усіх гілок державної влади у стабільному суспільст-
ві. У випадку затягування чи провалу проголошеної програми системних 
перетворень не виключено, що переможна Лютнева революція в Україні 
переросте в щось на кшталт Жовтневої контрреволюції. 

Докорінні зміни не приходять враз, вони закріплюються, коли в пози-
тивному ключі змінюється менталітет, свідомість, світовідчуття. На все 
потрібно кілька електоральних циклів. На українців чекає спекотна залі-
ково-екзаменаційна сесія з періодичними випробуваннями чесними й 
прозорими виборами на всіх рівнях, добровільною відмовою від популіст-
ських спокус, постійною санацією верхівки. 

Те, як мінімізувати, побороти і викорінити корупцію, належить до по-
пулярних тем, котрі будуть ще довго обговорюватися. Найлегше паль-
цем показати на когось. Фундаментальний перелом пройде, коли перед-
усім антикорупційна ментальність увійде в голови еліти і простолюду. 
Цей взаємно виховний процес є тривким. Його слід проводити негайно 
особистим прикладом зверху до низу в усіх сферах. Наприклад, у вищій 
школі є достатньо науково-педагогічних працівників, кому під силу успіш-
но поставити соціальний експеримент. У його рамках викладачі мусять 
повсякчас дотримуватися професійної етики, а студенти – добросовісно 
вчитися. Вдасться, але не всім і не відразу. 

Ніяк не вляжеться рукотворна піна «народного обурення». Заслуго-
вують поваги сміливі «тут і сьогодні», а не премудрі заднім числом. Са-
моаналіз і самокритична люстрація стосується кожного, а не лише тих, 
кого називають «уособленнями режиму Віктора Януковича». Інакше ви-
кривальні переписки затягнуться на місяці під прикриттям політичного 
рейдерства і принагідного мародерства задля прожитку «непідкупних» 
народних контролерів. Після Помаранчевої революції суспільство розча-
рувалося в них за півроку. 

Безвладдя породжує віртуальний вакуум «народовладдя», що мит-
тю заповнюється політтехнологіями, симулякрами, фейками. Часто-густо 
десь вистрілює заздалегідь спроектована інсценізація «критичної ситуа-
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ції». Такі спецоперації нагадують дитячі забавки в пісочниці. У посттрав-
матичному синдромі на повну відриваються тітушки, сотники, польові ко-
мандири і… Кремль. Усі вони, на диво, синхронно діють під диктовку ре-
волюційної доцільності. Не тільки в Криму. 

Коло абсурду є поки що безмірним. Спочатку безпідставно з полі-
тичних мотивів обвинувачують певного посадовця і вимагають заяви на 
звільнення, смакуючи морально-психологічним тиском чужими руками. 
Потім креативно пишуть «вишукані» претензії. Усівшись у бажаному кріс-
лі, кличуть до життя з чистого аркуша. А списані листки куди сховати?.. 

Українська революційна зима 2013–2014 років – це вже історія. Бари-
кади розібрано. Відьом і відьмаків забрав світанок. Гарна днина. Пора вес-
нувати. До праці, владо! Досить тягти кота за хвіст, особливо в березні. 

 
2 березня 2014 року. Публікується вперше. 
 
 

«НОВИЙ КУРС» УКРАЇНИ 
 
Неспішно завершується встановлення результатів голосування на 

шостих президентських виборах в Україні. На цей раз, як і 1994 року, до-
строкових. Як і 1991 року, президента вибрали в першому турі. 

Дехто з усмішкою охрестив Порошенка Петром Першим. Досі почерго-
во правили тезки-антагоністи Леоніди – Кравчук, Кучма, і Віктори – Ющенко, 
Янукович. Декому на гадці жартівливі та сентиментальні ідіоми на кшталт 
«усе буде в шоколаді», «чому розплетена коса, а на очах бринить сльоза» 
чи «трапила коса на камінь». Ім’я Петро з давньогрецької – «камінь». 

Статечних же громадян більше цікавить: якої тактики й стратегії че-
кати від п’ятого за ліком глави Української держави? 

Його «життя по-новому» зарано порівнювати з «новим курсом» пре-
зидента Франкліна Делано Рузвельта 1933–1936 років для подолання в 
США Великої депресії. Проте Петро Порошенко має не менший шанс 
увійти в історію своєї країни добрими й величними справами. 

Для цього знадобиться підтримка не тільки 54,7 % українських ви-
борців, а значно більше. 

Інакше кажучи, для успіху власної президентської місії Порошенко 
вимушений зважати на електоральні настрої переважної частини Украї-
ни. До своїх відсотків мусить приплюсувати принаймні ще третину елек-
торату – голоси, віддані за наступних чотирьох у рейтингу претендентів. 
Означає це втілення прагнень сукупно 86,6 % виборців. 

Адже президентська доля Петра Порошенка залежна від реалізації 
не лише власної передвиборної програми «Жити по-новому!», а й ключо-
вих тез кандидатів на пост президента з підтримкою вище 5 % голосів. 

Маю на увазі програми «Час встановити справедливість!» Юлії Ти-
мошенко, «План Ляшка: Визволення України від окупантів. Порядок на 
своїй землі» Олега Ляшка, «Ми маємо розправити крила!» Анатолія Гри-
ценка, «Як нам зберегти країну?» Сергія Тігіпка. 



  89

Вони не однакові за обсягом – від близько 800 до 1,5 тисячі слів, але 
зі спільним фундаментом – розрахунком на власні сили. І, дивовижно, 
належать людям із прізвищами, які закінчуються на «-ко»: Порошенко, 
Тимошенко, Ляшко, Гриценко, Тігіпко. 

Зазвичай в Україні переможець виборів забував передвиборчі обі-
цянки. Тепер нам «жити по-новому». Тому, вочевидь, озвучені наміри збі-
гатимуться з учинками президента. Справді ж бо: «Змінимо Україну, як-
що змінимося самі». 

На переконання Порошенка й 9,8 мільйона його виборців, найперше 
потрібні зміни в політичній системі. 

Слід перезавантажити владу в межах трикутника: форма правління 
– парламент – децентралізація. Ідеться про збереження відновленої пар-
ламентсько-президентської республіки, за якої уряд формується у Вер-
ховній Раді коаліцією. До кінця 2014 року повинні відбутися дострокові 
парламентські вибори суто на пропорційній основі за відкритими списка-
ми. Виконавча влада в областях належатиме виконавчим комітетам, 
сформованим обласними радами. 

Пріоритетними завданнями в зовнішньополітичний сфері України ви-
значено: 1) повернення тимчасово окупованого Криму, захист на півост-
рові українців і кримських татар; 2) безвізовий режим і повноцінне член-
ство в ЄС; 3) енергетична незалежність від Росії, зокрема, диверсифіка-
ція поставок газу. 

В економічній політиці Порошенко ставить на промислове відро-
дження – реіндустріалізацію, та соціально відповідальний бізнес, що пла-
тить податки. Причому очікується скорочення й зменшення податків, пе-
рекриття офшорів, а також супровідна люстрація суддів, правоохоронців, 
податківців, митників. 

В унісон Юлія Тимошенко вимагає негайних радикальних реформ. 
Пріоритетним є подолання залежності України від Росії – не тільки 

енергетичної, а й економічної та інформаційної. Дружних відносин заслу-
говує непутінська, демократична Росія. 

Також виборці Тимошенко – 2,3 мільйона осіб – за членство України 
в ЄС і звільнення Криму від російської окупації в найкоротші терміни. 

Одночасно доведеться ратифікувати Римський статут і підключити 
міжнародні суди, щоби: 1) добиватися компенсації за збитки України в 
Криму; 2) зупинити військове захоплення України й покарати за злочини 
проти людяності. 

Для прихильників і Порошенка, і Тимошенко на часі відродження 
промисловості. Надто – створення нових робочих місць, зокрема, шля-
хом підвищення державного замовлення для збройних сил до 5% ВВП, 
звільнення інвесторів від податків при реалізації продукції на експорт, різке 
зменшення кількості податків і зборів – із понад сто до семи. 

На відміну від чистого євроінтегратора Порошенка – Тимошенко, Ляш-
ко, Гриценко ще й атлантисти. Вони за вступ України й до ЄС, і до НАТО. 

У Тимошенко, нагадаю, 2,3 мільйона виборців, Ляшка – 1,5 мільйона, 
Гриценка – 1 мільйон. Разом – 4,8 мільйонів, або половина Порошенкових. 
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У своїй програмі Порошенко тему НАТО невиправдано оминув, однак 
самотужки Україна перед військовою агресією Росії навряд чи вистоїть. 

Згідно із соціологічним дослідженням «Центру Разумкова», майже 
стільки українців місяць тому підтримали входження України до Євро-
союзу – 52,4 %, як зараз у відсотках виборців Порошенка. 

У березні-квітні Україну членом НАТО бачили від 37 до 44 % грома-
дян – дані «Центру Разумкова» та «GfK». І це без належної просвітниць-
кої кампанії. За Порошенка голосували теж багато атлантистів. 

Як і Тимошенко, Ляшко виступає за масштабне переозброєння України, 
що послужить стимулом економічного розвитку, створить робочі місця. Гри-
ценко на державні посади пропонує призначати виключно моральних і про-
фесійних громадян. Обіцяних на Майдані технократів у чільних кабінетах 
нової влади явно бракує. З’являться вони після найближчої інавгурації? 

Порошенко й Тігіпко за дострокові парламентські вибори на основі 
відкритих партійних списків. Крім того, для виборців Тігіпка – 0,94 міль-
йона осіб – є незаперечним європейський курс України, тому необхідно 
переорієнтовувати українські підприємства на європейські ринки… 

Отже, спільних точок зору в обраного президентом і згаданих пре-
тендентів чимало. Тільки б слова знов не повисли в повітрі. 

Бажана, але несподівана перемога в першому турі поставила перед 
Петром Порошенком непросте завдання: у стислий термін матеріалізува-
ти волю абсолютної, а не відносної більшості українців. Небагато в нього 
часу, а в держави – ще менше. 

Як в Україні повелося, президентські та парламентські каденції не-
ждано стають коротшими, ніж планувалося спочатку. 

 
Українська правда, 29 травня 2014 року 
 
 

УКРАЇНА НА ШЛЯХУ  
ВІД ПОРАЗОК ДО ПЕРЕМОГ 

 
Президент Петро Порошенко у телеінтерв’ю для програми «HARDTalk», 

яку траслювали 5 вересня на каналі «BBC World», сказав англійською про 
те, що готовий воювати і померти за Україну. 

За два місяці він оприлюднив чимало стилістично привабливих текс-
тів багатьма мовами. Проте для нього досі недосяжні перемоги на ма-
гістралях розвитку держави: ні встановлення миру, ні втілення реформ. 

За Україну помирають не на словах, а насправді. 
Для Президента Порошенка «медовий місяць» остаточно закінчився 

у День незалежності 24 серпня, коли його паркетні генерали прогавили 
російське вторгнення на Донбас, де тривала антитерористична операція 
військових і правоохоронців України. 

У кінцевому підсумку вина за масову загибель українських солдатів 
лягає на Верховного головнокомандувача, котрий настільки зачарований 
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своїми бездарними висуванцями у генеральських лампасах, що не в силі 
обірвати нездарам погони. 

[На якому рівні їхнє управлінське і військове мистецтво, коли вони мі-
сяцями не можуть досягти успіху, маючи, за відкритими даними, потрібні 
кошти на благодійних і міністерських рахунках, дво- або трикратну пере-
вагу в бійцях, склади зі ще нерозпроданою за кордон зброєю, у тому числі 
високоточною, цілком конкурентний військово-промисловий комплекс?]. 

Оскільки ніхто з колишньої верхівки України за півроку не відповів за 
загибель Небесної Сотні, то, напевне, нинішнє керівництво розраховує 
на таке ж милосердя за ганебні військові поразки на Донбасі. 

До речі, а хто винний за збитий терористами Іл-76 в небі над Луган-
ськом 14 червня, коли загинули 49 дніпропетровських десантників і чле-
нів екіпажу? 

До Іловайського котла 29 серпня – 3 вересня, де полягли сотні сол-
датів, цю трагедію називали найбільшою одночасною втратою Збройних 
сил України за період її незалежності. 

За такого командування наслідки повномаштабного вторгнення страш-
но уявити. Бравадою з телевізора ворога не вигнати. 

Неефективна влада порожньою балаканиною поступово втрачає го-
ловний ресурс – довіру громадян, які захищають Вітчизну, але не бажа-
ють покласти голови за чиєсь недбальство, прорахунки, продажність. 

Від глави Української держави чекають адекватних військово-полі-
тичних рішень, зокрема кадрових, а їх нема, лише пелена ілюзій від «мир-
ного плану» [«Мирного плану Президента України Петра Порошенка та 
ініціатив Президента Росії Володимира Путіна»], підписаного в Мінську 5 
вересня контактерами – представниками України, Російської Федерації, 
Організації з безпеки і співпраці в Європі. 

[Не хочеться вірити у фатальні збіги, в те, що державних мужів легко 
зурочити й запрограмувати лиховісно-епатажними знаками, наприклад, 
запамороченням вояка почесної варти, що впустив карабін перед інавгу-
рацією Петра Порошенка 7 червня, чи імітацією підписання новопризна-
ченим Міністром оборони Валерієм Гелетеєм присяги українському на-
роду закритою ковпачком авторучкою 3 липня]. 

Нині для всіх зрозуміло, що Україні швидко стане краще без диле-
тантів і «СМЕРШовців» у владних кріслах. Адже вже місяць, від 7 серпня, 
є вільною посада секретаря Ради національної безпеки й оборони. І ні-
чого. Вакансія жодним чином не вплинула на безпекові та оборонні здо-
бутки Української держави. 

Нічим виправдати зволікання Президента України з «перезаванта-
женням держави», надто у чутливих для суспільства сферах – правоохо-
ронні органи, адміністративні послуги, Збройні Сили, кадрова політика. 

Президент Порошенко підвлаштовує під себе «старорежимну» сис-
тему, тому погодився на дочасні парламентські вибори на засадах попе-
редньої «злочинної влади». 

Але ж у своїй передвиборчій програмі він твердив: «Докладу всіх зу-
силь у рамках своїх конституційних повноважень, щоб до кінця 2014 року 
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відбулися дострокові парламентські вибори суто на пропорційній основі 
за відкритими списками». Що завадило докласти «всіх зусиль»? 

За три місяці президентства Петра Порошенка не бачимо рішучих 
дій на позитивні зміни всередині країни. Наприклад, він обіцяв «рефор-
мувати правоохоронну систему (суди, міліцію, СБУ, прокуратуру)», але 
для того не зробив і півкроку. Не хочу зайвий раз нагадувати, як левова 
частка правоохоронців порушила присягу і зрадила у Криму і на Донбасі. 

Президент Порошенко сподівається на високий показник його полі-
тичної сили на виборах у Верховну Раду 26 жовтня. Марні надії. Лідери 
громадської думки щоразу голосніше у соціальних мережах висловлю-
ють загальні електоральні розчарування від гедоністичної діяльності ви-
суванців і союзників глави держави. 

Затяжні мандрівки на улюбленій яхті під час війни першого заступни-
ка глави президентської адміністрації мільярдера Юрія Косюка, куратора 
силового блоку, є кинжальним ударом у спину Президенту. 

Народ і влада до сих пір як «два світи, два способи життя». [Не ви-
падково Костилівського сільського голову Ольгу Сметанюк (Рахівський 
район Закарпатської області) переповнили емоції: «Вчора [5 вересня] 
«мала честь» побувати на допиті в обласній прокуратурі. Вразило!!! Ці-
лих п’ять поверхів добротних приміщень із євроремонтами. Всюди мар-
мур, килими, картини... Ех, нам би таке в село, та хоч 1-2 поверхи, на мі-
сце сторічних школи та дитячого садка!!! Мрії, мрії... Чи здійсняться? При 
таких розкладах, розумію – не в цьому житті... А жаль... А як їх там [у про-
куратурі] багато!!! На кожного злочинця – по двоє-троє...»]. 

Як відомо, проект нового Закону України «Про прокуратуру», що під-
готовлений відповідно до стандартів Ради Європи, пройшов експертизу у 
Венеційській комісії та схвалений в основному, третій місяць очікує на 
друге читання. 

На офіційному веб-порталі Генеральної прокуратури України 27 серп-
ня розміщено повідомлення про те, що у зв’язку з військовими діями на 
сході країни тисяча прокурорів залишили підконтрольні терористам тери-
торії. Причому «майже 600 із них звернулися з рапортами про те, щоб їх 
включили до батальйонів територіальної оборони». 

Але Генеральний прокурор Віталій Ярема пошкодував цей «проку-
рорський батальйон» і на війну не відправив. 

За умови схвалення нового закону, чисельність працівників прокура-
тури скоротиться щонайменше втричі. За різними підрахунками, йдеться 
про вивільнення понад 12 тисяч осіб, які, за словами Генерального проку-
рора, готові зі зброєю в руках звільняти Україну від російських найманців. 

Це зо два десятки цілком боєздатних армійських батальйонів, де в 
особового складу наявні класні чини цілком відповідають військовим зван-
ням. До того ж, вступивши на службу в прокуратуру, всі урочисто присягли 
служити Українському народові та Українській державі. Саме – служити. 

Ось де потужні мобілізаційні резерви для успішного визволення Дон-
басу та повернення Криму. Ще більші – у Службі безпеки України, Міністер-
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стві внутрішніх справ, де з надлишком матеріально забезпечених захис-
ників Вітчизни, включно з власними джипами «подвійного призначення». 

Доки можна виїжджати на волонтерах, добровольцях, забраних за 
повістками в армію [трудягах, чиї сім’ї ледве зводять кінці з кінцями]? У 
пересічних громадян гідний поваги патріотизм, моральний настрій, але 
вони мільярди гривень на оборонно-наступальні потреби не зберуть. 

Мільярди якраз є в тих, хто сподівається «манни небесної» – зовніш-
ньої допомоги від Вашингтона і Брюсселя чи поступливості Москви. 

[На жаль, упродовж трьох місяців українська влада під проводом Пет-
ра Порошенка так і не розпочала «Жити по-новому». Майбутнє країни 
здобувається на будь-якому, навіть другорядному плацдармі]. 

Слово є високоточною зброєю для людини, котра щодня без пафосу 
жертвує собою заради співвітчизників. Маленький, але промовистий не-
героїчний епізод із мирного життя. 

Через бюрократичну тяганину з виділенням «державних місць» Пре-
зидент України разом із Міністром освіти і науки програли змагання за 
абітурієнтів із Донбасу і Криму, яких університети Росії зараховували на 
безоплатне навчання на основі елементарної співбесіди з російської мови. 

З гіркотою експерти підсумували те, як чиновники провалили вступну 
кампанію-2014 в українські виші. 

Натомість польське Міністерство науки і вищої освіти вирішило частко-
во врятувати реноме офіційного Києва і запропонувало пакет стипендіаль-
них програм для 500 українських студентів у 2014/2015 навчальному році. 

Йдеться про річне перебування і навчання у Польщі осіб з територій 
України, що охоплені військовими діями. Вартість програми склала понад 
10 мільйонів злотих. Усього в польських вишах минулого навчального 
року студіювало 15 тисяч українських громадян. Що ж, перекладемо на 
плечі Польщі решту проблем України? 

Не хочу, щоби мої критичні зауваги були сприйняті за докір «диван-
ного патріота» чинному главі державі та його підлеглим. Але за три мі-
сяці вже пора перейти від поразок до перемог. 

Якщо сьогодні належно не йдуть справи, то необхідно безжально 
змінювати і кадри, і систему. Бо завтра Президента України не пожаліє 
ніхто: ні нинішні його соратники, ні попутники. 

 
Українська правда, 10 вересня 2014 року 
 
 

ОСВІТНІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ 
 
Відомо, що українська освіта належить до найбільших секторів сус-

пільства, де працюють і навчаються 9 млн. осіб, або п’ята частина насе-
лення. Однак, попри гучні декларації, освітня сфера не є пріоритетною 
для влади. Схвалення нового Закону «Про вищу освіту» 1 липня 2014 ро-
ку стало лишень завершенням кількарічної епопеї, що мусила коли-не-
будь закінчитися. 
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У зв’язку з відсутністю системних змін у державі цей закон, що важли-
вий на шляху адаптації до Європейського простору вищої освіти, прого-
лосили мало чи не взірцево реформаторським – оскільки, приміром, демо-
кратизується управління навчальними закладами. Насправді бачимо зву-
ження прав учасників освітнього процесу: учених, педагогів, студентів. 

Перше. За попереднім законом від 17 січня 2002 року декана обира-
ла вчена рада факультету, за новим – підконтрольна ректору вчена рада 
університету. Демократизацію засвідчила б норма про обрання всім тру-
довим колективом факультету, бо зараз декана у квазідемократичний 
спосіб за корупційною схемою можуть нав’язати «зверху». 

Друге. Представництво осіб, які навчаються, в радах обох рівнів – 
вишу і факультету – не змінилося – не менш як 10 %. Оскільки не менш 
як 75 % складу вченої ради повинні становити науково-педагогічні пра-
цівники, то решту менше 15 % місць належать представникам навчаль-
но-допоміжного й адміністративно-обслуговуючого персоналу. Як не див-
но, студенти представлені за залишковим принципом і за мізерною кво-
тою. Однак саме студенти складають основу університету, без них уза-
галі неможливе його існування. 

Третє. В українському виші відсутня наріжна засада демократії – 
розподіл влади. Адже вчена рада є не університетським парламентом, а 
колегіальним органом управління при очільнику, що безпосередньо ке-
рує вишем. Вона формується за характерною для XIX століття дискримі-
наційною цензово-куріальною схемою: за посадами і в нерівних частках 
виборними представниками від певних категорій. Внутрішній контроль за 
діями керівництва є фіктивним, а поле для зловживань ресурсами – без-
межним. 

Настав час відмовитися від концентрації влади в руках університет-
ського олігархату й провести децентралізацію. У провідних європейських 
вишах взаємно врівноважують ефективні, але нечисельні органи – ректо-
рат, університетська рада, сенат, наукова рада, де не суміщають членст-
во. Так, у найбільшому виборному органі Віденського університету – се-
наті – 18 членів, зокрема 4 студенти (22,2 %). У вченій раді Ужгородсько-
го національного університету – 70 осіб, з яких лише 7 студенти (10 %). 

Четверте. Новим законом заборонено сумісництво. Не можна одно-
часно займати дві та більше адміністративно-управлінських посад. Проте 
ця норма не виконується. Один новоспечений ректор водночас і завіду-
вач кафедри, і директор науково-дослідного інституту, ще й практикую-
чий лікар. І всюди постійно відсутній, бо весь у роз’їздах. Всезнайки-бага-
товерстатники – прикрий рецидив тоталітарної епохи. 

П’яте. Закон зовсім не обмежив роздуту бюрократію, завищену чи-
сельність управлінців. В Ужгородському університеті, де 23 факультети 
(інститути), 15,5 тисяч студентів – аж 7 проректорів. У Віденському – 4 
проректори на 19 факультетів (центрів) і 92 тисячі студентів! Якби в Уж-
городі стільки навчалось, то, певно, штат проректорів виріс би пропорцій-
но, у 6 разів – до 42 осіб. 
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Парадокс. Революцію Гідності розпочали студенти київським Євро-
майданом 21 листопада 2013 року. Вони були в її авангарді, але, на від-
міну від спритних політиків, жодних соціальних здобутків не отримали. 
Згідно з «демократичним» законом про вищу освіту, їхній вплив на ухва-
лення важливих рішень є мінімальним. 

У цілому перезавантаження влади в Україні повинно ґрунтуватися не 
на ротації прізвищ і вивісок політичних сил, а на позитивних змінах в 
освіті, науці, культурі, що визначають форму й зміст щоденних комуніка-
цій у різних середовищах громадянського суспільства і політичної нації. 

У перехідної верхівки, що нині править в Україні, нема усвідомлення, 
що внутрішньою першопричиною поточної національної катастрофи, ко-
лапсу Української держави в Криму і частині Донбасу є не стільки болюча 
зрада кількох десятків тисяч військових і правоохоронців, скільки проваль-
на освітня, інформаційна, кадрова політика. Чи зроблені висновки за ось 
уже дев’ять місяців після лютневої революції? Ні. 

Як бачать сучасні можновладці освітні перспективи України? Це відби-
то у парафованому 21 листопада 2014 року проекті Коаліційної угоди полі-
тичних сил, що після дочасних парламентських виборів 26 жовтня 2014 ро-
ку мають сформувати більшість у Верховній Раді, а відповідно – спрямову-
вати й контролювати виконавчу владу. Відверто скажу, що вони дивляться 
на проблематику, як на малозначиму, вторинну, без власного обличчя. 

Про можливі кроки протягом 2015 року ймовірної урядової коаліції в 
галузі освіти йдеться в еклектичному розділі «Соціально‐гуманітарна 
реформа» під порядковим номером 15 і розмитим слоганом «створимо 
умови для підвищення якості та доступності освіти». Це довільний набір 
заяложених побажань, а не переконлива фіксація технократичних кроків. 

Візьмемо для прикладу весь пункт 2.1.8: «Утвердження на основі ухва-
леного Закону «Про вищу освіту» реальної університетської автономії, 
підзвітності за результати роботи, розвиток наукових досліджень, забез-
печення справедливого прозорого вступу та викорінення хабарництва у 
вищих навчальних закладах. Внесення змін до Бюджетного Кодексу в 
частині забезпечення автономних прав ВНЗ з використанням зароблених 
ними коштів та грантів. Запровадження принципу «гроші ходять за сту-
дентом», зокрема при розподілі державного замовлення. Удосконалення 
мережі вищих навчальних закладів». 

Яким чином? Ким? Навіщо? Жодної деталізації. Чи можна утвердити 
протягом 2015 року «реальну університетську автономію» та очиститись 
від корупції на основі закону, що не передбачає демократизації внутріш-
нього управління, реальних важелів незалежного контролю за діяльністю 
всевладного керівництва? 

Правляча верхівка сучасної України рекрутувала в свої ряди «свіжу 
кров», але не звільнилася з «вавилонського» полону епатажних декла-
рацій та окозамилювання. У новому уряді нарешті з’являться винятково 
технократи? Чи знову посади окупують демагоги і «демократи»? 

 
Українська правда, 10 грудня 2014 року 
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ЧАСТИНА ТРЕТЯ 
 
 
 
 
 

…Тяжко, тяжко мені стало, 
Так, мов я читаю 
Історію України. 
Стою, замираю… 

 
Тарас Шевченко,  

«Сон (Комедія)», 8 липня 1844 
 
 
 
 
 

 «ІСТОРИЧНА ПОЛІТИКА»  
НЕ МУСИТЬ ПОКИДАТИ ГАВАНЬ НАУКОВОЇ ІСТОРІЇ 

 
 

Полеміка 
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ГІМН ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ:  
МІЖ ІСТОРІЄЮ ТА ПОЛІТИКОЮ 

 
Закарпатська обласна рада з порушенням процедури розгляду пи-

тань та ще й мінімальною кількістю голосів (46 із 90) 22 грудня визначила 
офіційним гімном Закарпатської області писаний «язичієм» текст «Под-
карпатскіи русины». 

Поіменне голосування не проводили, щоби «патріоти» із облрадівсь-
кої більшості могли маневрувати. У залежності від обставин і кола спілку-
вання вони кажуть, що голосували «за» чи «проти». Коли і як вигідно. 

У 2007 році в аналогічній ситуації щодо визнання національності «ру-
син» на два місця тих, хто проголосував «проти», претендувало не мен-
ше десяти депутатів більшості, у тому числі ті, котрі нині записалися в 
«групу п’яти». Але, що характерно, ні тоді, ні зараз ані ректор Ужгородсь-
кого національного університету, ані головний редактор обласної газети 
«Новини Закарпаття» не висловили публічної позиції. 

Натомість доволі чітко про «депутатів, які думають, що граються у 
велику політику», цього разу висловився голова облдержадміністрації 
Олег Гаваші. 

Чому саме зараз пройшло те голосування? У випадковість, певна 
річ, не віриться, а тому можна тільки припустити, що «дракон, що кра-
деться», як назвали автори рейтингу «ТОП-50. Найвпливовіші люди За-
карпаття-2009» його цьогорічного переможця Віктора Балогу, вирішив 
нагадати про себе, подратувавши крупних гравців перед Новим роком і 
перед першим туром президентських виборів. Для цього важливий не 
сам гімн, а лише його заголовок із двох слів, що замінив би червоне по-
лотнище тореадора. 

Утім, серйозних наслідків від цієї «політтехнології» очікувати не вар-
то. Супровідна інформаційна какофонія в гарячу електоральну пору на-
вряд чи призведе до яких-небудь торгів. У тих, на кого це розраховане 
буквально, сталеві нерви. 

Перейдемо від політичного аспекту до історико-пізнавальних суджень. 
У стародавній Греції гімнами називали величальні пісні про богів і 

героїв. Нині гімн визначають як урочистий, піднесений пісенно-музичний 
твір на честь держави, окремих регіонів, населених пунктів, міжнародних 
організацій, національних об’єднань громадян, науково-освітніх та інших 
закладів та установ тощо. 

Існує декілька різновидів гімну – особливого виду ліричної поезії та її 
музичної обробки. 

В останнє десятиліття, котре характерне бумом інформаційно-рек-
ламних і масових політичних технологій, корпоративними гімнами широ-
ко обзаводяться й у Закарпатській області. Так, поезія неперевершеного 
лірика Петра Скунця «У древнім граді над рікою Ужем», покладена на 
музику Ярославом Кирликом, стала у травні 2000 року офіційним гімном 
Ужгородського національного університету. 
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Чинним українським законодавством (закон «Про місцеве самовря-
дування в Україні», 1997 рік) передбачено право громад окремих населе-
них пунктів та адміністративно-територіальних одиниць районного та об-
ласного рівня на використання власної символіки, котра відображає їх 
історичний колорит. 

Сучасна історична наука не приділяє осібної уваги творенню і побу-
туванню гімнів, позаяк це одвічна царина літературних критиків і музико-
знавців. Історики розглядають їх лише в загальному контексті державної 
та іншої символіки на відміну від решти владних атрибутів, якими опіку-
ються спеціальні (допоміжні) історичні дисципліни, приміром, прапорами – 
вексилологія, гербами – геральдика, печатками – сфрагістика, грошима – 
нумізматика і боністика тощо. 

Отже, як літературно-музична цілість регіональний гімн у конкретній 
ситуації вимагає авторитетного слова глибоких знавців закарпатської лі-
тератури і музики. Водночас підкреслю, що не можна народити обласний 
гімн із «чистого аркуша». 

Маємо в цьому сенсі цікавий досвід, пов’язаний зі створенням і за-
твердженням герба і прапора Закарпатської області. Зокрема, йдеться 
про проведення своєрідних «мозкових штурмів» і громадського обгово-
рення, результати котрих оприлюднені. 

Як від професійного історика, від мене чекають чіткої відповіді на 
винесене в заголовок питання. Наявний історичний матеріал дозволяє 
ствердити три ключові позиції. Вони простежуються якнайпильніше у 
першій половині XX століття, а точніше – з 1920-го до 1945 року з 
кількарічною «угорською» перервою. 

Коли Закарпаття входило до складу Угорщини, крайового гімну не 
існувало. Розпорядженням регентського комісара офіційно дозволялося 
використовувати тільки особливий підкарпатський прапор – синьо-черво-
ний (як прапор Ференца Ракоці II). 

До 1920-го і після 1945-го якої-небудь регіональної специфіки у цьо-
му вузькому аспекті не бачимо. 

Покладена на музику квазінародна поезія «Підкарпатські русини, за-
лиште глибокий сон», яка не належить, а тільки приписується Олександ-
ру Духновичу (тут опираюся на відомі текстологічні студії знаних учених 
Олени Рудловчак і Василя Микитася), у період між двома світовими вій-
нами служила крайовим гімном Підкарпатської Русі. 

Зазвичай він виконувався вчителями та учнями на офіційних святах, 
як-от 28 жовтня – у День свободи – заснування Чехословацької Респуб-
ліки. Про це засвідчують також рукописні шкільні хроніки тих років, напи-
сані в різних селах, які мені довелося опрацьовувати. 

У березні 1920 року дещо відредаговані строфи вірша «Підкарпат-
ські русини, залиште глибокий сон» були чехословацьким парламентом 
легалізовані під назвою «Гімн Підкарпатської Русі» нарівні з чеським на-
родним гімном «Kde domov můj» та словацьким «Nad Tatrou sa blýska…». 

Ця трійка народних гімнів складала єдине поняття державного гімну, 
котре офіційно тлумачилось у множині – як державні гімни Чехословаць-
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кої Республіки. На церемоніях вони виконувалися один за одним, тобто 
всі підряд. Якого-небудь особливого значення гімну Підкарпатської Русі не 
надавалося. Тим паче пафосного – з прикладанням руки до серця. Не помі-
чено жодних дискусій у чехословацьку пору, хоч він написаний складною 
штучною мовою XIX ст. – язичієм, або мішаниною слів церковно-слов’ян-
ської, української та російської мов. Його взагалі рідко де друкували. 

Мені довелося перегорнути зо три десятки популярних, освітніх і 
просвітніх видань, у тому числі шкільних підручників за 1920–1930-ті ро-
ки, аж поки знайшов потрібний текст «Гімн Підкарпатської Русі» у читанці 
А. Седлачека 1928 року на сторінці 6-й. 

Другий та третій епізоди з історії закарпатського гімну стосуються 
року початку і року завершення Другої світової війни. Самраз Закарпаття 
перебувало у державній фазі національно-політичного розвитку. 

Сойм (парламент) Карпатської України у місті Хуст 15 березня 1939 
року ухвалив закон № 1 про незалежність і встановив державну символі-
ку. Відповідно до сьомого параграфу цього закону, український націо-
нальний гімн «Ще не вмерла Україна» став державним гімном Карпат-
ської України. 

Декретом № 27 від 12 січня 1945 року Народна Рада, як законодав-
чий орган, затвердила державним гімном Закарпатської України (це – пе-
рехідне державне утворення) державний гімн СРСР без будь-яких змін. 
До речі, новий – «Союз нерушимый республик свободных», що офіційно 
виконувався з 15 березня 1944 року. 

Державним гімном Радянського Союзу до 1955 року слугували слова 
С. Михалкова та Г. Ель-Регістана на музику А. Александрова. У 1955–
1977 роках його виконували без слів, бо у попередньому тексті згадував-
ся Йосиф Сталін, а це не вписувалося в лібералізовану версію тоталі-
тарного режиму. 

У 1977 році Сергій Михалков створив другу редакцію державного 
гімну СРСР. У другій строфі рядок «Нас вырастил Сталин – на верность 
народу» він замінив на абстраговану подробицю з життя Володимира 
Леніна: «На правое дело он поднял народы». 

Повернемося до витоків, але не до питання історичних коренів, а до 
його актуального аспекту. Отже, яким повинен бути гімн Закарпатської 
області? Не варто винаходити велосипед, тобто писати щось новеньке 
на задану тему, а тим більше – хапатись за сумнівне. Це вже мало місце. 
Попередній конкурс, оголошений у вересні 2001 року, потерпів невдачу, 
зайвий раз розбурхавши медіапростір. 

Оновлена обласна влада спочатку прислухалася до думки експертів. 
У квітні цього року пройшло відповідне зібрання на чолі з головою об-
ласної ради. Як запрошений доповідач, крім історичного екскурсу, я за-
пропонував з головою зануритися у багатющу поетичну і музичну спад-
щину Закарпаття останнього століття. 

Адже маємо блискучих закарпатських поетів, які стали класиками ук-
раїнської літератури і чиї ліричні шедеври не підвладні часові та кон’юнк-
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турі. Маємо прекрасний репертуар Закарпатського народного хору і зна-
ний у світі доробок закарпатських композиторів. Є з чого вибирати – з ре-
чей вартісних за високими мистецькими мірками, з творів, які давно увіч-
нили унікальність Закарпаття з усіх точок зору. 

Ця пропозиція виявилася слушною. Невдовзі спеціальна конкурсна 
комісія знайшла слова обласного гімну в поезії Василя Ґренджі-Донсько-
го «Тобі, рідний краю». До останнього моменту ні постать поета, ні його 
текст не викликали сумніву. Аж тут, раптом, заангажували псевдо-Духно-
вича в русофільсько-еклектичній редакції, котра дебютувала 1890 року, 
рівно за чверть століття після смерті Олександра Духновича. 

Логіки жодної. Виключно вищеокреслена сумнівна політична доціль-
ність на користь очільника закарпатських політичних рейтингів. 

 
Закарпаття online, 24 грудня 2009 року 
 
 

ОКУПАЦІЯ ТА АНЕКСІЯ  
КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ 

 
За головну роль в осінньо-весняній драмі 1938–1939 років місто Хуст 

нерідко після Києва і Харкова називають третьою столицею новітньої Ук-
раїни. Четвертій навряд чи бути, хоч аж три неофіційні претенденти по-
давали заявки де-факто – Львів, Дніпропетровськ, Донецьк. 

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

У часи «перебудови» Радянського Союзу перші публікації про Кар-
патську Україну з’являлися з відома і на замовлення Комітету державної 
безпеки, починаючи з районних газет. Підшукувалися творчі натури з числа 
амбіційних учителів чи відставних службистів, аби спалахнула гостра 
полеміка, як це сталося приміром, у березні 1990 року. 

Будучи не останнім гвинтиком «перебудови», КДБ володів потужни-
ми засобами актуалізації як історичної пам’яті, так і національного питан-
ня. Тим більше, що він монопольно серед інших відомостей зосередив у 
себе «підривну діаспорну літературу», котрою дозував залучених до 
співпраці авторів. 

Не в тому біда. Це кон’юнктурне просвітництво зіграло свою позитив-
ну суспільну роль, одначе, на жаль, відсіканням першорядних аспектів у 
ньому втопили важливу наукову проблему, що досі не може виплутатися 
з нерідко примітивних популяризаторських сітей. 

І то б нічого. Але в останні роки відчутні спроби переглянути тради-
ційні оцінки історії Карпатської України. Зокрема, угорська окупація Кар-
патської України показується мало не цивілізаторським порятунком, та-
ким собі по-реваншистському закономірним «поверненням краю до Угор-
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щини». Більше того, цитую автора – екс-заступника голови Закарпатської 
обласної ради Ласло Брензовича: «За короткий період панування влади 
Августина Волошина йому вдалося роздмухати антиугорські настрої на-
селення». Звісно, це суперечить історичній правді. 

Зазвичай в історіографії історії Карпатської України дослідницька 
увага зосереджується на національно-політичних аспектах. Найбільше 
наголошується на подвижницькій патріотичній розбудові автономного ад-
міністративно-територіального утворення та героїчній обороні «республі-
ки одного дня» – символічно проголошеного в умовах евакуаційного хао-
су локального варіанту Української незалежної держави. Одначе мало 
хто брався за предметно як соціально-демографічний, так і державно-
правовий аналіз значимих подій після падіння Карпатської України. Що ж 
це було? Із чим маємо справу, принаймні у термінологічному сенсі? 

Для позначення трагічного фіналу Карпатської України підходять не 
всі наявні історико-правові терміни, котрими оперують учені у таких ви-
падках: агресія, анексія, інтервенція, окупація. Які з них у зв’язку з пред-
метом нашого дослідження найбільше підходять і, власне, до яких часо-
вих рамок? 

Окупацією у військовій справі та в міжнародному праві називають тим-
часове зайняття збройними силами держави чужої території. Само по со-
бі це не тягне зміну її юридичного статусу. У першій половині XX століття 
режим військової окупації регулювався Гаазькою конвенцією 1907 року. 

Протягом чотирьох місяців (15 березня – 17 липня 1939 pоку) Кар-
патська Україна перебувала в режимі військової окупації Королівством 
Угорщина. Окупованою територією управляла Військова адміністрація 
Підкарпаття. 

Окупацію відрізняють від анексії – насильного акта приєднання дер-
жавою чужої території в односторонньому порядку. За міжнародним пра-
вом, анексія – один із видів агресії. Найсвіжішим прикладом анексії у все-
світній історії на момент існування Карпатської України стали події 13 бе-
резня 1938 року, коли Німеччина приєднала Австрію, котра доти була не-
залежною державою. Цей сумнозвісний аншлюс невдовзі увінчали по-
двійним (німецько-австрійським) плебісцитом 10 квітня 1938 року. 

На відміну від тоталітарної Німеччини, авторитарна Угорщина ви-
рішила не ризикувати з інструментами народного волевиявлення ні щодо 
територіального питання, ні щодо парламентських виборів на анексова-
них територіях. Обмежились вибірковою кооптацією «заслужених синів 
Вітчизни» закарпатського походження в угорський парламент. 

Угорщина провела анексію Карпатської України квазілегітимним спо-
собом, який потім не визнали країни антигітлерівської коаліції – творці 
післявоєнної карти світу, вибравши 1937 рік за точку нового геополітич-
ного відліку. 

У першій половині XX століття режим військової окупації регулював-
ся Гаазькою конвенцією 1907 року. Виникає логічне запитання, чи дотри-
мувалася Угорщина у Карпатській Україні цих «законів і звичаїв сухопут-
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ної війни»? Відповідь категорична: «Ні!». Навпаки – відверто ігнорувала 
їх, а змушена була виконувати частину з них, як не парадоксально, винят-
ково під тиском сусідньої Німеччини. 

Разом із чехословацьким військом на еміграцію з Карпатської Украї-
ни відправилося не менше 40 тисяч осіб, зокрема чеська та українська 
інтелігенція та середньошкільна молодь. 

Під час окупації Карпатської України (15-18 березня) особливою жор-
стокістю відзначився жандармський загін капітана Мартона Зелді. Протя-
гом трьох днів його підлеглі тільки у Тячеві стратили 200 осіб. У Хусті ок-
ружний військовий начальник полковник Голлоді дав дозвіл на виконання 
170 смертних вироків. 

У ряді місць, наприклад, 16 березня 1939 року біля села Кам’яниця 
Ужгородського району, перед камерами телевізійників угорські солдати 
розстріляли полонених українців – десять членів «Карпатської Січі». Нині 
це розглядається не тільки через призму нехтування положеннями Гаазь-
кої конвенції 1907 року, але як злочини проти людяності, котрим нема 
терміну давності. 

У другій половині березня 1939 року угорці депортували у Польщу 
близько півтисячі українців із тої ж «Карпатської Січі» – офіційного пара-
мілітарного об’єднання Карпатської України. Вони загинули поблизу кор-
дону без суду. Угорці начебто не винуваті, бо не знали негуманних на-
мірів поляків. Тут є неузгоджені моменти. 

По-перше, розстрілювали по обидва боки кордону, тобто на тодішніх 
територіях як Польщі, так і Угорщини. Не важливо хто безпосередньо на-
тискав на курок. У цьому трагічному епізоді угорські та польські солдати 
виступили співучасниками злочину проти людяності. 

По-друге. Якщо Україна з Польщею давно пройшли через терни вза-
ємного прощення історичних образ, то з Угорщиною і не починали. Але 
саме в її складі та з прямої вини держави у 1938–1944 роках регіон у ме-
жах сучасної Закарпатської області зазнав найбільших демографічних 
втрат – у цілому близько чверті населення. Найближчі аналоги маємо аж 
у середньовіччі – монгольська і турецько-кримські інвазії. Нагадую хрес-
томатійний аргумент. 

Активних учасників розбудови Карпатської України утримували в 
концтаборах – у Кривій біля Хуста (упродовж березня-квітня 1939 року 
близько тисячі осіб) та у Варюлапоші неподалік Ніредьгази (у травні-
червні 1939 року близько 1200 осіб), де вони зазнавали жорстоких фізич-
них тортур. 

Тисячі українців мусили по декілька разів у тиждень з’являтися в 
угорську поліцію для реєстрації лояльності. Вони піддавалися нестерпно-
му морально-психологічному і фізичному тиску – приниженням людської 
та національної гідності. 

Великого розмаху набрали чистки «небажаних елементів». Розгор-
нули роботу «комісії з благонадійності» для державних службовців чехо-
словацького періоду (урядовців, учителів, лікарів, інженерів), які звільни-



  103

ли близько дві тисячі осіб. Натомість на Підкарпаття спрямовували фа-
хівців з етнічної Угорщини. 

Саме з весни 1939 року в Закарпатті ведуть відлік масові репресії, 
котрі тільки посилилися з приходом Радянської армії восени 1944 року. 
Водночас агресія Угорщини проти Чехословаччини, внаслідок чого з 15 
березня до 17 липня 1939 року була окупована й анексована Карпатська 
Україна, послужила прелюдією величезних геополітичних змін не тільки 
на сході Європи, але й у світі загалом. 

 
Трибуна, 12 березня 2011 року 
 
 

ПАМ’ЯТКИ УЖГОРОДА НИЩИТЬ  
«ВЛАДНЕ КОРИТО» 

 
Глибоко символічним і вельми відрадним соціальним фактом стало 

те, що у справі захисту матеріальної спадщини Ужгорода найвиразнішим 
і найчутнішим є нині голос протесту молодого покоління. Мені сподобав-
ся студентський перформанс «Стоп архітектурному свавіллю!» на поні-
веченій Театральній площі 6 квітня 2011 року. Це добрий знак. Мова йде 
не тільки про гарний смак, європейську естетику, небайдужість до мину-
лого, але й про націленість на далеку історичну перспективу. Адже не 
днем нинішнім повинні ми існувати, не примітивними схемами розкра-
дань, зловживань, руйнувань і жирувань. 

Є речі та цінності не підвладні відбійному молотку чи технологічним 
новинкам будівельної індустрії, комерційному зиску. Завжди легше уніфі-
куватися та загубитися в сірятині стандартних архітектурних візій, деше-
веньких дизайнерських рішень. І цей апокаліптичний тиск на давній Уж-
город сьогодні суголосний хіба що з брутальним нищенням шедеврів місь-
кої архітектури в тоталітарну добу. Тоді типовим взірцем «прогресу» слу-
гували нашвидкуруч збудовані житла та офіси на кшталт військової казар-
ми чи з ідеологічних мотивів переобладнана сакральна та інша нерухо-
мість, яку конфіскували у вірників різних конфесій. 

Наслідки і залишки тих будівельних плюндрувань бачимо донині. Чи-
мало церковних об’єктів належали чи досі належать Ужгородському на-
ціональному університету. Їх екстер’єри та інтер’єри доведені до такого 
жалюгідного стану, що, видається, належать вони і використовуються 
людьми не тільки без визначеного місця проживання, але й без інтелек-
ту. Проблема не у нестачі коштів – їх вистачає, бо фінансова інспекція 
нерідко виявляє багатомільйонні збитки, завдані державі шляхом баналь-
них афер. Нема господаря. І край. 

Подивіться для прикладу лише на столітні будівлі колишньої греко-
католицької семінарії, де знаходиться юридичний факультет, чи василіан-
ського монастиря, де розміщено фізичний факультет, на обшарпані уні-
верситетські приміщення по вулиці Капітульній. На цьому ганебному тлі 
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зверніть увагу на кропіткі багаторічні відновлювально-реставраційні ро-
боти зовні та всередині резиденції греко-католицького єпископа, де пе-
ред тим кілька десятиліть діяла бібліотека державного університету. Крім 
того, якби ректор і окремі проректори в рамках декларованих ними прин-
ципів чесності та прозорості показали свої капітальні приватні помеш-
кання, зведені, оздоблені, вмебльовані за останні роки, то ця контрастна 
картина була б викінченою, повною. 

 Щоправда, зараз в Ужгороді неможливо поживитися церковним 
майном, як за радянської влади. Одначе пам’ятки історії й далі нищаться 
через жадібність людей, що не можуть відірватися від «владного кори-
та». Отож підтримую молодіжні вимоги до Ужгородської міської ради і мі-
ського голови. Поки що вони є чисто інформаційними. Громадські активісти 
прагнуть вільного доступу до реєстру пам’яток і документів міської влади 
з охорони історико-культурної спадщини, просять візуально унаочнити 
об’єкти, що хоча б частково збереглися, навіть усупереч бездіяльності 
відповідальних службових осіб. 

Теперішній мер – «зелений», садівник, завзято виявляє та утилізує 
хворі дерева, саджає сакури. Теж потрібно. Проте час відірвати очі від 
землі. Належить пильно поглянути на розтоптану історію міста, на зане-
дбані чи знищені фасади, вікна, покрівлі тощо. Отже, слово за ним. 

 
9 квітня 2011 року. Публікується вперше. 
 
 

ДЕНЬ ПОШАНИ  
ВСІХ ЖЕРТВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

Хто, як і чому його відзначає на Закарпатті,  
в Україні та світі 

 
Перемогу над нацизмом світ відзначає не 9 травня, а днем раніше, 

причому в «робочому режимі», не оголошуючи вихідних, як в Україні. Са-
ме 8 травня 1945 року набув чинності акт про капітуляцію Німеччини, під-
писаний напередодні у французькому місті Реймс у присутності й пред-
ставника Радянського Союзу. Проте СРСР домігся підписання другого 
акту про капітуляцію – під Берліном о 22 годині 43 хвилини за централь-
ноєвропейським часом. Якраз у Москві стрілка годинника показувала 43 
хвилину нового дня – 9 травня. 

Отож дрібний «часовий курйоз» змістив історичну дату для «країн 
соціалізму». Оскільки такою вона збереглася у деяких післярадянських 
державах, то Генеральна Асамблея ООН у резолюції від 22 листопада 
2004 року проголосила обидві дати – і 8, і 9 травня – Днями пам’яті та 
примирення задля пошани всіх жертв Другої світової війни. 

Винуватці війни та їхні жертви 
Сама ж війна виникла внаслідок злочинної змови політичної верхівки 

Радянського Союзу і Німеччини щодо переділу карти Європи і знищення 



  105

низки держав, які нині є успішними, входять до Європейського Союзу і 
НАТО. Маються на увазі таємні протоколи до «пакту Молотова – Ріббен-
тропа» 23 серпня 1939 року. Тому Європейський Парламент визначив 23 
серпня загальноєвропейським Днем пам’яті жертв усіх тоталітарних і ав-
торитарних режимів. Це відбито у його резолюції від 2 квітня 2009 року. 

За наслідками «пакту Молотова – Ріббентропа» Україна зазнала коло-
сальних демографічних збитків. Її загальні втрати у Другій Світовій війні – 
включно з убитими, депортованими, евакуйованими, біженцями, становлять 
не менше 14 мільйонів осіб. Це – понад 40 % від людських втрат СРСР. 

[За сучасними оцінками, в лавах Червоної армії загинуло 3,5-4 міль-
йонів українців, у партизанських загонах – від 40 до 60 тисяч, у підрозді-
лах ОУН та УПА – понад 100 тисяч. Близько 200 тисяч переміщених осіб 
(військовополонених, в’язнів концтаборів, остарбайтерів) залишилися в 
Європі. Не повернулося до України й чимало тих, хто під час евакуації 
виїхав у східні регіони СРСР. 

Треба також мати увазі, що в 1932–1937 роках сталінський режим 
знищив стільки людей в Україні, що набагато перевищує втрати у Захід-
ній Європі під час Другої світової. У роки цієї війни найбільше втратило 
населення на території між Берліном та Москвою – у кордонах сучасних 
Білорусі, Польщі, України]. 

Якщо не зважати на «золотий вересень» 1939 року, то нещадний ви-
хор пронісся Україною двічі – із заходу на схід (1941 – 1942) і зі сходу на 
захід (1943 – 1944). В Україні воювали до 60 % дивізій вермахту, майже 
половина бойових частин СРСР. Радянський Союз тут мав справу не 
тільки з німцями, а й з мільйонною румунською армією, сотнями тисяч 
угорців, італійців... 

Власне, найбільші втрати українського населення припадають не на 
катастрофічний 1941-й рік, а на «визвольні» 1943–1944 роки, коли селян 
гнали поперед радянських військ як гарматне м’ясо. 

Звичайні українці опинилися між молотом і ковадлом. Без їхньої зем-
лі та підневільної праці не бачили своїх перспектив обидва вожді-дикта-
тори – Сталін і Гітлер. На «українську карту» вони поставили все. Один із 
них навіть свою резиденцію сюди переніс. Це унікальний історичний факт. 

У вересні 1941 – квітні 1942 років у лісі за 8 км від Вінниці нацисти 
спорудили ставку «Вервольф». Ідеться про понад вісім десятків назем-
них приміщень і три підземні бункери з багатометровими залізобетонни-
ми перекриттями, що стояли на гранітній основі. У липні 1942 – серпні 
1943 років Адольф Гітлер провів під Вінницею у цілому чотири з полови-
ною місяці. Тут працювало все керівництво Третього Райху – Борман, Гім-
млер, Герінг, Геббельс, Розенберг, Ріббентроп, Кейтель... У березні 1944 
року, перед відступом, нацисти підірвали «Вервольф». 

СРСР і Німеччина стали запеклими ворогами із 22 червня 1941 року 
вони. Ціною неймовірних жертв Радянський Союз у 1945 році святкував два 
Дні Перемоги: 9 травня – над Німеччиною, а 3 вересня – над Японією. Оби-
два рази – наступного дня після підписання актів відповідних капітуляцій. 
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Сучасна Європа схиляється до думки, що засудженню підлягають не 
лише нацистські злочинці. 3 липня 2009 року Парламентська Асамблея 
ОБСЄ, куди входить й Україна, ухвалила резолюцію, згідно з котрою ста-
лінізм, як злочинний режим, прирівняно до нацизму. Тому меморіальний 
день 8 чи 9 травня рівнозначний 23 серпня – дню укладення «пакта Мо-
лотова – Ріббентропа», коли обидві тоталітарні держави об’єдналися 
проти людства. 

Натомість маємо ретроградну заяву Верховної Ради України «До 65-ї 
річниці Нюрнберзького трибуналу над фашистськими злочинцями» від 19 
квітня 2011 року. Таке враження, що її текст підготували ідеологи КПРС ще 
три десятиліття тому з анонімного приводу, мовляв, «останнім часом певні 
політичні сили в Україні та міжнародних парламентських структурах...». 

Далі теж ідентична стилістика. Цитую: «Аморальними є намагання 
покласти на СРСР рівну з гітлерівською Німеччиною відповідальність за 
її розв’язання і тим самим виправдати нацистів, їх пособників за вчинені 
страхітливі злочини проти людства». Теперішня парламентська біль-
шість, видається, не може вибратися з трясовини комуністичного мину-
лого і прислуговує захисником неіснуючої держави, правонаступником 
якої проголосила себе сусідня країна. Нонсенс та й годі. 

Велика Вітчизняна? 
Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року нападом Ні-

меччини на Польщу і закінчилася 2 вересня 1945 року капітуляцією Япо-
нії. Вона тривала 2194 дні, зачепивши 1,7 мільярда осіб, або 80 % тодіш-
нього населення планети. Символічно, що 2 вересня 1945 року саме мо-
лодий 41-річний генерал українського походження Кузьма Дерев’янко від 
імені СРСР на американському лінкорі «Міссурі» підписав Акт капітуляції 
Японії, що підвів риску під війною. 

Нейтральним і точним терміном «Друга світова війна» повністю по-
криваються всі тогочасні баталії, зокрема німецько-польсько-радянська 
1939 року, радянсько-фінська 1939–1940 років, німецько-радянська або 
«Велика Вітчизняна» (22 червня 1941 – 9 травня 1945), радянсько-япон-
ська 1945 року тощо. 

Називати війни «Вітчизняними» чи «Великими Вітчизняними» є ро-
сійською традицією. «Вітчизняною» є війна Франції з Росією 1812 року. 
«Великою Вітчизняною» у 1914 році російські можновладці нарекли Пер-
шу світову війну, в котру вступила Російська імперія. Спочатку 22 червня 
1941 року в Кремлі німецько-радянську війну витлумачили як «вітчизня-
ну», а наступного дня вже як «велику вітчизняну». Писалися ці трактовки, 
згідно з оригіналами історичних джерел, саме з маленької літери. 

Термін «Велика Вітчизняна війна» є ідеологічним, придуманим сталі-
ністами, щоби надалі грою в софістику, шляхом підміни реалій, змішуючи 
грішне з праведним, відбілити своє злочинне реноме. 

 Для українського народу такою вона не була. Вельми бракувало за-
хисників радянської влади, що ототожнила себе з поняттям «Вітчизна» з 
невід’ємним додатком «соціалістична». Ця влада проявила себе гірше 
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від найжорстокішого ворога. Вона відправила з України у віддалені регіо-
ни СРСР і заморила голодом мільйони громадян. Тому її доля не викли-
кала найменшого патріотичного землетрусу, що призвело до провалу 
мобілізації. Адже до 3 мільйонів українських призивників свідомо переси-
діли вдома. Загалом в окупованій Україні залишилося понад 90 % її на-
селення. Мало кому спадало на думку втікати на схід. 

Такий вплив на суспільство справили «драконівські» зміни у трудо-
вому законодавстві СРСР, зокрема 26 червня 1940 року – в зв’язку з пе-
реходом на восьмигодинний робочий день і семиденний робочий тиж-
день. Відтоді до середини 1941 року в СРСР за різні дисциплінарні пору-
шення засудили 3 мільйони осіб (8 % працездатних). В УРСР ці репресії 
охопили сотні тисяч людей, породивши атмосферу жаху. 

Це відлунило у катастрофічних фіаско Червоної армії. 19 вересня 
1941 року вона втратила Київ. Ця поразка є найбільшою у світовій історії, 
адже вермахт оточив увесь Південно-Західний фронт із 665-ма тисячами 
осіб. Радянські солдати ще тричі в Україні зазнали масштабних оточень: 
наприкінці 1941 року під Мелітополем у Приазов’ї та під Керчю в Криму 
(по 100 тисяч полонених), у травні 1942-го – під Харковом (214 тисяч по-
лонених). Від розгрому СРСР врятували не військове мистецтво, а вели-
чезні простори і людські ресурси. І... щедра американська допомога. 

США не дозволили Японії відкрити другий для СРСР фронт на Дале-
кому Сході. Зняті звідти дивізії рятували Москву, билися під Сталінгра-
дом. Не переміг би СРСР без американської допомоги, що сягнула 11,6 
мільярдів тогочасних доларів. Поставки були величезними: 10 тисяч тан-
ків і самохідних артилерійських установок (12 % від власного виробни-
цтва СРСР), 18 тисяч літаків (16 %), 410 тисяч автомобілів (180 %), 1,9 
тисячі паровозів (2 200 %) тощо. Суттєвою була продовольча допомога – 
половина потреб Червоної армії. 

Не тільки «непатріотично» до СРСР – «соціалістичної Вітчизни» були 
налаштовані українці. Серед радянських військовополонених (5,2 міль-
йони на листопад 1942 року) переважали росіяни. Близько мільйона з 
них вступили до Російської визвольної армії генерал-лейтенанта Андрія 
Власова, інших збройних формувань Третього Райху. Крім того, 954 ти-
сяч радянських військовослужбовців під час війни були розстріляні «свої-
ми», зокрема загороджувальними загонами НКВС. 

[Варто зауважити, що з усіх радянських військовополонених (5,7 млн. 
осіб) на 1941 рік припало 3,3 млн. Причому 75 % німці захопили у 13 ве-
ликих «котлах». В Україні потрапило в оточення до мільйона осіб. Біль-
шість із них здались у полон. 16 серпня 1941 року з’явився підписаний 
Сталіним наказ № 270, згідно з яким всі військовополонені оголошува-
лись зрадниками Батьківщини. «Батько народів» підштовхнув їх до спів-
праці з нацистами]. 

Прапор перемоги 
Як тоді бути з «Прапором Перемоги», що є начебто «символом років 

Великої Вітчизняної війни»? Парламентська більшість 21 квітня 2011 ро-
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ку внесла деякі зміни до закону України «Про увічнення Перемоги у Ве-
ликій Вітчизняній війні 1941–1945 років», прийнятого більш як десятиліт-
тя тому – 20 квітня 2000 року. 

Ідеться про використання копій символічного Прапора Перемоги, зок-
рема їх офіційний підйом у День Перемоги на будинках (щоглах, флаг-
штоках) поряд з Державним прапором України. Ці копії мали б виглядати 
як штурмовий прапор 150-ої Ідрицької стрілецької дивізії, поставлений 1 
травня 1945 року над будівлею рейхстагу в Берліні. Але... Усі наведені 
зміни є недолугим і зухвалим запозиченням із федерального закону Ро-
сійської Федерації «О Знамени Победы» від 7 травня 2007 року. Замість 
імплементації європейських норм у Верховній Раді не гребують плагіа-
том із російського законодавства. 

Якщо президент Віктор Янукович підпише цей закон і він набуде чин-
ності, то матимуть зайвий клопіт завгоспи державних установ та істори-
ки, які коментуватимуть прикру нісенітницю. Адже як пояснити хоча б та-
ку новелу: «Прапор Перемоги є символом перемоги радянського народу 
та його армії і флоту над фашистською Німеччиною в роки Великої Віт-
чизняної війни». Хіба сучасна українська політична нація тотожна «ра-
дянському народу»? Це абсолютно порожній термін з арсеналу тоталі-
тарної ідеології. 

У російському законі цей пункт викладено так само: «Знамя Победы 
является официальным символом победы советского народа и его Воору-
женных Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов, государственной реликвией России». Дивно лише, як ко-
піювальний інтелект комуністів, регіоналів, народників і до них «примкнув-
ших» (загалом 260 депутатів) не долучив в український закон цитовану 
кінцівку про державну реліквію Росії, а замість Збройних Сил – написав 
«армії та флоту». Навіщо ж нам піднімати поруч свого державного пра-
пора «государственную реликвию России»? 

Далі. [На рейхстазі тоді замайоріло безліч прапорів – на куполі, коло-
надах, стінах, у вікнах. Чий першим здійнявся – тепер не з’ясувати, адже 
кожен полк прагнув рапортувати про взяття німецького парламенту]. 
Який прямий стосунок до Дня Перемоги – 8-9 травня – має лиш один із 
десятка прапорів, вивішених над рейхстагом, та ще й уночі 1 травня і, як 
виявилося, в окупаційній зоні Великобританії? Чому поруч із синьо-
жовтим прапором урочисто не підняти ще британський, американський, 
французький? Питань чимало. Логічних відповідей нема. І це не вперше. 

Типовим прикладом є постанова Верховної Ради України «Про від-
значення 65-річчя входження Закарпатської області до складу Українсь-
кої Радянської Соціалістичної Республіки» від 3 лютого 2011 року. Проте 
малося на увазі утворення 22 січня 1946 року Закарпатської області у 
складі УРСР, а не «входження». Згідно з договором від 29 червня 1945 
року до УРСР увійшла перехідна квазідержава Закарпатська Україна, а 
не Закарпатська область. До 3 лютого обидві ці дати проминули, тому 
відзначили їх на папері «заднім числом» та ще й у «кривому дзеркалі». 
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Насправді ж пройшла заміна угорського окупаційного режиму на то-
талітарний, котрий знову приніс чимало бід і страждань. На відміну від 
Західної Європи, справжнє визволення Східної Європи, у тому числі й Ук-
раїни, відбулося після падіння «берлінського муру». Тобто внаслідок мир-
них революцій 1989–1991 років. 

Закарпатський контекст 
Для закарпатців у воєнному контексті актуальні дві рубіжні дати – 15 

березня 1939 року і 29 червня 1945 року, що обрамлюють цільний істо-
ричний період. Інші є проміжними. 

Тогочасне Закарпаття війна зачепила декілька разів. Уперше вона 
прийшла за півроку до початку Другої світової. 15-18 березня 1939 року 
Угорщина окупувала, відтак анексувала Карпатську Україну. Вдруге – у 
вересні 1939-го, коли, рухаючись углиб Угорщини, край перетнули майже 
сто тисяч утікачів із Польщі, розгромленої союзними тоді Німеччиною і 
Радянським Союзом. Утретє закарпатці стали заручниками війни, коли у 
складі угорської армії з кінця червня 1941 року воювали проти СРСР. 
Учетверте – у жовтні та листопаді 1944 року, коли радянські війська ви-
тіснили звідси угорську і німецьку армії. 

Образно кажучи, Друга світова в українському контексті розпочалася 
і закінчилася в Закарпатті. Ясна річ, із певними, але вмотивованими хро-
нологічними зміщеннями. 15 березня 1939 року угорське військо присту-
пило до окупації Карпатської України, що проголосила державну неза-
лежність. З остаточним взяттям села, а нині міста Чоп із сусідніми посе-
леннями до кінця листопада 1944 року радянські війська взяли під конт-
роль усю територію сучасної України. 

Широко вживана «визвольна дата» 28 жовтня 1944 року є чисто номі-
нальною, бо бої за Чоп і тривали з перемінним успіхом аж до 23 листопада. 
У цілому Друга світова тут завершилася 29 червня 1945 року підписанням 
радянсько-чехословацького договору про Закарпатську Україну. Ним була 
оформлена левова частка західного державного кордону України. 

Якщо ж не виходити за хронологічні межі, то серед перших жертв 
Другої світової війни був Львів. Німецька авіація 1 вересня 1939 року об 
11.30 здійснила наліт на місто, внаслідок чого загинуло понад вісім де-
сятків жителів. Під час штурму німцями Львова 12-21 вересня серед його 
захисників налічили понад 4 тисячі вбитих і поранених. 17 вересня у Поль-
щу ввійшли радянські війська, представникам яких 22 вересня польське 
командування й передало Львів. 

Усього в польському війську у вересні 1939 року проти вермахту во-
ювали не менше 150 тисяч українців. Причому Польщу атакували два ні-
мецькі союзники – Словаччина і СРСР. Як не парадоксально, союзна Ні-
меччині Угорщина формально була на боці свого міжвоєнного партнера 
Польщі, приймаючи польських біженців і військових. 

Наголошу, що в Україні потрібно віддавати належне всім жертвам 
війни. У тому вже маємо цивілізовану традицію. Візьмемо до прикладу 
найбільше закарпатське село Колочава Міжгірського району. У 1941–
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1945 роках 39 колочавців загинули угорськими вояками, а 52 – радянсь-
кими. Тому в центрі села у 2009 році оновили давній монумент загиблим 
воїнам і обабіч його стели встановили дві плити з іменами всіх загиблих. 

Починаючи з листопада 1944 року, в селах і містах Закарпаття активно 
набирали до війська обох країн – Чехословаччини і СРСР. Сотні з них 
удостоєні бойових нагород. Значна частина загинула на фронті. Декому 
судилася гучна посмертна слава. 

Рядового Івана Кубинця, розвідника чехословацької танкової брига-
ди, затримав німецький військовий патруль. Це сталося вночі на 18 квіт-
ня 1945 року біля річки Опавиця в селі Штітіна, окрес (район) Опава, нині 
Чехія. На світанку після допиту і катувань його стратили, розіп’явши. 

Степан Вайда загинув підпоручиком (молодшим лейтенантом) у Сі-
лезії – місто Творкув (Польща), перепохований у місті Острава (Чехія). 
Посмертно йому присвоїли капітана, а 10 серпня 1945 року удостоїли 
найвищої відзнаки Радянського Союзу – звання і зірки Героя. Це перший 
серед закарпатців Герой Радянського Союзу. Усього їх двоє. 

Загалом же закарпатська лепта у спільну перемогу над нацизмом 
найчіпкіше асоціюється із четвіркою радянських і чехословацьких героїв 
– диверсантом Олексою Борканюком (11 січня 1901 – 3 жовтня 1942), під-
пільником Дмитром Вакаровим (3 листопада 1920 – 7 березня 1945), тан-
кістом Степаном Вайдою (17 січня 1922 – 6 квітня 1945) і фронтовим роз-
відником Іваном Кубинцем (6 липня 1922 – 18 квітня 1945). 

Найвищі нагороди вони отримали посмертно: С. Вайда – Героя Ра-
дянського Союзу (1945) і пошани як чехословацького героя, О. Борканюк 
– Героя Радянського Союзу (аж у 1965-му), Д. Вакаров – тільки медаль 
СРСР «За відвагу» (1966). І. Кубинець залишився без них, але його досі 
шанують як чеського героя Другої світової. 

Подвиг закарпатських добровольців чехословацької армії періоду 
Другої світової війни нині увіковічено не тільки у меморіалах із каменю та 
металу, але й у поточній публіцистиці. Відрадним явищем є також тема-
тичні наукові дослідження, що своєю скрупульозністю і виваженістю при-
крашають сучасну чеську історіографію. 

Відлуння «офіційної версії» 
На щастя, в Україні нема офіційної версії минулого. Історики працю-

ють в умовах інтелектуальної свободи. Мова йде про інше. У деяких ви-
падках ще в силі головні постулати, породжені історіографією СРСР. Ра-
дянофільство і русоцентризм часто гальмували об’єктивізм у дискусіях 
про найвідоміші у світі українські військові підрозділи – дивізію «Галичи-
на» і УПА, колабораціонізм, радянські злочини проти людяності. Посту-
пово утверджуються виважені судження. Свого часу я зауважив у публі-
каціях для спеціалізованої та пересічної аудиторії декілька тих невідпо-
відностей. Вкажу на чотири. 

«Німецько-фашистські загарбники». Цей пропагандистський покруч 
досі в лексиконі колишніх бійців «ідеологічного фронту». У ньому сплута-
но два різновиди тоталітаризму (німецький націонал-соціалізм (нацизм) 
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та італійський фашизм) у догоду третьому – російському більшовизму. 
Ця прописна істина ще виборює місце у масовій історичній свідомості та 
в діловому словнику спеціаліста-історика. Для законодавця це вже аксіо-
ма. Варто почитати закон України «Про жертви нацистських пересліду-
вань» від 23 березня 2000 року. 

«Велика Вітчизняна війна». 23 червня 1941 року сталінський акаде-
мiк Омелян Ярославський у газеті «Правда» виступив зі статтею «Велика 
вiтчизняна вiйна радянського народу». Спочатку всi слова писали малими 
буквами. Згодом запровадили велику букву для прикметника «вiтчизняна», 
а у 1945-му і для «велика». Є сумніви щодо її статусу «вiтчизняної» че-
рез ґрунтовний суспільний розкол у роки війни, але не щодо «великої». 
За масштабом німецько-радянська війна є ключовою в Другій світовій. 

«Визволення України». У листопаді 1944 року після безпрецедентної 
битви за Україну (понад 700 діб) відбулося лише вигнання нацистів ціною 
життя 3,5 мільйона радянських воїнів. Натомість розгорнулася «війна піс-
ля війни», що її сталінський режим вів на західноукраїнських землях ще 
десятиліття, до середини 1950-х. Український народ потерпiв вiд обох то-
талiтарних систем: гiтлерiвської та сталiнської. Складно відповісти: від 
кого більше? Київ найсильніше знищили саме радянські мінери, які у ве-
ресні 1941-го зруйнували 940 кращих будинків Хрещатика і центральних 
вулиць. Тоді ж у Запoрiжжi підірвали Днiпрогес, не подбавши про евакуа-
цію цивільного населення і знизу розташованих військових частин. Таких 
прикладів безліч. У Дніпропетровську висадили у повітря хлібокомбінат 
разом із робітниками. В Одесі затопили приморські квартали із жителя-
ми, а поранених червоноармійців скинули в море у санітарних машинах. 
Із Харкова вивезли сотні інтелігентів і спалили в зачиненому будинку. В 
Уманi людей замуровували в льоху. І це зробили не нацисти, а комуністи 
при відступі. 

«День Перемоги». Жертвою українського календаря лягло щорічне 
свято – День Європи, встановлене указом президента від 19 квітня 2003 
року і відразу перенесене на третю суботу травня. Річ у тому, що на 
Заході День Європи святкують 9 травня. Україна не змогла подолати 
магніт радянського Дня Перемоги, який Захід святкує 8 травня. Того дня 
1945-го капітулювала нацистська Німеччина. А 9 травня 1950 року зроб-
лено перший крок до об’єднання Європи: міністр закордонних справ 
Франції Робер Шуман закликав вивести виробництво вугілля і сталі 
(підвалини військової могутності) з-під національного контролю. 

Щороку 8 і 9 травня держави-члени ООН вшановують загиблих і по-
страждалих із вини двох паліїв війни – СРСР і Німеччини. Ця дата є 
скорботним днем – перемоги, пам’яті, примирення, пошани всіх жертв 
Другої світової війни. 

 
Закарпаття онлайн, 8 травня 2011 року 
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ЗНО-2012.  
ОГРІХИ У ТЕСТАХ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

 
31 травня і 1 червня цього року пройшли дві сесії зовнішнього неза-

лежного оцінювання з історії України. Як і належить, наступного дня піс-
ля кожної сесії на сайті Українського центру оцінювання якості освіти з’я-
вилися «Правильні відповіді до завдань тесту з історії України зовнішньо-
го незалежного оцінювання 2012 року». 

Це продовження довголітньої вже політики чесності та прозорості, 
забезпечення умов для незалежного професійного контролю за якістю 
змісту завдань і відповідності «чинній програмі з історії України для 11-річ-
ної школи», а простіше кажучи – підручникам, за якими вчилися у школі 
вступники до вишів. 

Щоправда, раніше подавався список тих підручників, а зараз – ма-
буть, через очевидність справи – цього переліку ніде не зафіксовано 
(див. рубрику «Підготовка до ЗНО-2012» вказаного Центру). 

Мене зацікавили «Правильні відповіді» та зошит «Тест з історії Ук-
раїни» (60 завдань), що виконувався 31 травня. Після ознайомлення з 
ними відразу виникли сумніви щодо коректності формулювань окремих 
тестів і відповідей до них. 

Так, у завданні під числом 7 запитали: «На яку верству суспільства 
переважно спирався Данило Галицький у боротьбі проти боярського 
свавілля?». Дано чотири варіанти: а) іноземних колоністів; б) міщан; в) 
селян; г) удільних князів. Правильною відповіддю названо «міщан». 

Тестове завдання випливає з теми «Київська Русь за часів роздроб-
леності. Галицько-Волинська держава». 

Візьмемо підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закла-
дів, рекомендований Міністерством освіти і науки України у 2007 році. 
Наразі – авторства Юрія Свідерського, Тетяни Ладиченко, Наталії Рома-
нишин. Підручник вийшов тиражем 277,5 тисяч примірників, і за ним учи-
лася половина цьогорічних випускників шкіл. 

Знаходимо параграф «Розквіт Галицько-Волинської держави за Да-
нила Галицького та його наступників». 

Читаємо наступне: «У внутрішній політиці Данило прагнув забезпе-
чити собі підтримку селян та міщан… Він здійснив військову реформу. Не 
покладаючись тільки на феодальну дружину (галицьке боярство часто 
зраджувало його), почав широко використовувати ополчення – селян і 
міщан» (стор. 164). 

Жодного прямого чи опосередкованого твердження про те, що Данило 
Галицький «у боротьбі проти боярського свавілля спирався переважно 
на міщан» у підручнику нема. Просто автор (автори) завдання сплутали 
Данила Галицького з його батьком Романом Мстиславичем, який був не-
щадним до боярської опозиції. 

Про останнього в підручнику мовиться: «Роман був мудрим держав-
ним діячем, талановитим дипломатом. Він орієнтувався на бойову відда-
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ну дружину, середні й вищі верстви міського населення багатих волинсь-
ких міст, особливо стольного града – Володимира» (стор. 148). 

Цілком очевидно, що у завданні 7 подано дві правильні відповіді, хо-
ча належало вибрати одну. Тому, напевно, після ретельної верифікації 
змісту завдання доведеться всім учасникам сесії виставити позитивний 
бал, як це у подібних випадках передбачено. 

На мою думку, некоректним є формулювання завдання 42: «За що 
партійним керівництвом УРСР було засуджено оперу К. Данькевича 
«Богдан Хмельницький»?». Запропоновано правильну відповідь: «Вона 
недостатньо показувала прогресивну роль у житті українського наро-
ду російського царя та бояр…». Це завдання з теми «Повоєнна відбудо-
ва та розвиток України в 1946 – на початку 1950-х років». 

Однак заявлена відповідь аж ніяк не випливає з тексту підручника 
для 11-го класу, наразі 2011 року – авторства Олексія Струкевича, Івана 
Романюка, Степана Дровозюка, котрий вийшов тиражем понад 125 тисяч 
примірників. 

Цитую потрібний абзац повністю:  
«Новим приводом для розгортання ідеологічного тиску на україн-

ську інтелігенцію стали Дні української культури в Москві (15-25 черв-
ня 1951 р.). Через тиждень у газеті «Правда» з’явилася гостра критична 
стаття на адресу ЦК КП(б)У, який нібито знову послабив боротьбу з 
українським буржуазним націоналізмом, який «звив собі кубло» в укра-
їнській літературі та науці. У статті було розкритиковане лібрето 
опери К. Данькевича «Богдан Хмельницький». Її автори О. Корнійчук і 
В. Василевська звинувачувалися в тому, що недостатньо розкрили 
«прогресивну» роль російського царя та російських бояр» (стор. 93). 

Отже, як на підставі цитованого тесту можна припустити, що оперу 
К. Данькевича «Богдан Хмельницький» засуджено партійним керівницт-
вом УРСР. Адже ЦК КП(б)У сам став об’єктом нищівної критики за втрату 
«ідеологічної пильності». І «засуджено» не саму оперу як музичний твір, 
а лібрето. Власне, не про К. Данькевича йшлося, а про О. Корнійчука і 
В. Василевську. Причому в статті, розміщеній у головному партійно-дер-
жавному друкованому органі СРСР. 

У таких алогічних речах навіть досвідчений фахівець почувається не 
вельми зручно. Що ж тоді казати про переважно 17-літніх випускників за-
гальноосвітніх шкіл. 

Так само сумнівним є завдання 59: «Укажіть наслідки впровадження 
в Україні нової економічної політики (1921–1928 рр.)». Серед трьох пра-
вильних відповідей фігурує і «зростання безробіття». 

Я уважно перечитав тему «Українська CРР в умовах нової економічної 
політики (1921–1928 рр.)» за підручником Федора Турченка для 10 класу 
«Новітня історія України. Частина перша. 1914–1939» 2002 року видання. 

Справа в тому, що цьогорічні випускники спочатку навчалися за 12-річ-
ною програмою, але, як відомо, парламент їм рік «скоротив». Тому вони 
опановували у 10 класі навчальний матеріал за підручником Федора Тур-
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ченка, де події викладено до початку «непу» – до 1921 року. А от 1920–
1930-ті роки учні проходили похапцем – у консультативно-факультатив-
ному режимі, без нового підручника. 

Отож у тесті зауваженої теми в підручнику Ф. Турченка редакції 2002 
року (стор. 213-254) я не зустрів жодного «зростання безробіття». Тому 
також не зрозуміло, на якому шкільному підручнику базувалися автор 
(автори) цього тестового завдання і на кого воно розраховане? На вузь-
ких фахівців чи, все ж, на випускників загальноосвітніх шкіл. Свідомо 
роблю наголос на слові «загальноосвітніх». 

Сподіваюся мої колеги теж прилучаться до дискусії, підтвердять чи 
спростують мої сумніви щодо цьогорічної якості окремих тестових зав-
дань з історії України. 

Мусимо разом подбати про належну профілактику і виправлення про-
фесійних огріхів. У тому й перевага ЗНО загалом, бо все – як на долоні. 

 
Українська правда, Історична правда, 6 червня 2012 року 
 
 

ВІЙСЬКОВІ ОПЕРАЦІЇ З ВИЗВОЛЕННЯ ЗАКАРПАТТЯ  
У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ 

 
Восени 1995 року утвердилася істина в точній даті звільнення України 

від нацизму. Доти її відзначали влітку: наприкінці липня 1944 року радян-
ська армія відвоювала найзахідніше село сучасної Львівської області. З іні-
ціативи тодішнього голови Закарпатської обласної державної адміністрації 
Сергія Устича Президент України Леонід Кучма на четвертому році неза-
лежності відновив «український статус Закарпаття». Отже, день взяття Чо-
па (28 жовтня 1944 року) увійшов-таки у вітчизняну історію етапною віхою. 

4-й Український фронт і його противник 
У ході Львівсько-Сандомирської операції влітку 1944 року війська 1-го 

Українського фронту вже діяли в Польщі, причому на двох напрямках. 
Основні сили захопили плацдарм на Віслі та націлилися на Берлін – сто-
лицю головного противника. Ліве крило розгорнулося в карпатських пе-
редгір’ях, поблизу східних кордонів колишньої Чехословаччини. 

Сусідній 2-й Український фронт готувався вступити до Румунії. Розді-
лила ці фронти величезна підкова Головного карпатського хребта довжи-
ною 400 км і глибиною 100 км. Наступ у Карпатах вимагав спеціальної під-
готовки, спорядження, озброєння, управління військами. Тому директивою 
Ставки верховного головнокомандування СРСР від 30 липня 1944 року 
на стикові 1-го та 2-го фронтів створили самостійний – 4-й Український, а 
його командувачем призначили генерал-полковника 48-літнього Івана 
Петрова, який до цього командував 2-им Білоруським фронтом. 

До кінця серпня 1944 року 1-й та 4-й Українські фронти звільнили усі 
західні землі сучасної України, за винятком Закарпаття. У сусідній Сло-
ваччині наростав прорадянський рух опору. Уряд Йозефа Тісо 12 серпня 
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запровадив надзвичайний стан, а 23 серпня звернувся до Адольфа Гіт-
лера про військову допомогу. У країну ввели німецькі поліцейські підроз-
діли, 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 Схід-
нословацький корпус (район Пряшева, Свидника і Меджилабірців), що 
перейшов на бік повсталих. 

Політичне керівництво СРСР прагнуло швидко вивести з війни німець-
ких сателітів Словаччину та Угорщину. До відповідної операції з нанесен-
ням головного удару на Пряшів залучили 38-у армію (генерал-полковник 
Кирило Москаленко) 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-го. 

У 38-у армію входив і 1-й чехословацький армійський корпус. Його 
чисельність становила 17 тисяч бійців, серед них – 7,1 тисячі закарпатсь-
ких українців. Це 42 % особового складу корпусу. Ним командував спочатку 
генерал Ярослав Кратохвіл, а з 10 вересня 1944-го до 6 квітня 1945 року – 
генерал Людвіг Свобода, пізніше – генерал Карел Клапалек. Близько 800 
закарпатців загинуло під час Карпатсько-Дуклінської операції. 

Одразу пояснимо, чому на самому початку операції бригадний гене-
рал Ярослав Кратохвіл був знятий з посади командувача 1-го Українсь-
кого фронту маршалом Іваном Конєвим. Достеменно відомо, що Я. Кра-
тохвіл усіляко опирався тому, щоби його корпус використовували для 
безтямних лобових атак «по-радянськи» – на завчасно підготовлені про-
тивником позиції з неподавленою системою вогню. 

Такі безглузді атаки прирікали на масове вбивство власних солдатів 
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 чехословацький еміграційний уряд у Лондоні вже спробував 
увільнити бригадного генерала Людвіга Свободу за те, що його корпус 
необґрунтовано втратив половину бійців. 

Пряшівський та загалом 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 під-
тримував 2-й Український. 

Подолання природного рубежу – Східних Карпат – ускладнила «Лінія 
Арпада» – глибокоешелована система оборонних укріплень, довготри-
валих фортифікаційних споруд і протитанкових перешкод. 

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 дер-
жавного кордону. 16 жовтня 1944 року генерал-полковник Бела Міклош 
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разом зі своїм начальником штабу, багатьма офіцерами і солдатами (до 
10 тисяч осіб) перейшов на радянський бік. Проте генерал-полковник 
Вермахту Готтард Гайнріці зумів миттєво провести заміну командного 
складу і відновити боєздатність 1-ї угорської армії. 

Цими обставинами пояснюється двотижневе затишшя на закарпат-
ській ділянці Східного фронту Другої світової війни. Справа в тому, що 
невдовзі після капітуляції сусідньої Румунії (12 вересня 1944 року) регент 
Угорщини Міклош Горті 1 жовтня 1944 року таємно відправив делегацію 
на чолі з начальником жандармерії генерал-лейтенантом Габором Фара-
го у Москву на переговори про капітуляцію. Вони продовжувалися до 15 
жовтня. В угорські та радянські війська надійшла відповідна вказівка. 
Сам же регент М. Горті 15 жовтня по радіо оголосив про перемир’я. 

Проте 15-16 жовтня у Будапешті відбувся державний переворот під 
проводом ультрарадикала Ференца Салаші, котрий не сприйняв мирного 
сценарію. Тому 4-й Український фронт негайно перейшов у рішучий на-
ступ супроти деморалізованого у цій атмосфері противника – 1-ї угорсь-
кої армії. І протягом наступних дванадцяти днів Закарпаття було звільне-
но від угорських і німецьких військ. 

21 грудня 1944 року в Дебрецені під радянським патронажем пройшло 
засідання тимчасових національних зборів. Тоді ж сформували тимчасовий 
коаліційний уряд, який ген. Б. Міклош очолював до 4 листопада 1945 року. 

Східно-Карпатська операція 
Східно-Карпатська операція пройшла у вересні-жовтні 1944 року в 

три етапи. На першому (8-14 вересня) відбувся прорив першої смуги во-
рожої оборони у передгір’ях Карпат. Другий (15-30 вересня) завершився 
виходом до Головного Карпатського хребта, а третій (1-28 жовтня) – по-
доланням хребта і спуском на рівнину. 

Наступ 38-ї армії 1-го Українського фронту та 1-ї гвардійської армії 4-го 
Українського фронту проходив у рамках Карпатсько-Дуклінської операції 
– у Східній Словаччині. Метою наступу стала блискавична допомога 
Словацькому повстанню, що розпочалося 29 серпня. 38-а армія штурму-
вала Дукельський перевал, а 1-а гвардійська – Лупківський та Руський. 
Усі три перевали донині сполучають Польщу і Словаччину. 

Інша частина 4-го Українського фронту воювала на мукачівському та 
ужгородському напрямках (Карпатсько-Ужгородська операція) – безпосе-
редньо у Закарпатті. Її проводили з метою виходу на Угорську рівнину та 
оточення противника в Трансільванії. 18-а армія долала Ужоцький, Ве-
рецький та Торунський перевали, а 17-й окремий корпус – Яблунецький. 

У сукупності ці бойові дії склали своєрідну стратегічну операцію у гірсь-
ко-лісистій місцевості – Східно-Карпатську. Її поспішна підготовка і в’язке 
проведення тривали майже два місяці – з 4 вересня до 28 жовтня 1944 року. 

Фронтальний наступ через Карпати не відповідав оперативним пла-
нам Ставки верховного головнокомандування СРСР на осінню кампанію 
1944 року. Проте словацькі повстанці внесли корективи. Не знаючи реаль-
ної ситуації в Словаччині, ігноруючи застережну думку генерального 



  117

штабу щодо наступу через гори, Йосиф Сталін вирішив негайно оволоді-
ти Словаччиною і Закарпаттям для могутнього впливу на інші країни 
Центрально-Східної Європи. 

Найбільш затяжними і запеклими боями відзначилася Карпатсько-
Дуклянська операція, котру проводили головним чином силами 38-ї ар-
мії, що входила до 1-го Українського фронту. 38-а армія перейшла в на-
ступ 8 вересня 1944 року. Наступного дня задіяли 1-у гвардійську армію 
генерал-полковника Андрія Гречка. 

За сім днів ці дві армії з території сучасної Польщі у бік Словаччини по-
долали незначну відстань – 12-23 км. Вони вклинилися в оборонні лави 
з’єднань противника, але первісної мети не досягли. Тільки 6 жовтня ра-
дянські війська взяли Дуклінський перевал, але далі просунутися не змогли 
і 28 жовтня перейшли до оборони. Боячись втратити Словаччину, німецьке 
командування перекинуло туди значні сили, що допомогло радянському 
наступу в Угорщині та обороні Сандомирського плацдарму в Польщі. 

На другому етапі Східно-Карпатської операції 38-а армія просунула-
ся на 20 км і вийшла до Головного Карпатського хребта. Вона перетнула 
польсько-чехословацький кордон і вступила на територію Словаччини. 
Але вельми дорогою ціною. 

До труднощів рельєфу гірсько-лісистій місцевості додалося різке по-
гіршення погоди: густі тумани вранці та вечорами, суцільна низька хмар-
ність, безперервні дощі. Дороги стали непрохідними. У вересні 1944 року 
в Закарпатті було 16 днів з опадами і туманами. Так, 4-му Українському 
фронту надали 8-му повітряну армію, одначе вона через вкрай несприят-
ливу погоду майже не вплинула на хід наступальних боїв. 

Командування 4-го Українського фронту, оцінивши оперативне стано-
вище 1-ї гвардійської армії, перенесло головний удар – на Ужгород і Мука-
чево. 23 жовтня 1944 року 17-й корпус заволодів 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-й корпус ціною життя трьохсот бійців здобув місто Чоп. Отож що-
року 28 жовтня в Україні відзначають як день остаточного звільнення Ук-
раїни від загабників і нацизму, хоча бої за місто тривали ще кілька тижнів. 

Переговори про Закарпатську Україну 
Від початку Другої світової війни радянсько-чехословацькі відносини, 

власне, складалися навколо проблеми Підкарпатської Русі – адміністра-
тивної одиниці домюнхенської Чехословаччини. Вони мінялися залежно 
від ситуації на радянсько-німецькому фронті. Вийти за Карпати і отрима-
ти стратегічний вплив на Дунайський басейн і Балкани було давньою 
мрією і Російської імперії, і Радянського Союзу. 

Наразі збіглися прагнення домінуючого українського населення Закар-
паття возз’єднатися з Україною та інтереси Радянського Союзу щодо воєн-
но-політичної присутності у Центральній Європі. Тому зі вступом його зброй-
них сил у Закарпаття – на де-юре чехословацьку територію, СРСР пору-
шив двосторонні угоди від 18 липня 1941 року та 8 травня 1944 року, а та-
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кож договір від 12 грудня 1943 року. За цими документами визнавалися до-
воєнні 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 в’язких переговорів між СРСР і Чехословаччини. Спершу домо-
вилися укласти відповідні угоди між урядами двох держав, урахувавши ад-
міністративні межі Словаччини і Карпатської України на початку 1939 року. 

Однак зі вступом Радянської армії в жовтні 1944 року в Закарпаття 
СРСР змінив точку зору. На протести чехословацької еміграційної влади, 
23 січня 1945 року Й. Сталін у листі Е. Бенешу відповів, 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 розши-
рення власної території за рахунок стратегічно важливих реґіонів, пере-
містивши повоєнні кордони СРСР за Карпати. 

29 червня 1945 року в Москві у присутності генералісимуса Йоси-
фа Сталіна підписано договір між СРСР і Чехословаччиною про Закар-
патську Україну. До договору додавався протокол про демаркаційну та 
ліквідаційну комісії, оптацію (обмін населенням). 

На це президія Верховної Ради СРСР уповноважила заступника го-
лови ради народних комісарів, народного комісара закордонних справ 
В’ячеслава Молотова, а президент Чехословацької Республіки – голову 
ради міністрів Зденека Фірлінгера і статс-секретаря міністерства закор-
донних справ Володимира Клементіса. 

Підписання цього договору взагалі відбулося без будь-якої прямої 
участі українських дипломатів і представників Закарпатської України, хо-
ча формально текст договору укладався українською, російською та сло-
вацькою мовами. 

У першій з двох статей договору зазначалося, що Закарпатська Ук-
раїна (Підкарпатська Русь) возз’єднується з волі народу зі своєю спокон-
вічною батьківщиною – Україною і включається до складу УРСР. Адмі-
ністративні межі між Словаччиною і Закарпатською Україною станом на 
29 вересня 1938 року послужили із внесеними змінами державним кор-
доном між СРСР і Чехословаччини. 

Кордон між Закарпатською Україною та Угорщиною 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 за-
кріпили відмову Угорщини від окупованих та анексованих територій у 1938–
1939 роках, тобто після Віденського арбітражу 2 листопада 1938 року. 

Вигнання угорських і німецьких окупантів у жовтні 1944 року та підпи-
сання радянсько-чехословацького договору про Закарпатську Україну від-
крило шлях модернізації в рамках класичного тоталітарного соціалізму. 

 
Срібна Земля – Фест, 2 листопада 2012 року 
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НА ВІЙНУ З… ЛОПАТОЮ І КИРКОЮ В РУКАХ  
БУЛИ МОБІЛІЗОВАНІ ТИСЯЧІ ЗАКАРПАТЦІВ 

 
Використання примусової праці не є винятковим явищем у світовій 

історії. В особливо великих масштабах вона використовувалася під час 
Другої світової війни. Великого інтересу до цієї теми на Закарпатті досі 
зафіксовано не було, за винятком етноцентричних зусиль угорських до-
слідників, які акцентували увагу на радянських трудових мобілізаціях 
1944–1946 років. Йдеться про майже 23 тисяч закарпатських угорців. 

Проте в сучасній угорській історіографії свідомо оминають незручні 
факти з минулого Угорщини, куди в роки Другої світової війни входило За-
карпаття. Втім, за післявоєнними підрахунками спеціальної комісії Закар-
патської області (грудень 1945 року), окупаційна влада забрала у трудові 
табори Угорщини і Німеччини близько 71 тисячі закарпатців, застосувавши 
етнічний критерій. Це стосувалося представників не привілейованих 
«дружніх націй» (угорців і німців), а людей «другого сорту» – з числа україн-
ського, єврейського, румунського, словацького, ромського населення. 

Як бачимо, у перші повоєнні роки частково були зібрані свідчення 
про примусову працю, проте впродовж наступного півстоліття цієї теми ні 
закарпатські дослідники, ні місцеві органи влади майже не торкалися. Ін-
терес до неї прокинувся через компенсаційну «політику пам’яті» Федера-
тивної Республіки Німеччини. Так, згідно з угодою, укладеною Українсь-
ким національним фондом «Взаєморозуміння і примирення» і німецьким 
Фондом «Пам’ять, відповідальність, майбутнє», у 2001 році почався збір 
заяв (чотиристорінкових анкет) на отримання компенсацій за примусову 
працю. Їх оформили, зокрема, і 5 тис. ромів нашої області. Близько 400 з 
них отримали компенсації. 

З огляду на це запізнілому комплексному вивченню цієї сторінки іс-
торії нині присвячено регіональний науковий проект «Особливості приму-
сової праці на Закарпатті періоду угорської окупації (1939–1944 роки) та 
її сучасне відлуння», котрий втілюватиметься з червня 2012 року до травня 
2013 року за підтримки Міжнародного фонду «Взаєморозуміння і толе-
рантність» (м. Київ). 

А до цього тривалий час усі 2,4 мільйони українських остарбайтерів 
були на периферії дослідницького інтересу. Лише впродовж останнього 
десятиліття в ряді центральних і східних регіонів України були проведені 
ґрунтовні усноісторичні дослідження, що побачили світ у Києві, Харкові 
та Полтаві. Однак на Закарпатті досі подібної за глибиною та обсягом ро-
боти проведено не було, хоча й зібрано деякі відомості, про що свідчать 
два мемуарні видання «Між життям і смертю» (2006) і «Сповідь» (2012), 
що з’явилися в Ужгороді. Окрім іншого, в них також відображені деякі ас-
пекти примусових трудових мобілізацій населення Закарпаття в роки 
Другої світової війни. Зокрема, подано дуже стислі відомості (біограми) 
про понад 800 вихідців із нашої області (переважно українців), яких оку-
паційна угорська влада відправила на примусові роботи не тільки всере-
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дині державних кордонів Угорщини, але й у нацистську Німеччину. Вони 
працювали в аграрній та промисловій сферах на території сучасних 
ФРН, Австрії, Данії, Польщі, Чехії, Словаччини. 

Тепер же впродовж піврічної вже праці над згаданим проектом щодо 
примусової роботи на Закарпатті (1939–1944) вдалося зібрати важливі 
матеріали, відомості, документи. Йдеться про те, що й на Закарпатті зна-
ходилися трудові табори, куди мобілізували не тільки закарпатських чо-
ловіків, але й представників інших регіонів тодішньої Угорщини. Ці при-
мусові робітники були задіяні головним чином на будівництві оборонної 
«Лінії Арпада», котру зводили у 1940–1944 роках. 

Маємо важливі відомості про такі табори, що знаходилися, зокрема, 
поблизу села Люта (Великоберезнянський район), районного центру Во-
ловець, села Верхня Грабівниця (Воловецький район), селища Ясіня (Ра-
хівський район). Досі маловідомим було, зокрема, й те, що у примусових 
роботах тодішня влада задіяла десятки закарпатських жінок як госпо-
дарську прислугу у військових частинах (1-ша угорська армія, штаб у міс-
ті Хуст), що дислокувалися на Закарпатті. Нерідко військові піддавали їх 
там сексуальній експлуатації. 

З огляду на це нині є гострою потреба у проведенні історичних до-
сліджень і публічних заходів щодо збереження пам’яті про всі обставини 
використання примусової праці на Закарпатті періоду угорської окупації 
та про трудові мобілізації закарпатців за межі рідного краю. 

Загалом же примусову працю (угорською: munkaszolgálat) в Угорщи-
ні почали масово використовувати із прийняттям відповідного закону в 
березні 1939 року, згідно з яким у трудові табори найчастіше відправляли 
євреїв віком 20-48 років. На підставі цього закону Угорщини від 11 березня 
1939 року (№ 11) усіх небажаних осіб можна було інтернувати до трудо-
вих таборів. Примусові роботи пов’язувалися з військовими потребами. 

Тоді телеграфне агентство Радянського Союзу розповсюдило фото-
матеріал із таким текстом: «Табори трудової повинності в Угорщині. В Угор-
щині створені багаточисельні «трудові табори», в яких мобілізована угор-
ська молодь працює на будівництві доріг. На світлині: В одному з угорсь-
ких таборів трудової повинності». Цей матеріал призначався для друку в 
регіональній молодіжній періодиці країни. З’явився він й у газеті «Молодий 
сталінець» за 4 вересня 1939 року, яка виходила в Саратовській області. 

Засканована публікація з цього видання нині розміщена у «Живому 
журналі» на блозі одного з колекціонерів історичних фактів. 

З початком німецько-радянської війни у червні 1941 року в Угорщині 
істотно зросла потреба в примусових роботах – фортифікаційне будівни-
цтво, розробка корисних копалин. Разом з тим, на Східний фронт відпра-
вили до 12 трудових батальйонів чисельністю близько 14 тисяч осіб, піз-
ніше в них налічувалося вже до 50 тисяч. У 1942 році до цих робочих ба-
тальйонів, які очолили угорські офіцери, мобілізували понад 100 тисяч 
осіб, половину з яких складали євреї, направлені на німецько-радянський 
фронт. Під час розгрому на річці Дон 2-ї угорської армії та її відступу в січні 
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1943 року загинуло 40-43 тисяч євреїв із майже 50 тисяч осіб мобілізова-
ного трудового контингенту. 

Одночасно, згідно з даними угорського уряду, навесні 1942 року із 
Закарпаття відправили на роботу вглиб Угорщини понад 14 тисяч осіб. 
Роком раніше, 16 квітня 1941-го, на спеціальній нараді в Ужгороді було 
вирішено звернутися до міністра внутрішніх справ з пропозицією забло-
кувати всіх ромів у спеціальних таборах і використовувати їх для спору-
дження річкових дамб, посадки лісу і заготівлі лісоматеріалів та на інших 
роботах. Ромські табори оточували колючим дротом, виставляли охоро-
ну, вхід і вихід з табору-гетто без дозволу був заборонений. 

У травні-листопаді 1943 року декілька десятків працездатних ромів 
(чоловіків та жінок) села Великий Березний вантажівками відвезли до се-
ла Люта. У лісі їх змусили побудувати для себе намети. Відтак вони ви-
конували важкі земляні роботи на будівництві фортифікайних споруд – 
бункерів. Раз на два тижні жінкам дозволяли навідатися додому. 

Подібні свідчення маємо й з інших населених пунктів Закарпаття. 
Наприклад, 50 ромів села Баркасово Берегівського району навесні 1943 
року відправили залізницею на лісозаготівельні роботи до Сваляви. 21 
квітня 47 осіб розстріляли за непокору. Додому повернулося тільки троє. 
Чоловіків-ромів села Шаланки Виноградівського району забрали у робо-
чий табір, що знаходився поблизу Воловця, де будувалися оборонні спо-
руди «Лінії Арпада». Жінки ж працювали на полі поблизу Виноградова, 
додому ходили пішки — близько 20 км. 

Восени 1943 року чоловіків із ромського табору міста Хуст відправи-
ли на примусові роботи, а 25 молодих жінок забрали у казарми. Вдень 
вони під наглядом прибирали ці казарми, а вночі їх примушували спати із 
солдатами. Так само молодих єврейок і ромок у казармі Рахова вдень 
змушували прати білизну, а вночі їх піддавали сексуальному насиллю. Із 
весни 1943 р. до осені 1944 року роми Рахова, чоловіки і жінки, примусо-
во працювали у каменоломні: дробили камінь. На початку літа 1943-го 
ромів села Ясіня забрали на роботи у лісі, де вони зводили мости через 
маленькі річки. 

У серпні 1944 року Міністерство оборони Угорщини започаткувало 
ромські трудові батальйони. Кожен з них укомплектовувався з 213 ромів, 
1 лікаря-єврея, 1 інженера-єврея. 1,5 тисячі молодих ромів, зокрема із села 
Холмок Ужгородського району, мобілізували рити окопи і траншеї, заси-
пати ями після бомбардувань міст Угорщини і Німеччини. 

Приблизно тоді ж, на початку весни 1944 року, угорська влада поси-
лила мобілізацію закарпатських українців обох статей у трудові табори – 
«мункосазод» (робочий батальйон) на важкі роботи з лопатою і киркою в 
лісових хащах. Так, Гаврило Лизанець із села Оленьово Свалявського 
району потрапив у «мункосазод» у віці 16 років замість старшої на чоти-
ри роки сестри Марії. Але і її невдовзі взяли на примусову працю – на текс-
тильну фабрику в Будапешт, що забезпечувала потреби угорського вій-
ська в тканині. 
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Збірний пункт знаходився у селі Поляна, що за 10 км від Оленьова. 
Після перевірки (переклички) декількох сотень місцевих хлопців і дівчат 
відправили через Уклинський перевал (дівчат автомашинами, хлопців 
пішки) в село Верхня Грабівниця, що за 13 км від Поляни. Вище села – 
на північних схилах гори Рожок, що 569 м над рівнем моря, примусові ро-
бітники будували дзоти. У самій Верхній Грабівниці, крім головного бун-
кера (за 150-200 м від нинішнього автошляху), звели ще кілька менших. 
До речі, нині в одному з них облаштовується музей «Бункер». Мобілізо-
вані жили у лісових колибах, а у неділю їх відпускали додому. 

Як відомо, «Лінія Арпада» в 1940–1944 роках не була суцільною і скла-
далася з окремих вузлів оборони: 99 опорних пунктів, 759 довготривалих 
вогневих точок, 394 довготривалих залізобетонних вогневих точок, 439 від-
критих вогневих рубежів, 400 км траншейних стрілецьких окопів, 135 км 
протитанкових перепон. Загалом була це багатокілометрова фортифіка-
ційна споруда, що мала десятки тунелів, казарм, де жили тисячі солда-
тів, сотні амбразур, протитанкових споруд, кілька військових шпиталів. І 
все споруджувалося із залученням десятків тисяч примусових робітників. 

Нині «Лінія Арпада» є найпопулярнішою серед об’єктів військового 
туризму на Закарпатті, про що свідчать прокладені туристичні маршрути і 
спеціальні видання. У ній найпрезентабельніша зона – Верхня Грабівни-
ця, де знаходиться півторакілометровий тунель із боковими відгалужен-
нями, контрольними виходами, вентиляційними шахтами. Там у 1944 ро-
ці зберігалась амуніція і зброя. 

У селі Гукливий Воловецького району нещодавно з’явився мілітарі-
готель «Грінгоф», де був колись командний пункт мукачівського напрям-
ку «Лінії Арпада». Укріплення складалися з двох потужних вузлів оборо-
ни польового типу на перевалах і шести вузлів довгострокової оборони, 
що «закривали» долину річки Латориця. Усього ж із тої пори у Воловець-
кому, Міжгірському, Рахівському районах збереглися близько 200 форти-
фікаційних споруд. 

Хоча про «Лінію Арпада» написано низку наукових публікацій, у тому 
числі монографічних (передусім угорською та англійською мовами), про-
те в них надибуємо дуже скупі відомості про примусову працю на будів-
ництві оборонних об’єктів. Зазвичай там одним реченням йдеться про те, 
що «до виконання робіт з будівництва оборонних споруд залучалося і 
цивільне населення». І все. Наразі тільки зібрані усноісторичні фрагмен-
ти дають можливість відновити реальний перебіг подій, пов’язаних із ви-
користанням примусової праці на Закарпатті 1939–1944 рр. Так, влітку-
восени 2012 року записано спогади близько двох десятків очевидців тих 
подій. Є надія також, що впродовж найближчого часу вдасться натрапити 
на важливі архівні знахідки. 

 
Новини Закарпаття, 8 грудня 2012 року 
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ОКСАНА ЗАБУЖКО ПРОТИ ЛІНИ КОСТЕНКО: 
ЖІНОЧА ДУЕЛЬ – НАЦІОНАЛЬНА, ІРРАЦІОНАЛЬНА, СЕКСУАЛЬНА 

 
Забужко, Оксана. Музей покинутих секретів: Роман. – Київ: Факт, 

2010. – 830 с.; Костенко, Ліна. Записки українського самашедшого: Ро-
ман. – Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – 414 с. 

 
Хто я? Пересічний читач із провінційного закутка. Тримаюся дому, не 

волочуся світом. На дещицю освічений, нелінивий, але не вельми беручкий 
до читання художніх книжок. Такого зрідка враз розворушать комерційно 
розкручені видання, з інтригуючою перчинкою, чим звикли частувати повар-
чуки на кухні голлівудської кіноіндустрії. Такий у чергу за книжкою не стане, 
хоч би які там громи і блискавки! Та й навіщо, нема ажіотажного попиту, не 
радянські часи духовних чи матеріально-товарних дефіцитів. 

У дитинстві чи кожної літньої днини добру годину стояв я у сільській 
крамниці за хлібом, радше трьома його радянськими заводськими сортами 
– чорним, сірим, білим. Мусив. Тепер ні. Хіба що прем’єр Микола Азаров 
постарається, аби замість гречки змітали книжки з переповнених полиць. 

Наразі замість Миколи-прем’єра челядник з іменем Роман взявся по-
говорити аж про два пухкі романи, котрі двома роками перед тим поду-
жав прочитати. Не вголос, звісно, і не по складах, із галицьким чи донець-
ким акцентом. Взявся сказати щось не відразу, а як вляглося. 

Про камертон і моветон 
Ліна Костенко та Оксана Забужко відповідно 1930 і 1960 років наро-

дження, отже, за віком належать до різних поколінь української інтеліген-
ції – як мати і донька. Десь зо чверть століття вони є учасниками одного і 
того ж літературного процесу. 

Безумовно, Л. Костенко досягла творчого розквіту задовго до умов-
ного відліку. Глибинний роман у віршах «Маруся Чурай» (1979) прописав 
її серед класиків української літератури. 

О. Забужко прагне досягти надвисоких вершин і в поезії, і в прозі, і в  
гуманітарних студіях. Її старання розмашисто амбіційні. Уже за полудень 
віку (коли – як перейти на її словесно-ментальну хвилю – менопауза бли-
зенько, ближче небокраю) – пора здивувати Україну й світ, хоч якийсь 
його регіон, у високомистецькому сенсі. 

Начебто ось-ось заповітна вершина, а станеш ближче – ні, не те. Ні-
чого страшного – життя триває, хоча варто відмовитись від кави, алкого-
лю, куріння. При цьому зовсім не обов’язково під свій уявний п’єдестал 
лаштувати чужий, вибитий з-під ніг десятиліттями перевіреного, з вели-
кої літери Майстра. Так є, хоч про те не всі кажуть. 

Знаю також, що жінкам не бажано нагадувати про їхній вік. Тим паче – 
двічі поспіль. Некоректно. Але начитаєшся тих романів – голова обертом 
(і не в одного такого Романа), само собою моветониться. Зрештою, тут 
не про моветон ідеться. Тішить око, що, розмінявши відповідно дев’ятий та 
шостий десяток, Ліна Костенко і Оксана Забужко далі у творчому тонусі. 
Майже одночасно вони запропонували вибагливій публіці прозові рома-
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ни. У тому й суттєва відмінність. Якщо Л. Костенко підняла собі абсолютну 
нову планку, то О. Забужко знову спробувала взяти олімпійську висоту. 

В обох випадках мовиться і не про шедеври, і не про партацтво, хоча 
помітні хиби, а про зугарно виконану ремісничу працю, призначену цільо-
вій групі – вузькому колу поціновувачів. Читати-перечитувати «Музей…» 
та «Записки…» пересічний люд навряд чи стане. Не через обсяг. У чи-
танні художніх творів звичайна людина шукає відпочинку, зцілення, роз-
ради, а не печалі, безнадії, шизоїдних потоків свідомості. 

Найбільшу і найдисциплінованішу читацьку верству – старшокласни-
ків і студентів – теж ваблять естетично-виховні віхи, а не сміття, брудна 
білизна, несмак. Скупалися вже, надивилися, наслухалися. Удома, у сусі-
дах, на вулиці, а в теле- і радіоефірі, інтернеті донесхочу. 

Утім, «Записки…» і «Музей…», Костенко і Забужко зрівнювати нездо-
речі. Це різнохарактерні твори, їх авторки – протилежні особистості. І не 
за горизонтальною шкалою, а вертикальною. Як літератор Ліна Костенко 
повсякчас вирізняється шляхетною витонченістю. Оксана Забужко зану-
рена у виклично хуліганську стихію (з ненормативним акцентом на «ху» – 
першому складі), переповнена сленгом, пейоративом, «стьобом» і «трьо-
пом». Це її рольова гра. Від народження у неї право на свою роль чи пере-
бирати ролями. Надто, коли обценне мислення, як і відповідна лексика, 
має тяглість у питомо вітчизняній культурі, насамперед – політичній. 

Причому обценність притаманна не лише сучасному владному ланд-
шафту. Згадаймо, копроректальну розкутість, вкладену в уста кошового 
Івана Сірка і запорозьких козаків – співавторів листа турецькому султану 
1676 року у відповідь на його пишномовно дипломатичну вимогу. Наче 
поточний діалог України з Європейським Союзом. Одначе не завадить 
знати, що лист запорожців не належить до дипломатичних документів, 
бо є пам’яткою бурсацької (студентської) творчості XVII століття. 

Чим Забужко гірша від псевдо-Сірка? Нічим, вона не підлягає суво-
рим санкціям: ні ізоляції, ні дискримінації. Дрібним хуліганством нікого не 
здивуєш. От, якби вона наймогутнішого владного козарлюгу вибрала 
«хлопчиком для биття», ішлося б про вчинок, а не про те, як доросла 
«тьотя» любовно займається «стьобом», у запалі із засідки поблизу піш-
ника кидає грудками у стареньку, котра віддаляється, от-от за ріг зверне. 
Хочете подробиць? Будь ласка. 

Про гергепу й кошкалду 
Головна героїня «Музею…» – популярна тележурналістка Дарина 

Гощинська – готувала передачу про забуті дисидентські сторінки недав-
ньої історії. Цей творчий намір начебто убила похилого віку «відома пое-
теса» з «туманною репутацією» жертви тоталітарного режиму. Їй присвя-
чено чотири клаптики роману (стор. 47-49, 420, 424, 615). Авторка відра-
ми вихлюпнула своє презирство й антипатію: «Здоровезне, гергеписте 
бабисько з кепським прикусом, бризкаючи на мене слиною й раз у раз 
хвицаючи головою, щоб метлялися поріділі фарбовані кучері (жест, який 
сорок років тому міг асоціюватись у невибагливих мужчин водночас і з 
темпераментом молодої огириці, і з патріотичною нескореністю)». 
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Без «ста грам» із тим не розібратися. Діалектизму «гергепа» знайш-
лося місце у другому томі «Словника української мови», що вийшов 1971 
року. Так зневажливо говорили про велику незграбну людину. Схильна 
до цитат чужими мовами, Оксана Забужко принагідно могла наголосити 
на вайлуватості англійським фразеологізмом на кшталт «вull in a china 
shop» чи його українським відповідником «корова на льоду». Не змогла. 
Спасибі. Метонімія з коровою дуже прямолінійна. Отож із ранкового ту-
ману вигулькнула «огириця», себто кобила. Змішувати тварин жіночої статі 
різних порід не годиться: або – або. Темпераментна кобила забіг вигра-
ла, тому заслужено на зелених луках пасеться, а неповоротка корова, оче-
видячки, стала жертвою різника на бойні. Натомість довелося поритися в 
словниковому «тихому яру», неСУМному за настроєм. І нелюбе бабисько 
стало гергепистим. Усе інше – прикус, слина, кучері – «діло техніки». 

Розумію – художній образ, малюю що і як хочу. Але з дитинства па-
м’ятаю, що за образу старості не вийдеш сухим із води. Кривлятися зі 
старших чи робити їм збитки – гріх, за який ще покоління тому не зволіка-
ючи виховували і словом, і ділом, себто биттям. Здебільшого карально-
виховний меч, точніше – лозину, пасок чи долоню, прицільно спрямову-
вали на чутливі до болю півкулі м’язів, сиріч сідниці. 

Романістка О. Забужко розрядила свою перенапругу, спростивши впі-
знаваність героя і прототипа, смакуючи біографічними подробицями. Адже 
замість «сторі» у «бабиська» була персональна легенда, на котру «свого 
часу попрацювало чимало мужчин, засліплених отим, тоді ще натурально 
рудим кучеретрусом, і тепер бабисько жадібно купало свою порожню ста-
рість у відблисках їхніх тодішніх зусиль». У пам’яті журналістки Д. Гощинсь-
кої раз від разу зринав то «писок тої старої поетеси» – «жовчно ображений, 
присьорбуючий при розмові рот», то «старе бабисько» трусило перед нею 
«фарбованими кучерями, мов старлетка перед грошовитим «папіком». 

Забужко долила оливу до вогню гіпертрофованим закидом, що свій 
50-літній ювілей «заслужена мучениця режиму» відсвяткувала без віталь-
ної телеграми зі Спілки письменників, хоч у той самий рік Василеві Сту-
сові «впаяли другий строк» – «смертну “десятку”». 

Поясню: мається на увазі жовтень 1980 року, коли В. Стуса засудили 
на 10 років примусових робіт і 5 років заслання. Сама ж О. Забужко у 
1984-му вступила в КПРС. Наступного Стус загинув у в’язниці. Проте не 
1984-й, а 1980-й став апокаліптичною віхою, чорною датою календаря 
майя. Тому в грудні 2010 року Оксана Забужко заявила про Ліну Костен-
ко: «Поруч із нами живе поет, який тридцять літ не пише віршів! Це на-
справді велика драма для митця». 

До Костенко, її постаті та здобутків, у Забужко здавна простежується 
упереджено геростратична оскомина. Раціональних пояснень цьому ні-
хто поки що не дав. 

Про танці «низу живота» і серце 
Із нейтрального табору радять не знижувати естетичні вимоги до 

творчості геніальної поетки, котра в дрімучих 1960–1970-х роках повер-
тала співвітчизникам поняття гідності, національної честі, самоповаги. 
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Адже у «Записках…» чимало суперечностей, як-от: головний герой, 35-
літній кандидат технічних наук, програміст за освітою, котрий заробляв 
на життя майстром з обслуговування комп’ютерів, мислить і говорить ка-
тегоріями удвічі старшої жінки з глибокими гуманітарними знаннями. Це 
не пройшло повз вдумливих рецензентів. 

До того ж, Ліна Костенко відповіла на епатажний виклик, налаштува-
ла і перезарядила дуельний пістолет. Передусім вона підняла на кпини 
«письмачку, що назвала свою матір фригідною», непосидючих «речників 
порожнечі» з блошиного ринку «блювотної літератури», котрі «викаблу-
чуються в цинізмі» та хочуть «витерти ноги об попередників». Ще б пак! 
«Увійшли в моду ялові молодички, що описують секс», котрі хваляться 
тим, що переспали «з іноземцем за заморську сукенку» і виставляють це 
на загальний показ, подібно до Моніки Левінські, чиє «синє платтячко з 
підозрілими плямами» мало не призвело до імпічменту президента США 
(«Записки…». – С. 105-106, 115). 

Як тут не впізнати Оксану Забужко та її роман «Польові дослідження 
з українського сексу» 1996 року, де головна героїня – «націонал-мазохі-
стка» – «бідолашна сексуальна жертва національної ідеї» (С. 68, 124) у 
віці тридцяти років уперше шугнула «у койку з чужоземцем» з Амстердама. 
Він намірився був з нею одружитися і справив їй замість жебрацьких ста-
рих джинсів і кофтин новий гардероб, купив дві сукні з тонкої вовни, сріб-
лясту шовкову блузку, костюм кольору червоного вина, кілька пар стодо-
ларових італійських черевичків, купу галантерейних виробів, біжутерії, 
косметики. Вона прийняла все те добро, «вперше на віку затоварена по са-
ме нікуди», проте «впала в ядучий стид», відчувши себе «типовою сов-
ковою проституткою, що трахається в готелі за пару трусів» (С. 120-121). 

Від сучасної Америки, від стажистки Моніки Левінські переносить Лі-
на Костенко свої думки в Європу, у Францію – до Франсуази Саган (1935–
2004), яка «у свої вісімнадцять років написала книгу таких сексуальних 
досліджень, куди теперішній кошкалді» («Записки…», стор. 351), що ли-
ше тридцятилітньою пізнала іноземця! 

Відомо, що всесвітнє визнання Ф. Саган приніс роман «Привіт, смут-
ку!» (1954), протягом року його продали 850 тисяч примірників. Також знає-
мо, що прізвище і прізвисько Кошкалда пов’язані з діалектною назвою 
лиски – водоплавної птахи з білим роговим наростом на лобі. «Кошкал-
да» – той у кого біла відмітина на лобі, зірочка. 

Ось така недовга, неслизька, незапилюжена путь від гергепи до ко-
шкалди. Віртуозно, але очікувано. 

Про «сторі» та дійсність 
Основні події в обох романах завершуються майже одночасно в 

2004 році: у «Музеї…» – передреволюційним травнем, а у «Записках…» – 
Помаранчевим груднем. Письменниці заявили свої політичні вподобання. 
Із «Записок…» очевидно, що симпатії Ліни Костенко на боці Юлії Тимошен-
ко. Оксана Забужко віднесла себе до фан-клубу Віктора Ющенка, видала 
«Музей…» за його сприяння. Що й відзначено на звороті авантитулу. 
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У принципі Оксана Забужко вороже налаштована до успішних сучас-
ниць, правильніше – жінок, успішніших за неї. Немає значення, про кого 
йдеться: про Костенко, Тимошенко... Вона враз примітить їхню ваду, у боч-
ку меду додасть черпаками дьогтю. Чи в художньому письмі, чи в інтерв’ю. 
Передовсім нею заперечується чиясь персональна легенда, історія життя. 

Натомість Забужко забавляється міфодизайном, подібно до креатив-
ного лобіста місцевого туристичного бізнесу. В «Українській правді» 27 
вересня 2010 року Забужко розповіла детективну пригоду про те, як їй, 
золотій медалістці, політично неблагонадійні батьки у таємній спілці з 
«тодішнім громадянським суспільством» і працівниками Центрального 
комітету Комуністичної партії України допомогли набрати прохідний бал і 
вступити на номенклатурний філософський факультет. 

Відправним пунктом став той же Василь Стус – символ нескореності 
національного духу: «Школярам розповідають про загиблого Стуса і де-
сяток політв’язнів... А в Україні були не десятки жертв, були – десятки ти-
сяч... І коли я стояла, чекаючи, щоб увійти на екзамен, мої батьки були в 
ЦК з заявою, що сьогодні ж «Емнесті інтернешнл» нарешті довідається 
про те, що творило КГБ з моєю родиною в усі ці 70-ті роки». 

Складно повірити, що у 1977 році співробітники Комітету державної 
безпеки СРСР власної тіні налякалися і поступилися батькам Забужко, з 
якими вели «багаторічну війну». Чом спокійно, без переляку знищили Сту-
са, щойно Забужко стала студенткою четвертого курсу? З яких же героїч-
них мотивів отримала вона квиток тоталітарної партії? Аби виграти осо-
бисту «війну» з «особистами», з КДБ, КПРС, СРСР? 

І неосвічена істота годна придумати будь-яку про себе «сторі». Осві-
ченій, котру непокоїть «гамлетівська нездатність до рішучих дій при виді 
торжествуючого зла», як батька Дарини Гощинської, і поготів. Але вигад-
ками не заміниш дійсності навіть у павутинні умовностей художнього тво-
ру. До місця згадати крученик про гострозору особу, котра в чужій розкіш-
ниці соломинку помітить, а у своїй не добачить колоди. 

Про тіло й душу 
У прикінцевих авторських ремарках до роману О. Забужко не зату-

шувала автобіографізм і документалістику, а навпаки. Пізніше в окремих 
роз’ясненнях вона ствердила духовну близькість із головною героїнею 
«Музею…», але відкинула наявність у творі авторської точки зору і свого 
alter ego. У те не повірить і довірливий. Принагідно згадаю маститого іта-
лійського майстра історичного детективу Умберто Еко, радше – його 
афоризм з письменницької робітні: «Якого б персонажа ти не видумав, 
так чи інакше він буде вирощений з твого досвіду і твоєї пам’яті». 

Амбівалентна Оксана Забужко є передбачуваною. Шанувальники крас-
ного письменства легко спрогнозували появу негативного персонажа, схо-
жого на Ліну Костенко. І те, коли і як письменниці обміняються люб’язнос-
тями. Словесна дуель стала приземленим маркером обох романів, що 
заслужили всебічної уваги пильних критиків. 

Кажучи про сильне – слабке, спільне – відмінне, Яна Дубинянська у 
«Літакценті» у квітні 2010-го і січні 2011 року в тактовних рецензіях на «Му-
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зей…» («Ідеальний роман?») та «Записки…» («Бортжурнал капітана оче-
видність») поцілила в «десятку». Романи ідеологічно подібні, хоча різні сти-
лістично: «Забужчиному плинному багатослів’ю Костенко протиставляє гра-
ничний лаконізм коротких вивірених речень». Відмітна риса «Записок…» в 
тому, що це «живий журнал», суміш публіцистики і щоденникової прози. 

Натомість секс у «Музеї…» описаний докладно на будь-які смаки: з 
оргазмом і без, з опертям партнерки на стіл в підвалі книгосховища, мі-
нет у криївці, на підстеленій на піску штормовці, із застосуванням стра-
пона (фалоімітатора, що складається з трусиків-ремінців і насадки в ви-
гляді фалоса), із натуральним «членом» – затверділим, холодним, теп-
лим, гарячим, схарапудженим, осиротілим... 

Взагалі-то 34-літнього антикварника Адріяна вартувало записати у 
Книгу рекордів Гіннеса. Наразі там фігурують рекордні цифри, пов’язані з 
витривалими американцями. Якийсь чоловік із Міннесоти за вісім годин 
перецілував 11 030 осіб, у середньому 2,6 секунди припало на поцілунок. 
Найдовше – аж 29 годин – цілувалася різностатева пара з Мічигана. 

А от Адріян мав зріст 188 сантиметрів і вагу 82 кілограми, кохався із 
старшою на п’ять років журналісткою Дариною. Однієї «божевільної ночі» 
він досяг еяколяції, а вона оргазму «разів із вісім, коли не більше» (Я. Ду-
бинянська). Чому приблизно? Бо Адріян збився після восьми з ліку, а Да-
рина не запам’ятала скільки, лишень зауважила, що «після такої ночі 
можна рік жити без сексу, недарма мені звідтоді другий тиждень не хо-
четься, ніколи досі такого не бувало». Шкода, що авторка змалювала Да-
рину без антропометричних подробиць: ріст, вага, розміри бюста тощо. 
Це важливо для фіксації рекорду. 

До сексуальних, фізіологічних та інших пустощів у творах Забужко не 
звикати. Вона завше знайде нагоду поблукати поміж трьох сосон – «траху», 
«недотраху», «перетраху». Над нею повсякчас тяжіє фалічний на вигляд 
дамоклів меч, вийнятий із піхов. Багацько читачів «Музею…» заснуло, 
зашпортавшись у чисельних «сповзаннях із теми» на кшталт як «чолові-
ків найдужче збуджує запах ванілі», чому «кожна жінка повинна плекати 
свій садок із гордо стоячим фалосом» чи воздвигнути «цілий частокіл 
фалосів», про «знак імпотента» і «перевірку жіночої боєготовности», чим 
зарадити, «якщо в тебе на неї не стоїть»... 

Добре це чи погано, мабуть, не нам судити, а Зиґмунду Фройду. Зреш-
тою, «Музей…» про випадково відкопану в Києві 2003–2004 років чужу 
любов. Точніше – про повстанську світлину і львівсько-галицький «любов-
ний трикутник» шістдесятилітньої минувшини, двома поколіннями раніше. 

Факт незаперечний. «Музей…» та «Записки…» – багатоликі антипо-
ди. Їх читають в Україні, у Польщі, деінде. І сприймають як ціле, як лінію 
наступу й оборони нації, жодну сторінку з історії якої не можна видерти. 
Тим паче – живу сторінку. 

 
Грудень 2012 року, публікується вперше 
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СВІТ ЖИВЕ НАДІЄЮ 
З приводу есе Жана-П’єра Бару  

«Сартр і насильство пригноблених» 
 
Щороку у світі, звісно, і в Україні, з’являються публікації про францу-

зького філософа, письменника і громадського діяча Жана-Поля Сартра 
(1905–1980). Його називають інтелектуальним лідером свого покоління. 
Проте до його життя і творів нині більше питань, ніж відповідей. Навіть із 
приводу того, чому поважні нагороди, як орден Почесного легіону (1945) 
чи Нобелівську премію з літератури (1964), він зігнорував, хоча малозна-
чимі прийняв. 

Згідно з постулатом Ж.-П. Сартра, «людина є те, що вона робить з 
того, що з неї зробили». Отже, людина нічим фатально не обумовлена, 
тому будь-який суспільний порядок і систему цінностей можна подолати і 
змінити. Обґрунтовуючи діяльність людини, яка змінює світ, Сартр у своє-
му атеїстичному екзистенціалізмі спробував поєднати гуманізм, демок-
ратизм і лівий екстремізм. У підсумку, образно кажучи, він спробував від-
новити конкретну людину в рамках марксизму. 

В Україні Жан-Поль Сартр є добре відомим не тільки вузьким фахів-
цям, а й звичайному читачеві загалом. Адже за останні два десятиліття у 
видавництвах Києва і Харкова окремими солідними за обсягом книжками 
побачили світ у перекладах українською всі його значимі художні та нау-
кові тексти, зокрема онтологічні нариси «Буття і ніщо», трилогія «Шляхи 
свободи», роман «Нудота». 

Але для того, щоби пройтися розгалуженими стежками-змійками Сарт-
рової спадщини, потрібен маститий провідник, подібний до знаного гру-
зинського філософа Мераба Мамардашвілі (1930–1990). Ще у 1966 році 
він холоднокровно і безпристрасно проаналізував екзистенційну теорію 
Жана-Поля Сартра, котрий прагнув стати «внутрішньою совістю» всякої 
суспільної чи індивідуальної дії. 

Як проникливо зауважив М. Мамардашвілі, в цілому екзистенціалізм 
(і Сартрів теж) – не академічна філософія, а спосіб фіксації певних суспіль-
них настроїв, приміром, песимізму й агресивного свавілля ізольованої 
особистості, через символічно узагальнені образи людини, історичні та 
соціальні метафори. Скориставшись універсальною мовою мистецтва, 
екзистенціалізм домігся масового поширення своїх ідей, чого не знав до-
сі жоден різновид філософії. 

Розглядаючи історичну творчість людей на противагу їх фактичному 
відчуженню в суспільстві, екзистенціалізм виявився зручною ідеологіч-
ною формою для строкатих проявів індивідуального протесту, розчару-
вання, відчаю. Тож, у розробках Сартра бачили себе і демократичні, й 
анархічно-нігілістичні тенденції різних соціальних груп, які прагнули соці-
ально-політичних експериментів. Водночас мозок їхнього кумира сверд-
лили актуальні запитання: «Як особистість творить себе, а разом з інши-
ми – історію? Яке місце в масових рухах особистості? Які межі для дій 
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особистості та її відповідальності?». На жаль, на них Сартр не зміг дати 
відповідей, переконливих для наступного покоління невдоволених соці-
альними контрастами і станом демократії у світі, включно з Францією. 

Із часом, після відходу за межу, на Сартра як духовного вчителя ста-
ли вимогливіше дивитися навіть його віддані учні та палкі послідовники. 
Один із них Жан-П’єр Бару (Jean-Pierre Barou), народжений 1940 року в 
Парижі. Це дипломований інженер, випускник Вищої національної школи 
мистецтв та індустрії в Страсбурзі (нині – L’institut national des sciences 
appliquées de Strasbourg). Однак свої молоді літа він присвятив журналіс-
тиці та політичному активізму, пройшовши гарт маоїзмом і лівим радика-
лізмом. Потім були затяжні та плідні письменницькі мандрівки кількома 
континентами, аж поки у 1996 року Бару не осів із дружиною у французько-
му місті Монпельє, заснувавши видавництво «Indigène» («Абориген») – 
загалом успішне, як випливає з його вебсайту www.indigene-editions.fr. 

На схилі віку цілком логічною є ревізія молодості, її устремлінь і змар-
нованих шансів. Отож очікуваним став вихід у Парижі 2006 року двохсот-
сторінкової монографії Жан-П’єр Бару «Сартр, час повстань». Це для підго-
товленої публіки. А масовий читач зусиллями «Аборигену» в лютому 2010 
року отримав 24-сторінкову брошуру «Сартр і насильство пригноблених» – 
науково-популярний текст, який, власне, і презентується в українському пе-
рекладі. Він з’явився під псевдонімом Yves K. у видавничій серії «Ceux qui 
marchent contre le vent» («Ті, хто йде проти вітру»). До речі, у цій же серії у 
травні 2012 року побачив світ останній трактат Ж.-П. Бару «Le courage de la 
non-violence» («Мужність ненасильства») обсягом 32 сторінки. 

«Сартр і насильство пригноблених» Жана-П’єра Бару є показовим із 
декількох ракурсів. Це не тільки критичний розбір писань і вчинків свого 
колишнього провідника з акцентом на маловідомі, нерідко алогічні речі. 
Це й неспішна камерна сповідь про те, що безповоротно проминуло. Це 
щирий монолог інтелектуала у зрілій порі, коли категоричні максими мо-
лодості про виміри і сутність істини вже не видаються важливими, не ви-
тримали тиску часом. І закономірно, бо світоглядні орієнтири людства ні-
коли не трималися шор, кожне наступне покоління відкриває нові обрії. 

Хто ж такий філософ Сартр для його учня Бару, зрештою, і для нас 
тепер сущих? Той, хто спонукає запустити двигун критичного розуму, ді-
яльного пізнання кардинальних проблем універсаму. Одночасно бачимо 
те, що найлегше якому-небудь мислителю вишукувати й продукувати сен-
тенції про загал, коли там його нема особисто. Позаяк не всі ми піддає-
мося гіпнотичному сяйву, то не всі можемо слідувати за ним. Бо серед 
почутих аргументів в’язанка слабких, які не проходять крізь фільтр спри-
йняття. Можемо тільки холоднокровно відслідкувати кардіограму його ду-
мок у різні життєві періоди. Ця правдива кардіограма знадобиться, коли 
сприйматимемо мислителя серцем – як людину притомну, від життя, а не 
кабінетного теоретика, для якого людство неосяжне без насильства. 

Ясна річ, милуючись як писані синім чорнилом букви гарно лягають 
на рядок, з роками можна пройти стрімку еволюцію: від виправдання до 
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заперечення тероризму, від спокуси до гріха, а від гріха до каяття. Тобто 
прогулятися битим шляхом іменитого грішника, для котрого криваві су-
перечки на кшталт арабо-ізраїльських чи алжиро-французьких були дже-
релом натхнення. Тут уже не до глибокого проникнення в реалії, котрі ви-
дали на гору мільйони жертв, бо, начебто, світ не здригнувся і земна вісь 
не зігнулася чи змістилася. 

Для пересічного терориста при потребі все знайдуться якісь пом’як-
шувальні обставини у судах і філософській робітні, у сітях абстракцій. 
Але якщо людина є найдовершенішим витвором, то людське життя на 
самотині чи у спільноті заслуговує бути найвищою цінністю і тоді, коли 
хочеться пропагувати з кийком у руці чи з легким серцем підірвати бомбу 
в безневинному натовпі. Особливо, коли тебе там нема. 

Як уже говорити про бачення програми поведінки в сучасному суспіль-
стві, то чи є мірилом тут слабкість людини, надто – під час пошуків само-
го себе? При цьому навіщо травмувати чи підкупляти слабкістю доказів 
про легітимність терору проти цивільних, а військових і поготів? Від того 
ніколи не зміниться відносно стале число адептів революційного насиль-
ства пригноблених із метою зміни ходу історії. Ідеться про те, як віртуоз-
но узаконити злочини і водночас не забруднитися від кропіткої праці над 
дилемою про авторитет ученого-гуманіста й епатаж політично заангажо-
ваного маргінала-екстреміста. 

За умови, коли зміст історії визначається свободою, завдяки терору 
ніяк не вийти зі стану несправедливості. Бо сам по собі терор і є рафіно-
ваною несправедливістю. То чи варто слідувати ідеям людей зі зміненим 
у часі мисленням, коли на подив соратників учорашні ідеологи-атеїсти (з 
табору атеїстичного екзистенціалізму також) зненацька впадають у релігій-
ний катарсис, стають набожними у лоні юдейського чи іншого віроспові-
дання. Як Сартр. Але таких можна лише підозрювати, а не звинувачува-
ти у маніпулюванні свідомістю свого покоління. Не більше. Бо це поколін-
ня фізично майже відійшло, а інше вже не Сартрове, хоча і має епізодич-
ну пошану до вірувань на основі «несвідомої самостійності свідомості». 

Жан-Поль Сартр прогнозував ментально-часову метаморфозу, згід-
но з якою символічний кінець історії стане початком ери моралі – життя 
людей одних для інших. У цей прихід раю хотілося б вірити і гнобителям, 
і пригноблених. Але у теорії. Бо радикальними можуть бути наміри, а не 
дії, насильні дії, де непомітний перехід уявних «народних героїв» до ви-
правної колонії закоренілих злочинців. Воістину складний світ, і жахли-
вий. Споконвіку. Але він живе надією. Живе. 

 
Всесвіт, числа 1-2 за 2013 рік 
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ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ПОЧИНАЄТЬСЯ НА ЗАКАРПАТТІ 
Для археологів це прописна істина 

 
Традиційно після червневої сесії студенти першого курсу історичного 

факультету УжНУ проходять тритижневу археологічну практику. Базовим 
місцем її проведення з 1977 року є вкрита дібровою гора Городище, що 
нависає над кам’янистим руслом річки Тиса біля села Мала Копаня Ви-
ноградівського району. 

Тут, на земельній ділянці площею 3,5 гектара, протягом майже двохсот 
років, у I столітті до н.е. – I столітті н.е. знаходився добре укріплений регіо-
нальний центр Дакійської держави. Це поселення, де проживало більше 
двох сотень осіб – племінна верхівка, воїни та ремісники, відоме в давньо-
римських писемних джерелах під назвою Сетідава. У 106 році воно зне-
людніло після розгрому Дакії римлянами під проводом імператора Траяна. 

Досі на Городищі знайдено тисячі артефактів, які істотно скоригува-
ли наукову картину минулого Закарпаття й прилеглих країв. А поруч, на 
горі Челлениця, кілька років тому відшукали майже 600-грамовий золо-
тий торквес – нагрудну прикрасу вождя одного з дакійських племен. Спо-
діваємося, що результати цьогорічних розкопок будуть не менш плідни-
ми. Всі знахідки поповнять колекції Археологічного музею УжНУ, котрий 
із ініціативи ректора Федора Ващука отримав сучасне презентабельне 
приміщення зі спеціально виготовленим експозиційно-виставковим гарні-
туром. Такого рівня музей уперше з’явився в університеті. Урочисте його 
відкриття буде приурочене до початку нового навчального року. 

Наразі першокурсники під керівництвом доцента Ігоря Прохненка на-
дійно облаштували свій наметовий табір на лісовому узвишші Городища, 
розмітили потрібні ділянки між столітніми дубами, зняли пронизаний ко-
рінням ґрунт, взялися за вивчення культурних шарів різних епох. Студен-
тів очікувала низка цінних знахідок – срібні монети давніх кельтів, дакій-
ські мідяки, залишки ремісничого інструментарію для виготовлення посу-
ду, одягу, прикрас, аксесуари одягу – бронзові фібули, кільця до пояса 
тощо. Цим предметам понад дві тисячі років. 

На випуклому аверсі знайдених монет, що трохи більші за сучасний 
номінал 25 копійок, бачимо стилізовані зображення античного бога Зев-
са, а на пласкому реверсі – коня. Тут, на Городищі, діяла майстерня, де 
карбували металеві гроші. Поки що на неї не вдалося натрапити. 

Проректор УжНУ, доктор історичних наук, професор Роман Офіцин-
ський провідував практикантів декілька разів. Його цікавили умови про-
живання, харчування, побуту, праці, відпочинку, дозвілля, розподіл обо-
в’язків, взаємодія між студентами. Незважаючи на те, що табір археоло-
гів знаходиться на певній віддалі від вигод цивілізації, проте забезпече-
ний бензиновим електрогенератором, із кожним учасником експедиції є 
мобільний зв’язок. 

Під час останнього візиту проректор відзначив найкращих студентів-
археологів. Найуспішнішим шукачем скарбів визнано Віталія Вішкі, най-
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сумліннішим черговим у таборі – Ростислава Бута, а найвправнішим ку-
харем – Юлію Оленич. У тому, до речі, пересвідчилися журналісти всеук-
раїнського телеканалу ICTV, котрі готували сюжет про екзотичну кулі-
нарію Закарпаття й заночували в археологічному таборі УжНУ. Студен-
ти-історики подали їм вишукані страви зі змій та равликів. 

У розмові з нашим кореспондентом професор Роман Офіцинський 
зазначив: 

– Загалом протягом останнього півстоліття викладання археології 
дуже добре поставлено на історичному факультеті. Насамперед – завдя-
ки культовій постаті для студентів різних поколінь – професору Едуарду 
Балагурі (1930–2003) та його вірним учням – професору В’ячеславу Ко-
тигорошку й доценту Ігорю Прохненку. Археологічна практика істориків 
завше овіяна романтикою, міфами, містичними пригодами, професійни-
ми ритуалами. Адже тільки після археологічного вишколу й гарту можна 
повноцінно називати себе істориком. 

Крім розкопок, у програмі студентської практики є екскурсії до пам’я-
ток військового зодчества Карпатського регіону – до Хустського і Коро-
лівського замків, історичних атракцій Виноградова та його околиць, а та-
кож до найдавнішого поселення в межах сучасної України – поблизу се-
лища Королево. Ця стоянка первісних людей виникла близько мільйона 
років тому. Тому цілком доречно зауважити, що історія України почина-
ється не де-небудь, а із Закарпаття. Адже точкою відліку історії будь-якої 
країни є поява людини в межах її сучасної території. 

Слід зауважити, що протягом бакалаврату історики мають не тільки 
археологічну практику, а й етнографічну та архівно-музейну. Останню 
проходять другокурсники. Наступного року планують її провести в одній 
із історичних столиць західноукраїнських земель – у Відні. Як відомо, в 
1526–1918 роках Закарпаття входило до монархії Габсбургів. Півтисячо-
ліття Відень був столичним містом для населення нашого краю, в його 
архівах і музеях зібрано величезну кількість писемних і матеріальних па-
м’яток про наше минуле. 

Доводиться жалкувати, що із запізненням, під тиском студентів-істо-
риків, до їхньої освітньо-кваліфікаційної підготовки вводиться навчальна 
практика в європейських столицях – у Відні, Празі, Будапешті, з якими 
пов’язана історія Закарпаття. До 1991-го цю практику історичний факуль-
тет Ужгородського університету проходив у Москві та Ленінграді, але 
протягом наступних десятиліть вона не виходила за межі Ужгорода. Час 
змінити акценти, враховуючи і непослабний інтерес до фаху історика се-
ред учнів, і поточні студентські запити. 

 
Закарпатська правда, 20 липня 2013 року 
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«СОНЦЕ ДОВГОЖДАНОЇ ВОЛІ» 
Коли маємо святкувати день визволення Закарпаття  

і всієї України? І чи визволення? 
 
На цей рік припадає 70-ліття завершення військових дій між двома 

коаліціями – гітлерівською й антигітлерівською – у межах сучасної Украї-
ни. В унісон з тоталітарною (радянською) традицією досі кожну річницю 
цієї події відзначали у викривленому дзеркалі. Адже не проясненим є 
принципове: коли ж День визволення Закарпаття і всієї України? Та чи 
визволення? 

На це запитання з воєнно-політичної хронології є різні відповіді. При-
наймні на офіційному рівні впродовж двох останніх десятиліть прозвуча-
ли два варіанти. Указ Президента України від 22 березня 1993 року «Про 
всенародне відзначення 50-річчя визволення України від фашистських 
загарбників» такою датою визначив 8 жовтня. Відлунила тоталітарно-
сталінська версія. Вважалося, що 8 жовтня 1944 року підрозділи Радян-
ської армії звільнили останнє поселення Української РСР у довоєнних 
кордонах – село Лавочне Сколівського району тоді Дрогобицької області. 
За тиждень, 14 жовтня, Радянська Україна вперше відзначила вигнання 
загарбників. Так само вчинили наступного року – 1945-го. 

У 1995 році, коли святкували 50-ліття возз’єднання Закарпаття з Ук-
раїною, виправили, а точніше – трохи скоригували прикру історико-мемо-
ріальну помилку. Відтоді датою звільнення України є 28 жовтня. Це відоб-
ражено також в Указах Президента України від 30 квітня 1999 року «Про 
відзначення 55-ї річниці визволення України від фашистських загарбни-
ків» та від 20 жовтня 2009 року «Про День визволення України від фашист-
ських загарбників». Варто звернути увагу на те, що в назвах президент-
ських указів постійно фігурував не науковий термін, а ідеологічний. На-
справді Україну очистили восени 1944 року не від фашистів, які правили 
в Італії 1922–1943 років, а від окупаційних режимів трьох держав – Німеч-
чини, Румунії, Угорщини. 

Бої за Чоп 
Офіційно вважається, що Україну визволено взяттям Чопа 28 жовтня 

1944 року. Це суперечить істині, відображеній як у радянських енциклопе-
дично-краєзнавчих виданнях «Історія міст і сіл Української РСР. Закарпат-
ська область» (1969, 1982), так і на сучасному сайті Чопської міської ради. 

Вчені звертали увагу на те, що 28 жовтня 1944 року завершилася 
Карпато-Ужгородська операція 4-го Українського фронту, але бої в ме-
жах теперішнього Закарпаття тривали. На жаль, висвітлення подій війни 
не обходиться без повторів неперевірених відомостей. Наприклад, нерід-
ко ідеться про те, що розташовані поблизу Ужгорода села Сторожниця 
(до 1946 року – Йовря) здобуто 14 листопада, а Тарнівці, Ботфалва (При-
кордонне) – аж 28 листопада. 

Указані дати запозичуються з розділу «Хроніка подій» тематичного 
збірника документів «Шляхом Жовтня», оприлюдненого Державним архі-
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вом Закарпатської області у 1965 році. Там подається хронологічний лан-
цюжок населених пунктів переважно Ужгородського району, котрі «визво-
лено Радянською армією від німецько-угорських фашистських загарбни-
ків» у 1944 році: 29 жовтня – Мала Бігань (Берегівський район), Чоп; 14 лис-
топада – Тисянка, Йовря, Концово; 25 листопада – Соломоново; 26 лис-
топада – Струмківка, Цеглівка, 28 листопада – Прикордонне, Тарнівці. 
Причому села Тарнівці та Солонці вперше «звільнені» 28 жовтня. Про 
вірогідність зауваженого датування судити складно, хоча спростувань 
простежити не вдалося. Щоправда, у знавців минулого Сторожниці дата 
14 листопада викликає подив, бо село радянські солдати захопили 26 
жовтня та довго його не покидали. 

Усноісторичні дослідження переконують, що нав’язаний післявоєн-
ною комуністичною ідеологією термін «визволення» не вкоренився серед 
пересічної спільноти ні у Сторожниці, ні деінде в закарпатських селах, і 
не тільки в закарпатських. «Визволителі» часто поводили себе гірше жорс-
токих загарбників. Старожили Сторожниці пригадують, як радянські сол-
дати після 26 жовтня 1944 року влаштовували у селі п’яні бійки, займа-
лись грабунками, ґвалтом, наругою, тому дівчата і молоді жінки масово 
переховувалися. 

Отже, не про «День визволення» Закарпаття мова, а про точку тота-
літарного відліку крайової історії. Тоталітаризм приніс усій Україні декіль-
ка демографічних катастроф і нав’язав цивілізаційне відставання, котре 
досі дається взнаки. Святкувати щось із тоталітаризмом пов’язане є не-
коректним щодо пам’яті мільйонів його безневинних жертв. Тому зазви-
чай проводяться поминальні заходи. 

Сучасні публіцисти кажуть, що кінцеве здобуття Закарпаття датува-
ти слід не раніше 26 листопада 1944 року. Беруться до уваги чинні адмі-
ністративні межі. Адже датою звільнення населеного пункту, краю, країни 
є день повного і кінцевого залишення його противником. 

26 листопада 1944 року в Мукачеві відбувся Перший з’їзд народних 
комітетів Закарпатської України, що схвалив Маніфест про возз’єднання 
з Радянською Україною. У першому абзаці й фактографічно, й образно 
відбито переломну військово-політичну дату: «Настав радісний історич-
ний день для Закарпатської України. За допомогою героїчної Червоної 
армії скинуто німецько-мадярське іго. Покладено кінець багатовіковому 
пануванню мадяр і всіх чужоземців на споконвічних українських землях 
Закарпатської України». 

Відвертими є мемуари «Шлях солдата» (1969) генерал-полковника 
Антона Гастиловича. Він у званні генерал-майора командував 17-м кор-
пусом і 18-ю армією відповідно під час першого і другого взяття Чопа. Ге-
нерал свідчив: «Із Мукачева і Берегова корпус продовжував пересліду-
вання противника і ввечері 28 жовтня після запеклих боїв оволодів круп-
ним залізничним вузлом Чоп. Тут мене чекала перша воєнна невдача. 
Чоп українською – затичка в бочці, корок – і дійсно, він став корком, що 
закупорив подальший наступ. Почалося з того, що вночі, ледь «Совін-
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формбюро» встигло повідомити про взяття Чопа, противник контратаку-
вав наші війська і відкинув їх на 1-1,5 км. Взяти Чоп ні в цю ніч, ні в на-
ступні дні не вдавалося. Та й не дивно. Як потім виявилося, всі армії на-
шого фронту були зупинені на завчасно підготовленому і зайнятому ре-
зервами противника рубежі Станчин, Собранці, Чоп – і затрималися на 
ньому доволі довго, готуючись до прориву». 

Отже, 28 жовтня 1944 року радянські війська підійшли до Чопа. Май-
же місяць тривала його облога. Окремі частини поселення декілька разів 
змінювали господаря. Остаточно Чоп здобуто 23 листопада 1944 року. 
Того ж дня інформаційне агентство СРСР «Совінформбюро» повідоми-
ло, що «місто і залізничний вузол Чоп, який переходив із рук в руки, зно-
ву зайнятий нашими військами». Жителі Чопа, тоді села, де проживало 
близько 3 тисяч осіб, переважно угорців, зазнали великої шкоди. Тут уці-
ліло не більше 30 % будинків. Вокзал і пристанційні будівлі перетворили-
ся на руїни. 

Перша річниця «визволення Закарпатської України» 
Одначе ні 28 жовтня, ні 23 листопада тоді не ввійшли у календар па-

м’ятних дат радянського Закарпаття. У дні святкування першої річниці 
«визволення Закарпатської України» на будинку Народної Ради в Ужго-
роді (нині – площа Народна, 4) встановили дві меморіальні мармурові 
дошки. На них золотистими літерами викарбували накази верховного го-
ловнокомандувача СРСР Й. Сталіна від 18 і 27 жовтня 1944 року про бо-
йові досягнення 4-го Українського фронту на Закарпатті та присвоєння 
військовим з’єднанням почесних найменувань «Карпатських». 

У центральній республіканській газеті «Радянська Україна» в жовтні 
1945 року з’явилася передовиця, де були розставлені ідеологічні та істо-
ріософські акценти. Відлік «визволення Закарпаття» починався від дня, 
коли «Москва салютувала доблесним військам 4-го Українського фронту, 
які здобули столицю Закарпатської України – місто Ужгород». Тоді ж і за-
вершилася «героїчна епопея велетенської битви на Карпатах» і над спо-
конвіку українською землею зійшло «сонце довгожданої волі». Мовилося 
про 27 жовтня 1944 року. 

Незважаючи на тисячолітню відірваність від своєї батьківщини і всу-
переч гнобленню «ворожих націй» (станом на 1945 рік) – угорців і німців, 
закарпатські українці зберегли власну ідентичність – мову, культуру, зви-
чаї. Заповітні прагнення українців «жити в єдиній сім’ї» здійснилися зав-
дяки мудрому керівництву Й. Сталіна – «великого збирача українських 
земель». 

Нову сторінку в історії «знедоленого краю» відкрито трьома визнач-
ними подіями – вигнанням Радянською армією «німецько-угорських за-
гарбників із Закарпаття», проголошенням Маніфесту про возз’єднання 
Закарпатської України з Радянською Україною, підписанням радянсько-
чехословацького договору і включення Закарпатської України до складу 
УРСР. Відтак «назавжди минули часи, коли угорські пани, німецькі коло-
ністи, мов п’явки, ссали кров і живі соки цього чудового краю». 
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Окремо проголошувалося, що «День визволення Закарпаття» є свя-
том усього українського народу на просторі «від берегів Донця до берегів 
Тісси», тобто від степів Слобожанщини і Донеччини до Притисянської ни-
зовини. 

27 жовтня 1945 року в міському театрі Ужгорода відбулося представ-
ницьке урочисте засідання з великим концертом, присвячене «першій річ-
ниці визволення Червоною армією Закарпатської України від німецько-
мадярських загарбників». Головний доповідач – голова Народної Ради 
Закарпатської України Іван Туряниця. Вранці того дня понад 10 тисяч 
осіб колонами у музично-пісенному супроводі пройшлися Ужгородом від 
площі Корятовича до Червоної площі (нині – Народна). У газетному ре-
портажі «Закарпатська Україна» за 30 жовтня зазначено, що «Ужгород 
ще ніколи не бачив такої величавої демонстрації». Це не так. Загальнові-
домо, що у неділю 17 жовтня 1937 року в маніфестації крайового това-
риства «Просвіта» в Ужгороді взяло участь близько 30 тисяч осіб з усьо-
го Закарпаття. Безумовно, це грандіозна цифра і для сучасного Ужгоро-
да, що в чотири рази людніший від Ужгорода 1937 року. Навіть ужго-
родська революційна маніфестація в листопаді 2004 року не перевищи-
ла 25 тисяч осіб. Але в тих 30 тисяч іще ніхто не засумнівався. 

Наступного дня, 28 жовтня 1945 року, подібні заходи з нагоди «пер-
шої річниці визволення» пройшли у Хусті, Севлюші (Виноградові), Пере-
чині. В Ужгороді відбулися спортивні змагання, де перемогли студенти 
Ужгородської учительської семінарії. Одна з найкращих тоді команд Ра-
дянської України – «Стахановець» (нині – добре відомий «Шахтар») із 
міста Сталіно (Донецьк) показала на Закарпатті два майстер-класи. 27 
жовтня у Мукачеві гості розгромили місцевий клуб «Динамо» з рахунком 
7:2, а 28 жовтня в Ужгороді на стадіоні «Спартак» – однойменну команду 
– 3:0. Автором цих трьох голів став заслужений майстер спорту Микола 
Кузнєцов, який грав зазвичай у захисті. 

Отже, ввечері 27 жовтня 1944 року верховний головнокомандувач 
СРСР Й. Сталін своїм наказом оголосив, що війська 4-го Українського 
фронту оволоділи головним містом Закарпатської України – Ужгородом. 
Це послужило початком нової меморіальної політики. Як описав за свіжи-
ми слідами свідок Петро Сова, бій за Ужгород тривав близько трьох го-
дин – від семи до десяти ранку за середньоєвропейським часом. Голов-
ний наступ радянських підрозділів ішов зі сходу, вздовж шосе із міста 
Мукачево, а противник відступав у бік ужгородського аеродрому, тобто з 
лівого берега Ужа на правий. 

Ще раз зауважимо, що першу річницю «визволення» Радянська Украї-
на відзначила 14 жовтня 1945 року. Із доповіддю на урочистому зібранні 
у Київському театрі опери і балету імені Тараса Шевченка виступив голо-
ва Ради народних комісарів УРСР, секретар ЦК КП(б)У Микита Хрущов. 
Як він стверджував, до 14 жовтня 1944-го «вся територія Радянської 
України була повністю визволена від німецько-фашистських загарбни-
ків». Де це сталося географічно, не уточнювалося. Проте мовилося, що 
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саме того дня, 14 жовтня 1944 року, «Червона Армія, керована мудрим, лю-
бимим Сталіним, вигнала останнього німця-загарбника за межі України». 

Трапилося тут вельми прикре непорозуміння. У суботу 14 жовтня 
1944 року в Києві пройшло урочисте засідання партійно-радянської но-
менклатури, а Президія Верховної Ради і Рада народних комісарів УРСР, 
ЦК КП(б)У привітали український народ із завершенням визволення 
України. На той момент «вся територія Радянської України була повністю 
визволена» тиждень перед тим – 8 жовтня 1944 року. 

Підготовка ж до відзначення першої річниці «визволення Закарпат-
тя» розпочалася заздалегідь – за місяць. Центральний комітет Комуніс-
тичної партії Закарпатської України і Народна Рада Закарпатської Украї-
ни оприлюднили звернення «До народу Закарпатської України», що зайня-
ло одну газетну шпальту. 

У ньому чомусь зафіксована дата 26 жовтня 1944 року як день «пов-
ного визволення Закарпатської України з німецько-мадярського тисячо-
літнього ярма». Ідеологічної виваженості та політичної коректності тоді 
бракувало, тому програмне звернення нашпиговане стереотипними ви-
словлюваннями про мізантропічний тандем німецько-мадярських катів, 
окупантів, загарбників. 

Політика пам’яті між правдою і вигадками 
Як випливає з наведеного, в тоталітарний період у межах одного 

державного утворення одні й ті ж переломні для правлячої ідеології події 
Другої світової війни на офіційному рівні відзначалися за різними кален-
дарями. У Києві «День визволення» України спочатку безапеляційно при-
значили на 14 жовтня, а потім 8 жовтня. В іншій частині України – Закар-
патській – в її адміністративному центрі Ужгороді певний час вагалися, 
на котрому з трьох днів – 26, 27, 28 жовтня – зупинити остаточний вибір. 

Оскільки в окресленій проблематиці є чимало нез’ясованих сюжетів, 
то оприлюднені наразі сумніви можуть слугувати початком фахової дис-
кусії. Зазвичай маститі вчені вмивають руки, мовляв, політика пам’яті має 
небагато спільного з історичними фактами. Але мені ближчою є конструк-
тивна позиція: сучасна державна і регіональна політика пам’яті мусить 
триматися істини. Тож поміркуймо спільно над тим, що відбулося на-
справді в межах сучасної Закарпатської області восени 1944 року і як ми 
тепер на це дивимося. 

Станом на сьогодні в історіографії відсутні спеціальні праці, де були 
б відображені об’єктивні та верифіковані деталі й подробиці щодо радян-
ського «визволення» Закарпаття. Досі правдиво також не висвітлені ре-
альні обставини здобуття радянськими військами останнього поселення в 
межах Закарпатської області. Адже не випадково возз’єднавчий форум 26 
листопада 1944 року відбувся не в адміністративному центрі краю, а в Му-
качеві – подалі від лінії фронту – в акурат через місяць після його здобуття. 

Захоплений теж місяцем раніше Ужгород знаходився просто ближче 
до зони бойових дій, що тривали далі на крайньому заході краю. До того 
ж вони продовжувалися в тій частині, котра в адміністративно-політично-
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му сенсі не входила тоді як до новоствореної Закарпатської України, так і 
до Підкарпатської Русі міжвоєнної пори. Відомо, що в складі Чехословаччи-
ни Підкарпатська Русь займала 12 694 кв. км. Нині Закарпатська область – 
спадкоємець Підкарпатської Русі та Закарпатської України – займає пло-
щу 12 777 кв. км. Цей земельний приріст пояснюється наступним. 

Після ратифікації радянсько-чехословацького договору від 29 червня 
1945 року Чехословаччина поступилася СРСР частиною своєї території. 
Це – 11 сіл, що офіційно називаються нині Батфа, Галоч, Малі Селменці, 
Паладь-Комарівці, Палло, Ратовці, Соломоново, Сюрте, Тисаашвань, Тийг-
лаш, Чоп. Вони раніше не входили у Підкарпатську Русь, а належали до 
словацької жупи Земплин (Велькокапушанський та Кральовскихолмець-
кий округи). У свою чергу 4 квітня 1946 року Радянський Союз передав Че-
хословаччині зі складу Закарпатської області село Лєкаровці. На цьому 
територіальний обмін між двома країнами закінчився. До речі, бої за Лє-
каровці тривали близько місяця з 27 жовтня до 22 листопада 1944 року. 

Логічним є запитання про те, чому цією проблематикою ніхто продук-
тивно не займався і в радянських, і в пострадянських часах, коли ідеоло-
гічні та соціально-політичні замовлення визначали й стимулювали інтен-
сивність і напрямки наукових студій? Відповісти складно. Посткомуніс-
тична еліта незалежної України автоматично, хоч і з косметичними прав-
ками пролонгувала політику пам’яті попереднього ладу щодо Другої сві-
тової війни. Тому майже два десятиліття після 1 грудня 1991 року в Украї-
ні спостерігався доволі трафаретний підхід до «протокольних свят анти-
фашистського циклу». Він полягав у вишукуванні ще живих ветеранів та 
у палких промовах на солярні теми: коли, звідки, наскільки яскраво зійш-
ло сонце над темним і знедоленим краєм. 

Натомість вартувало б зробити елементарний акцент на втіленні нау-
кових проектів, зокрема з усноісторичних досліджень. Як не прикро визна-
вати, але час для їх проведення нині значною мірою вже втрачений. Тож 
чи не пора нарешті із затяжним запізненням принаймні регіональну полі-
тику пам’яті повернути в природне русло? Краще пізніше, ніж ніколи. 
Зрештою, увесь ланцюжок споріднених понять «історична пам’ять» – 
«політика пам’яті» – «історична політика» може, але не мусить покидати 
добротну гавань наукової історії. 

 
Новини Закарпаття, 25 січня 2014 року 
 
P. S. 21 жовтня 2014 року Державний комітет з телебачення і радіо-

мовлення України розповсюдив «Методичні матеріали Українського ін-
ституту національної пам’яті до 70-ї річниці вигнання нацистських окупан-
тів з України». Комітет звернувся до українських медіа, органів держав-
ної влади і місцевого самоврядування в належний спосіб вшанувати за-
значену річницю. Інститут національної пам’яті пропонує використовува-
ти термін «вигнання нацистських окупантів із України» замість сполучен-
ня «визволення України від фашистських загарбників». Але насправді 
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Україну очистили восени 1944 року і не від фашистів, які правили в Італії 
1922–1943 років, і не від нацистських окупантів, а від окупаційних режи-
мів трьох держав – Німеччини, Румунії, Угорщини. Водночас приємно, що 
мої зусилля щодо подолання історичних міфів, зокрема й про 28 жовтня 
1944 року як день «визволення» України, не були даремними. 

 
 

УЖГОРОД УКРАЇНСЬКИЙ 
Відкрита тематична екскурсія з проректором УжНУ  

Романом Офіцинським 
 
«Слава Україні! Героям слава!» – такими словами розпочалася 60-а 

відкрита екскурсія визначними місцями Ужгорода, присвячена Дню Со-
борності України, який відзначали напередодні – 22 січня. У неділю, 26 
січня, проректор із науково-педагогічної роботи і міжнародних зв’язків 
УжНУ Роман Офіцинський розповів про «Ужгород український». 

Пункт № 1. Свій історичний екскурс наш гід розпочав на площі Теат-
ральній біля Миколайчика з розповіді про динаміку етнічного складу міста. 
Протягом останнього століття частка українців зросла в Ужгороді більш 
як утричі й сягає нині майже 80 відсотків. Етнонім «український» утвер-
дився на Закарпатті в міжвоєнний період внаслідок кипучої праці інтелі-
генції, а політонім «Україна» – внаслідок геополітичних трансформацій. 

У приміщенні, яке нині займає Закарпатський академічний обласний 
театр ляльок «Бавка», у 1920–1930-х роках діяв перший у краї українсь-
кий професійний театр під керівництвом видатного актора і режисера 
Миколи Садовського. Про це свідчить меморіальна дошка на будівлі. 
Уже 1921 року Микола Садовський зробив знакові постановки української 
класики – оперу С. Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» і дра-
му І. Котляревського «Наталка Полтавка». Від них веде відлік сучасне 
професійне театральне життя Ужгорода. 

Навпроти Лялькового театру на Київській набережній річки Уж роз-
містився Закарпатський обласний державний український музично-дра-
матичний театр імені братів Шерегіїв. Будівлю для нього зводили близь-
ко 20 років – драмтеатр отримав це приміщення 1990 року. Доти він функ-
ціонував у «старому театрі» на Театральній. 

Пункт № 2. Лінгвістична гімназія імені Тараса Шевченка, колишня 
«Перша школа», розмістилася в ошатній споруді на початку набережної 
Незалежності. Це один із найкращих навчальних закладів у краї, якому 
щастило на талановитих керівників. Минулого року директор гімназії Ми-
хайло Мегеш домігся реконструкції фасаду 100-літньої будівлі. Заклад 
має дуже потужну базу, аби поглиблено навчати дітей української, англій-
ської та німецької мов. Раніше, у радянський час, із цією школою могла 
конкурувати ще школа № 3, котра навчала російською мовою. Хоч у ті 
часи україномовних шкіл в Ужгороді було багато, але російськомовні по-
сідали провідне місце. У них навчалися діти, чиї батьки вважали росій-
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ську престижнішою за українську. Проте цей стереотип після появи неза-
лежної України поступово зник. 

Пам’ять про українського генія Тараса Шевченка увічнено в Ужгороді 
не тільки наданням його імені Лінгвістичній гімназії, але й встановленням 
у 1999 році монумента на центральній площі – Народній. Також на площу 
Народну виходить вулиця Тараса Шевченка. 

Пункт № 3. Пам’ятник Августину Волошину, Президентові Карпатської 
України, Герою України. Як відомо, у жовтні-листопаді 1938 року Ужгород 
був столицею автономії, що невдовзі дістала назву Карпатська Україна. 
А. Волошин належить до чільних постатей національного відродження, з 
1902 року він редагував одну з перших українських газет – тижневик «На-
ука», що знаний з 1922 року під символічною назвою «Свобода». 

Протягом двох десятиліть Августин Волошин очолював Ужгородську 
вчительську семінарію, котра виховала нову генерацію патріотичної інте-
лігенції. Певна частина студентської молоді потрапила під вплив Органі-
зації українських націоналістів, заснованої у Відні 1929 року. Крайовий 
осередок ОУН на чолі з викладачем семінарії Стефанією Новаківською 
гучно дебютував у травні 1930 року, коли 18-літній студент Федір Тати-
нець у центрі міста вчинив невдалий замах на лідера місцевих русофілів. 

Пункт № 4. Перетин набережної Незалежності, площі Олександра 
Пушкіна і вулиці братів Бращайків. Адвокати Юлій та Михайло Бращайки 
належать до когорти українських політичних і культурних діячів Закарпат-
тя. Михайло головував на Всенародних зборах у Хусті 21 січня 1919 ро-
ку, коли вперше проголошено бажання ввійти до складу незалежної Ук-
раїни. Згодом став засновником крайової «Просвіти», а в 1932–1938 ро-
ках – видавцем і редактором впливової газети національно-демократич-
ного спрямування «Українське слово». Цей якісний часопис гуртував кри-
тично мислячих людей. Популярність мали фейлетони вченого, педагога 
і письменника Володимира Бірчака, котрий придумав собі жартівливий 
псевдонім «Н.А.Коліні». 

Отож, коли говоримо про Ужгород український, то велике значення 
слід надати культурно-освітній діяльності, зокрема, товариства «Просвіта», 
котре було дуже активним у 1920-1930-х роках. «Просвіта» мала філії у всіх 
поселеннях краю, пропагувала національні ідеї через мережу читалень, 
численні гуртки аматорського мистецтва – музичного, театрального тощо. 
Саме «Просвіта» утвердила українську емблематику в Ужгороді. Післяво-
єнна її фіксація тоталітарним режимом була вимушеною тактико-технічною 
дією. Тому симетрично до нинішньої набережної Незалежності через Уж 
з’явилася Київська набережна з прекрасною каштановою алеєю. Таким чи-
ном перекинуто місток єднання між провінційним Ужгородом і столицею – 
містом Києвом, чиїм символом є каштани. 

Якщо деталізувати українські маркери Ужгорода, то варто згадати і 
вулицю Українську в мікрорайоні Радванка, й універмаг «Україна», кот-
рий декілька десятиліть вважався найбільшим торговельним закладом 
на Закарпатті. Його збудовано 1969 року. 
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Пункт № 5. Мало хто знає, що в Ужгороді є Будинок жандармерії. 
Нині це медичний факультет УжНУ. Проте будівлю зводили спеціально 
для чехословацьких жандармів (вони займалися контролем за політич-
ною ситуацією). Ну а Закарпатоукраїнський державний університет виник 
1945 року, згодом дістав назву Ужгородський державний університет, 
нині – Ужгородський національний. Своє існування розпочав відразу як 
український вищий навчальний заклад, хоча на початку були спроби вва-
жати його російським. Знову ж таки, велика площа, що через річку напро-
ти, названа на честь визначної постаті історії України – гетьмана Богдана 
Хмельницького. З ним пов’язане українське державотворення середини 
XVII століття. 

Пункт № 6. «Сьогодні в нашій країні склалася нелегка ситуація… Це 
відчутно в Ужгороді. Хочу розповісти про кілька наймасовіших акцій, що 
відбувалися в місті у минулому столітті. Зокрема, у жовтні 1937 року з на-
годи з’їзду «Просвіти» теперішньою площею Народною пройшлося 30-
тисячне зібрання людей з різних куточків краю. Стільки ж осіб у той час 
проживало в самому місті. Я сумнівався у цій цифрі як історик, проте ні-
хто ні тоді, ні тепер не спростував ці дані», – каже Роман Андрійович. 

Першу річницю звільнення Закарпаття від військ гітлерівської коалі-
ції відзначили 1945 року. Тоді в урочистій ході перед будівлею Народної 
Ради Закарпатської України в Ужгороді взяло участь близько 10 тисяч 
осіб. У газетних репортажах, написаних за гарячими слідами, зазначало-
ся, що це найбільш велелюдне зібрання у краї, проте, як бачимо, це не 
відповідає дійсності. 

Окремої згадки заслуговує масова кількаденна акція у зв’язку із про-
голошенням незалежності країни. Вона пройшла безпосередньо перед 
адміністративною будівлею на площі Народній наприкінці вересня 1991 
року. Багато хто пам’ятає Помаранчеву революцію 2004-го. Ужгородом 
пройшлася тоді майже 25-тисячна маніфестація. Нині маємо подібну си-
туацію, котра триває третій місяць і ще невідомо скільки буде продовжу-
ватися. Отака наша історія: суперечлива, але вражаюча. 

 
Медіацентр УжНУ, 27 січня 2014 року 
 
 

ГОЛОКОСТ НА ЗАКАРПАТТІ  
ТРИВАВ 52 ДНІ 

 
70 років тому, з 16 квітня до 6 червня 1944 року, до «Освенціма» де-

портували 115 тисяч євреїв краю і прилеглих районів. 
До початку 1940-х років євреї займали важливе місце в етнічній струк-

турі Закарпаття, вагомим є їхній внесок у розвиток регіональної еконо-
міки і культури. Ось чому бачимо нині значний інтерес до цієї проблема-
тики. Проте досі поза науковим обігом перебувають тематично важливі ма-
теріали. Почасти даються взнаки негласні заборони на вивчення єврей-
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ської історії, що діяли в СРСР у 1930-1980-х роках. Ця міжпоколіннєва 
перерва спричинилася через брак учених в Україні, здатних кваліфікова-
но з’ясувати проблемні аспекти вітчизняної юдаїки. Адже таке досліджен-
ня має особливості щодо лінгвістичної та філософської підготовленості. 

Число загиблих 
Упродовж останнього десятиліття в Україні спостерігається скрупу-

льозне зацікавлення Другою світовою війною. У 2001 році в Києві було 
засновано неурядову громадську організацію – Український центр ви-
вчення історії Голокосту. Вона видає науковий часопис «Голокост і су-
часність. Студії в Україні і світі». На підставі різних джерел та обстежен-
ня регіону в 2005–2006 роках під егідою Українського центру вивчення 
історії Голокосту в Києві та Єврейського культурного центру в Лондоні 
з’явилися путівник «Місця скорботи (Закарпатська область)» і карта «За-
карпатська область. Місця Голокосту». 

Завдяки регіональному відділенню Пошуково-видавничого агентства 
«Книга пам’яті України» в Ужгороді у 2002–2011 роках вийшло 9 томів 
історико-меморіального серіалу «Книга скорботи України. Закарпатська 
область». Там наведені короткі біограми загиблих у Другій світовій війні. 
Найбільшими є втрати серед цивільного населення, переважно це жертви 
Голокосту. У післямові до дев’ятого тому проаналізовано сумарні втрати, 
щоправда, не за національною ознакою, а за територіальною – у розрізі 
кожного району і міста обласного значення. 

На Закарпатті євреї спочатку потрапили у гетто, а потім – у табірний 
комплекс «Освенцім» («Аушвіц») – «Біркенау», що поблизу польського міс-
та Освенцім Бєльського воєводства. Радянські війська захопили цю міс-
цевість наприкінці січня 1945 року. Але нацисти частину бранців перевели 
пішки на захід, до концентраційних таборів «Бухенвальд» і «Равенсбрюк» 
(Німеччина), «Маутхаузен» (Австрія) тощо, де їх знищували родинами. 

У закарпатську «Книгу скорботи» внесено дані про понад 87 тисяч 
загиблих у гетто і таборах, головним чином, євреїв. На жаль, щодо них 
окремих підрахунків не зроблено. Упорядники співпрацювали з Націо-
нальним меморіалом «Яд ва-Шем» в Єрусалимі, де теж Закарпаття не 
стало об’єктом осібних кліометричних студій. 

Наразі фігурує цифра про 85 тисяч закарпатських жертв Голокосту, 
зазначена і на меморіальній дошці біля входу до обласної філармонії – 
колишньої головної синагоги Ужгорода. Сама ж акція – зосередження в 
гетто і депортація 115 тисяч євреїв через Закарпаття до Освенціма – три-
вала 52 дні, із 16 квітня до 6 червня 1944 року. Починаючи з 14 травня, 
потяги в Освенцім безпосередньо вирушали з восьми залізничних станцій 
– Мукачева, Берегова, Ужгорода, Воловця, Солотвина, Севлюша (Виногра-
дова), Хуста, Тячева. Вони прямували через Кошіце, що тоді перебувало в 
складі Угорщини. У кожному ешелоні везли від 2 до 4 тисяч євреїв. 

До загального числа депортованих входить і точно не визначена кіль-
кість євреїв із південної (румунської) частини комітату Мараморош, а та-
кож з округів Собранці та Снина теперішньої Словаччини. 
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Загалом ідеться про близько 100 тисяч власне закарпатських євреїв. 
Утім, у рапорті тимчасового правління Єврейської спілки Угорщини, по-
даному регенту Міклошу Горті наприкінці червня 1944 року, зазначено 85 
тисяч. За різними припущеннями, із них вижило від 12 до 25 тисяч осіб, 
або від 14 до 29 %. Також часто ведеться мова про менше 20 %. 

Уперше дані про саме 100 тисяч депортованих закарпатських євреїв 
були оприлюднені у Лондоні в україномовному бюлетені «Карпати кли-
чуть» за липень–серпень 1944 року. Його фотомеханічним способом 
(формат паперу А-4) видавав закарпатський комуніст Іван Петрущак, 
член Державної ради Чехословацької Республіки. Щодо Закарпаття у 
бюлетені вживався політонім Карпатська Україна. 

Менш як за два роки, у травні 1946-го, на підставі 65 тисяч первин-
них актів «Обласна надзвичайна комісія по встановленню і розслідуван-
ню злочинів німецько-мадярських загарбників і обліку втрат, завданих 
ними громадянам, громадським організаціям, державним підприємствам 
і установам Закарпатської області» встановила таке. У краї у гетто зігна-
ли 94 736 євреїв, з яких знищили 85 507 осіб. Це включно із розстріляними 
поблизу Кам’янця-Подільського в липні-серпні 1941 року, коли з близько 
15 тисячі закарпатських євреїв врятувалися не більше 2-3 тисяч. 

Шанс порятунку 
Чому величезні маси людей покірно прямували до загибелі? Серед 

чинників нині вказується на притаманний менталітету віруючих євреїв 
релігійний фаталізм (богообраність, пришестя Месії). Ще в радянський 
час наведено маловідомі факти про колабораціонізм функціонерів єврей-
ського самоврядування, котрі дезінформували депортованих: мовляв, від-
везуть тільки на короткочасну працю у Німеччину, а звідти – у Палестину. 

Опершись на угорську владу (міністерство внутрішніх справ), єврей-
ські ради і комітети (юденрати), нацистська Німеччина для масштабної 
акції виділила мізерні сили – кількасот есесівців. Без сприяння Єврей-
ського комітету в Будапешті депортація переросла б у хаос. Зокрема, 
юденратами на Закарпатті керували аптекар Бейла Ласло (Ужгород), 
Шандор Штайнер (Мукачево), Гутман Мор (Севлюш). 

Натомість нацисти, згідно з угодою Рудольфа Кастнера – Адольфа 
Ейхмана, дали змогу втекти у Швейцарію майже 1700 євреям – багатіям, 
рабинам, чільним сіоністам. У тому числі – рабину південного Мараморо-
ша (місто Сату-Маре) Йоелю Тейтельбауму (1887–1979), натхненнику 
ультраортодоксального іудаїзму й антисіонізму. Ще раніше, у 1941 році, 
так само врятувався хасидський рабин Мукачева Барух Рабинович, пле-
мінник, зять і наступник Хаїма Шпіри. 

Одночасно маловідомими є факти про місця масових поховань за-
карпатських євреїв, убитих угорськими правоохоронцями за спробу вря-
туватися від таборів смерті. Принаймні знаємо про дві з таких трагедій: 
біля сіл Вишково Хустського і Торунь Міжгірського районів. 16 квітня 1944 
року угорські жандарми розстріляли понад 300 євреїв із сіл Волове (нині 
селище Міжгір’я) і Вишково, які не мали громадянства Угорщини. У липні 
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1944 року угорські жандарми розстріляли близько 40 євреїв із сіл Торунь 
і Майдан (Міжгірський район). 

Євреї Закарпаття пережили демографічну катастрофу. Пізніше в 
краї їхня довоєнна чисельність, поселенська і суспільна структури не від-
новилися. Людських і матеріальних втрат не вдалося компенсувати. 

Наперекір смерті 
Нема точних даних про те, скільки закарпатських євреїв пережило 

Голокост. Маємо тільки загальні відомості про всіх (без поділу за націо-
нальною ознакою), котрі повернулися до червня 1945 року. За даними 
органів соціальної опіки тодішньої влади – Народної ради Закарпатської 
України, таких облікували не менше 12 тисяч. Ця цифра фігурувала у зві-
тах Бухарестського центру Міжнародного Червоного Хреста, що органі-
заційно опікувався тоді Закарпаттям. 

Так, згідно з доповіддю крайових представників Міжнародного Чер-
воного Хреста від 7 червня 1945 року, через рік після депортації у Сев-
люші (Виноградові) та околицях проживало близько 700 євреїв. Зберег-
лися списки 37 жителів Севлюша – переважно євреїв, яким до 15 липня 
1945 року віддали будинки, конфісковані попереднім режимом. 

Вважається, що пережило Голокост менше 20% закарпатських єв-
реїв. Залишилось їх у радянізованому Закарпатті близько 5 тисяч, а у 
Чехословаччині в 1945-1947 роках осіло близько 15 тисяч. Серед них до-
мінували не в’язні концентраційних таборів, а мобілізовані на примусову 
працю до трудових батальйонів. 

Варто зазначити, що євреїв зібрали в гетто у 9 населених пунктах 
Закарпаття (тоді Підкарпатська територія) – у п’яти містах (Ужгород, Му-
качево, Хуст, Берегово, Севлюш) та у чотирьох селах (Тячів, Солотвино, 
Іза, Сокирниця). Частину євреїв із сучасного Рахівського району зосере-
дили в гетто міста Сигіт (нині Сігету Мармаціей, Румунія). 

17-31 травня 1944 року близько 20 тисяч євреїв депортували з Ужго-
рода, де майже місяць, з 20 квітня, існували три гетто. Усього в місті про-
живало 9 576 євреїв. Ця точна цифра відома через те, що Ужгородська 
єврейська рада, за дорученням мерії, провела перепис і склала відповід-
ні списки 12-16 квітня 1944 року. За свідченнями очевидців, додому по-
вернулося близько 100 осіб. 

Із двох гетто Мукачева вивезли 17 тисяч осіб. Вони походили з Мука-
чева і прилеглих місцевостей. Із 8,2 тисячі мукачівських євреїв знову по-
бачили рідне місто тільки 150 осіб. Одночасно Хуст і Хустський район 
(три гетто – у місті Хуст, селах Іза і Сокирниця) втратив 14 тисяч євреїв, 
а повернулося до 80 осіб. Більше 13 тисяч депортували з Виноградова. 
Із них у місті безпосередньо проживали 4,7 тисячі. Додому прийшло 
близько 60 осіб. 

Із гетто в Берегові вивезли 10 тисяч. Наприкінці 1944 року місто впер-
ше відвідала чехословацька урядова делегація. Вона виявила тільки 60 
євреїв із 7,5 тисячі, які раніше там жили. Знову додому в Берегово змог-
ло потрапити, за одними даними, трохи більше 100 євреїв, а за спогада-
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ми Юлія Ріхтера – 1 100 (він у 1945 році працював завідувачем складу і 
писарем у благодійній їдальні, що діяла на кошти «Джойнт», які надхо-
дили з Румунії). Із них залишилося близько 600, решта емігрували, не 
сприйнявши радянську владу. 

Усім євреям, які пережили Голокост і повернулися на Закарпаття, 
матеріально допомагав Американський єврейський об’єднаний розпо-
дільчий комітет («Джойнт») і Міжнародний Червоний Хрест через свої 
підрозділи в Румунії. Так тривало більше року, до встановлення Радян-
ським Союзом «залізної завіси» на західному державному кордоні. 

Праведники 
Через шість десятиліть, станом на 2004 рік у Закарпатській області 

проживало вже тільки 73 уцілілих у Голокості, а також 2 праведники світу 
і 10 праведників України. Майже всі праведники мешкали у трьох райо-
нах – Хустському, Тячівському і Рахівському. 

У січні 2010 року орденом України «За мужність» було нагороджено 
6 закарпатців, які рятували євреїв: Василя Гартнера із села Тур’я-Поляна 
Перечинського району, Василину Плиску із села Ганичі, Василя і Миколу 
Феєрів з Великої Угольки на Тячівщині, Марію Шутко з міста Хуст, Петра 
Юращука із села Вишково Хустського району. Двоє останніх раніше ста-
ли праведниками світу. 

У сучасній Угорщині щороку 16 квітня відзначають День пам’яті жертв 
Голокосту. Ця дата прямо пов’язана з початком відправки євреїв Мукаче-
ва у гетто. 

 
Новини Закарпаття, 19 квітня 2014 року 
 
 

РУЇНА 
Закарпаття у Першій світовій війні 

 
Сто років тому, 28 липня 1914 року, з конфлікту між Австро-Угорщи-

ною і Сербією розпочалася Перша світова війна. Ця війна на Закарпатті 
призвела не лише до масової загибелі людей та економічних втрат, але 
й різко змінила усталений спосіб життя, внесла істотні медико-соціальні 
та етно-демографічні корективи. 

Захоплення Галичини, Буковини, Закарпаття, що входили до Австро-
Угорської монархії, подавалося в Російській імперії як повернення своїх 
історичних земель. Через сто років, навесні-влітку 2014 року, подібна ри-
торика супроводить гібридну війну путінської Росії на півдні та сході Ук-
раїни, котрі неоімперська московська пропаганда трактує «Новоросією». 

На прикладі боїв за Ужоцький перевал і села нині Великоберезнян-
ського району видно наскільки важливим для агресорів був Карпатський 
регіон. Уперше росіяни взяли перевал 24 вересня 1914 року. Австро-
угорці зупинили наступ південніше села Жорнава і 5 жовтня на півтора 
місяці витіснили нападників за перевал. 
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Вдруге росіяни дійшли до села Загорб 17 листопада 1914 року. Авст-
ро-угорці знову заволоділи перевалом у перший день католицького Різд-
ва 1914 року. Втретє австро-угорська армія відступила до Заброді у ніч 
на Новий 1915 року, а вже 26 січня відбила перевал. 

Учетверте росіяни зайшли Лубнянським перевалом і нав’язали «пас-
хальний бій» за гору Черемха (1130 м). За цю гору тривали бої протягом 
квітня 1915 року, коли російські армії – 8-а Брусилова та 11-а Щербачова 
– прагнули захопити долину річки Уж. 7 травня 1915 року, після німецько-
го й австро-угорського Горлицького прориву в польських Низьких Бески-
дах росіяни відступили по всьому фронту. 

Гора Черемха 
Під горою Черемха знаходяться села Лубня, Ставне, Загорб, Стужиця 

Великоберезнянського району. У серпні 2013 року дослідники тут знайшли 
останки 15 австро-угорських і російських солдатів, виявили особистий роз-
пізнавальний знак австро-угорського вояка – металеву ладанку із запискою. 

Йдеться про один із наймасовіших і найвище розташованих некропо-
лів часів Першої світової в межах України. Сім місяців, у жовтні 1914 – 
квітні 1915 років, гора Черемха була ареною боїв, де полягли майже 700 
австро-угорських і російських вояків. 

Усього в лісах довкола Черемхи загинули від 2,5 до 3 тисяч воїнів 
австро-угорських і російських частин, німецького Бескидського корпусу 
генерала від кавалерії Георга фон дер Марвіца. Цей корпус входив до 
Південної армії генерала від інфантерії (піхоти) Александера фон Лінзін-
гена, що прибула на Закарпаття в січні 1915 року. 

У цій місцевості поховано близько 1,7 тисячі полеглих, головним чи-
ном – австро-угорських. Так, у селах Загорб (на вершині гори Черемха) 
знайшли спочинок 654 солдати, Лубня (гора Менчів, 789 м) – 715, Ставне 
(урочище Ділок) – 285. Всього ж у Великоберезнянському районі обліко-
вано 20 військових кладовищ і 7 військових поховань періоду Першої сві-
тової, де спочили 3 605 воїнів. 

Коли Закарпаття розвивалось у складі Чехословаччини, влада подба-
ла про впорядкування військових кладовищ, зокрема на Ужоцькому пе-
ревалі. Сюди перенесли прах убитих з околиць, а 28 вересня 1934 року 
урочисто відкрили пам’ятник – кам’яну піраміду з меморіальними дошка-
ми, де чеською, угорською, російською мовами написано про поховання 
12 офіцерів, 351 солдата Австро-Угорщини і Росії. 

У 1934 році в пам’ять про загиблих у Першій світовій, на лівому бе-
резі річки Уж в Ужгороді звели Покровську православну церкву. До цього 
найбільше доклався священик Всеволод Коломацький (1896–1980) – ко-
лишній офіцер, українець, родом із Київщини. Біля храму насипали мо-
гилу невідомого російського воїна з 8-го корпусу, що загинув у бою за 
Черемху в 1915 році. 

Людські втрати 
Згідно з урядовою статистикою 1920 року, у Першій світовій війні за-

гинуло більше 30 тисяч вихідців із Закарпаття. Проте невідоме число за-
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гиблих у боях, померлих від ран та у таборах полонених у межах краю. 
Поки що не маємо спеціальних досліджень. 

Про значні втрати свідчать кладовища на місці баталій та лікуваль-
них установ. Найбільші фронтові госпіталі для австро-угорських і німець-
ких солдатів знаходилися біля Хуста, Ужгорода, Мукачева, села Тересва 
(Тячівський район). Там помирали від ран, захворювань, епідемій. 

Загальну картину демографічних збитків краю можна уявити через 
призму втрат окремих поселень. Так, на фронтах Першої світової воювало 
338 чоловіків села Новоселиця нині Тячівського району. Кожен п’ятий з 
них загинув – 74 особи. 19 учасників війни залишилися інвалідами. Більше 
третини (120 осіб) потрапили полон: у російський (102), італійський (14), 
сербо-французький (4). 

У селі Терново на Тячівщині забрали в австро-угорську армію 80 
осіб. У боях полягло 48 односельців, або 60 %. У самому ж селі російські 
вояки квартирували двічі: 26-30 вересня та наприкінці жовтня 1914 року 
чисельністю менше взводу (27 солдат і 2 офіцери). 

Із Галичини, де проходила затяжна битва, восени 1914 року на Закар-
паття переселилося чимало біженців. Одночасно Мукачівський замок став 
в’язницею для галицьких русофілів. Їх у межі Угорщини вивезли близько 
3 тисяч осіб. У Мукачеві військовий суд виніс вироки сотням осіб, на де-
кого чекав розстріл. Розстрілювали за містом, перед широкими ровами. 

Військовополонені 
Збереглися облікові документи про російських військовополонених 

на Закарпатті. Проте їх загальну кількість важко підрахувати через урив-
ковий характер наявних відомостей. 

Внаслідок тотальної мобілізації в краї відчувався брак робочої сили. 
Тисячі бранців трудилися у селянських господарствах, на розробках ко-
рисних копалин тощо. Майже три десятки полонених працювали на Пе-
речинській дільниці державної залізниці у вересні 1915 – березні 1916 
років, а від 50 до 75 осіб – на хімічному заводі акціонерного товариства 
«Клотільда» села Великий Бичків у грудні 1915 – грудні 1916 років. 

Полонених із російського війська тоді на Закарпатті називали моска-
лями. Близько 60 з них, етнічних українців і росіян, австро-угорська вла-
да направила у селі Баранинці. Уродженець села Вікентій Шандор (1907–
2003) запам’ятав, як полонені-українці співали «Ой не ходи, Грицю...». 
Місцевих жителів захопила краса мелодії, а також те, що вони розуміли 
слова. Як українці затанцювали козачка, то радощі селян не мали меж. 

Також на Закарпатті утримували полонених з інших країн, ворожих 
Австро-Угорщині. У 1916 році в Берегово привезли близько 200 італійців 
для праці в селах округи з умовою хоча б одноразового харчування що-
дня. Військовополонені були переважно каменярями з Мілана й Турина. 
Для виноградарів села Бене (Добросілля), зокрема, вони видовбали в 
скелях шість пивниць із постійною температурою 12-13°С. Довжина най-
коротшої з них – 17,5 м. 
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Міграції, епідемії, інфляція… 
Перший російський прорив на Закарпаття, що відбувся між 24 верес-

ня та 22 жовтня 1914 року, викликав сильний переполох у Відні та Буда-
пешті. Тоді порахували, що для евакуації цих міст потрібно 14 тижнів. Під 
тиском масової паніки частина мешканців Ужгорода виїхала у внутрішні 
регіони Австро-Угорщини. 

За дорученням цісаря Франца-Йосифа прем’єр-міністр Угорщини граф 
Іштван Тісо і міністр сільського господарства Імре Гіллань 23-28 жовтня 
1914 року особисто вивчали на Закарпатті економічні, політичні, соціаль-
но-медичні наслідки, спричинені російськими нападниками. Раніше Ужго-
род не відвідував жоден державний діяч такого рангу. Маршрут прем’єра 
включив також села Перечин, Великий Березний, Кострино, Ставне. 

Значних клопотів завдав краю спалах епідемії холери. Високопосадов-
ці звернули увагу на асоціальну поведінку – розбій, мародерство, підпали. 
Так, у Ставному російські солдати силою забрали приміщення в нотаріуса, 
а всі документи спалили, зокрема земельні кадастрові реєстри. 

У прифронтовому краї спостерігалися цінові стрибки на харчі, нерід-
ко – втричі. Особливо – в Ужанському комітаті, що пережив вторгнення і 
пограбування. До липня 1915 року ціни на товари першої необхідності в 
Австро-Угорщині зросли порівняно з довоєнним рівнем на 60 %. В Ужан-
ському комітаті наприкінці 1916 року порівняно з 1914-м кількість коней 
та свиней скоротилася на чверть, рогатої худоби – на третину, овець – 
на дві третини. Знищено багато будівель. 

Окупувавши частину Карпатського регіону, Росія на повну потужність 
включила агітаційно-пропагандистську машину. Вона переконувала, що є 
справжнім захисником місцевого населення. Ефект був незначним. При-
міром, під російським впливом менше відсотка греко-католиків Закарпат-
тя перейшли у православ’я. 

 
РІО, 19 липня 2014 року 
 
 

100 РОКІВ ТОМУ РОЗПОЧАЛАСЯ ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА, 
внаслідок якої військові кладовища  

густо вкрили Карпати по обидва боки 
 
Перша світова війна розпочалася за новим стилем 28 липня 1914 

року. Впродовж восьми місяців, у вересні 1914 – квітні 1915 років, Закар-
паття перебувало в зоні боїв союзного австро-угорського і німецького вій-
ська з російським. Кілька разів росіяни тимчасово захоплювали загалом 
третину площі сучасної Закарпатської області – гірські та пригірські міс-
цевості уздовж транспортних артерій. 

Вагомим відбитком того часу є, зокрема, угорськомовний щоденник 
юриста, археолога, етнографа Тиводара Легоцького (1830–1915) «Наша 
світова війна» (в оригіналі – «Világháborúnk»), що охоплює події від 28 
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червня 1914-го до 31 жовтня 1915-го. Т. Легоцький проживав у м. Мука-
чево, де 25 листопада 1915 року й помер. Його щоденник (чотири руко-
писні томи (891 стор.) заслуговує перекладу і публікації українською мо-
вою як важливе історичне джерело. Нині він зберігається у Державному 
архіві Закарпатської області. 

Сторіччя народовбивства 
Початок Першої світової символізував своєрідний «кінець історії» – 

завершення бурхливого періоду капіталізму, що розпочався 1789 року 
перемогою ідей свободи – торгівлі, слова і т. д. Аграрне суспільство 
швидко перетворювалося на індустріальне. У селах зникло кріпацтво, у 
містах – цехові обмеження. Але технічний прогрес та економічні новації 
породили концентрацію капіталу, крупні підприємства, що переплелися з 
державними інститутами, нищили раніше проголошені свободи. 

Уперше з розмахом велася пропаганда, що відбіляла своїх та очор-
няла ворога. Не залежало від віри в Бога чи атеїзму. Для християн убив-
ство є гріхом, але церкви благословили війну. Соціалісти і соціал-демо-
крати досі засуджували війну як злочин правлячих класів, а тепер її ви-
правдовували. В ідеологічні кампанії включилася університетська профе-
сура, а «війна слів» розгорнулася ще до боїв. Європу сколихнув «Мара-
мороський процес» (29 грудня 1913 – 3 березня 1914), спрямований про-
ти москвофільського православного руху на Закарпатті. 

Повсюдно освічений середній клас воював, підписував маніфести 
або мовчав. Із фронту не повернулася третина передвоєнних випускни-
ків Оксфорда і Кембриджа. Наслідки Першої світової – трагічні. Йдеться 
не тільки про мільйонні жертви. Зміни суспільної ментальності уможли-
вили утвердження ще більш смертоносних ідеологій (тоталітарних: кому-
ністичної, фашистської, нацистської). Малозначимі політичні секти стали 
масовими рухами, кинули людство в нову бійню – Другу світову. 

Від початку Першої світової війни українські землі опинилися в епі-
центрі зіткнення чужих інтересів, бо входили до складу двох імперій – 
Австро-Угорської та Російської, які прагнули подальшої територіальної 
експансії. В Україні діяли два величезні російські з’єднання. Південно-За-
хідний фронт на 1 квітня 1917 року нараховував 3,2 млн. бійців, з яких 
українці складали 38 %. Румунський фронт – 1,5 млн. солдатів і офіцерів, 
де також було до 30 % українців. А якщо українців у російській армії вою-
вало загалом 3,5 млн., то в австро-угорській – близько 300 тис. 

Воєначальники: хто кого? 
Наприкінці вересня 1914 року Карпати перейшли підрозділи чотирьох 

російських армій: 3-ї, 4-ї, 5-ї, 8-ї. Очолювали їх відповідно генерали від ін-
фантерії (піхоти) Радко Дімітрієв, Олексій Еверт, генерали від кавалерії 
Павло Плеве, Олексій Брусилов. Вони підпорядковувалися Південно-За-
хідному фронту, яким командував генерал від артилерії Микола Іванов. 
Їхніми противниками були 1-ша, 2-га, 3-тя, 4-та австро-угорські армії, на 
чолі котрих стояли відповідно генерали від кавалерії Віктор Данкль, Еду-
ард фон Бьом-Ермоллі, генерали від інфантерії Светозар фон Бороєвіч, 
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Моріц фон Ауффенберг. Вони безпосередньо підпорядковувались началь-
нику генерального штабу збройних сил Австро-Угорщини генералу від ін-
фантерії Францу Конраду фон Гьотцендорфу. 

Якщо взяти до уваги прізвища командармів, то Данкль воював проти 
Еверта, Ауффенберг – проти Плеве, Бороєвіч – проти Дімітрієва, Бьом-
Ермоллі – проти Брусилова. 

Після перегрупування сил в обороні Східної Словаччини і Закарпат-
тя стала 3-тя австро-угорська армія проти 8-ї російської: Бороєвіч проти 
Брусилова. Відразу після Різдва у січні 1915 року на Закарпаття прибула 
німецька Південна армія генерала від інфантерії Александера фон Лінзін-
гена. Від 11 січня штаб Південної армії знаходився у Мукачеві, а через 
півроку, 5 червня, перемістився у Стрий. 

У Мукачеві начальником штабу армії недовго, до кінця січня, був гене-
рал-майор Еріх Людендорф, котрий 1916 року вже в званні генерала від 
інфантерії фактично керував усіма операціями німецьких військ. Невдов-
зі у мемуарах генерал Людендорф подав стислі враження про своє пере-
бування в Мукачеві та поїздки гірськими місцевостями краю. Його врази-
ли бідні житла й умови життя горян, що докорінно відрізнялися від німець-
ких. У тому він бачив вину австрійських монархів, які занедбали потреби 
суспільного прогресу і культурного розвитку. 

Це разюче відбилося на австро-угорському війську, де перемішува-
лися представники різних етносів задля бойової надійності підрозділів. 
Тому нерідко траплялися курйози. Людендорф пригадав: «Проходячи 
якось у горах лісовою дорогою, я наштовхнувся на вартового, котрий від-
рапортував на невідомій мені мові. Австрійські офіцери, які мене супро-
воджували, теж нічого не зрозуміли». 

Чотири битви за Закарпаття 
Сукупно мовиться про чотири битви за Закарпаття – у вересні-жовтні 

та листопаді-грудні 1914 року, січні-лютому і березні-квітні 1915 року. Во-
ни є складовими Галицької битви 1914 року і Карпатської наступальної 
операції російських військ 1915 року. Фронт надовго зупинився на хребті 
Карпат. Вся Галичина, за винятком Кракова, опинилася під владою Росії. 
Наймогутніша австро-угорська фортеця Перемишль, кругова оборонна 
лінія котрої сягала 50 км, здалася 22 березня 1915 року. Починаючи з 23 
вересня 1914 року, фортеця витримала дві облоги. Її капітуляція спричи-
нила контроверсійний резонанс. Через два з половиною місяці, до 3 черв-
ня 1915-го, австро-угорські війська відбили Перемишль. 

На завершальному етапі Галицької битви (18 серпня – 21 вересня 
1914 року) війська лівого крила російського Південно-Західного фронту 
вийшли у передгір’я. 5-та армія Плеве протягом 24 вересня – 14 жовтня 
1914 року взяла Ужоцький перевал і зайняла село Ужок, а потім Волосянку, 
Ставне, Жорнаву, Кострино. Опісля росіяни на деякий час відійшли. По-
страждало 15 сіл тоді Великоберезнянського округу Ужанського комітату. 
Зокрема, в Ужку знищили 20 житлових будинків, у Ставному – 22, Новій 
Стужиці – 28, Старій Стужиці – 34. 
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Близько 13 тис. бійців 8-ї армії Брусилова в жовтні 1914 року ринули 
через Верецький перевал, Нижні Ворота, Верхні Ворота двома напрям-
ками: на Уклин і на Воловець. 19 жовтня вони добралися до Неліпіно і 
передмістя Сваляви. Бої на підступах до міста не вщухали кілька діб. Зу-
стрівши опір, вояки Брусилова покинули Закарпаття. Вдруге у Нижні Во-
рота і Воловець росіяни потрапили у січні 1915 року. 

Частини 3-ї армії Дімітрієва здолали Торунський перевал і вздовж 
русла річки Ріка захопили Майдан, Волове (Міжгір’я), Вучкове, Нижній 
Бистрий, Березово. 11 жовтня 1914-го вони відступили за перевал. Через 
п’ять днів росіяни знову взяли Волове та околиці, де аж до весни 1915 
року поперемінно тривали бої. 

4-та армія Еверта 28 вересня 1914 року увірвалася в Ясіня, а 4 жовт-
ня на три дні окупувала Мараморош Сігет (нині Сігету Мармаціей). Це місто 
росіяни залишили 7 жовтня, наступного дня – і село Великий Бичків. Ро-
сійське з’єднання налічувало 4 тис. бійців. 20 жовтня австро-угорські вій-
ська повернулися в Ясіня. У січні 1915 року росіяни знову ввійшли в Рахів. 

Вихід росіян на Ужоцький перевал загрожував 2-й австро-угорській 
армії. Це був відволікаючий маневр, бо головні дії розгорталися довкола 
обложеного Перемишля. Контрудар австро-угорських військ на чолі з ерц-
герцогом Йосифом-Августом поблизу міста Мараморош Сігет став пере-
можним. 

Другий наступ армії Брусилова тривав із 17 листопада до 9 грудня 
1914 року через Ужоцький перевал. Внаслідок цього постраждали 83 на-
селені пункти Земплинського комітату. З Ужгорода знову евакуювалася 
частина жителів. 9 грудня 1914 року австро-угорська військова група (дві 
піхотні дивізії під командою генерала Шандора Сурмаї) відкинула росіян 
за Ужоцький перевал. 

Австро-угорській 2-й армії надійшла допомога. На мукачівському та 
ужгородському напрямках розгорнулася Південна армія Лінзінгена у 
складі Карпатського корпусу і чотирьох дивізій (близько 55 тис. бійців). 
Вона мала завдання, витіснивши росіян із Карпат у бік Стрия та Львова, 
деблокувати фортецю Перемишль. 

22-24 січня 1915 року союзники нанесли два удари: від Ужгорода на 
Самбір і від Мукачева на Стрий. 27 січня австро-угорські та німецькі вій-
ська оволоділи Ужоцьким перевалом, а до початку лютого вийшли на від-
різок Турка, Тухля, Вишків (нині Долинського району Івано-Франківської 
області). 8 лютого взяли Славське. Також австро-угорці атакували на ді-
лянці Ясіня – Зелена (нині Надвірнянського району Івано-Франківської 
області). До середини лютого 1915 року лівофлангові частини 8-ї росій-
ської армії під ударами німецької Південної та 5-ї австро-угорської армій 
залишили перевали і передгір’я, відійшли до річок Прут і Дністер. 

6 березня 1915 року в двобої знову зійшлися Дімітрієв і Брусилов, з 
одного боку, а Бороєвіч і Лінзінген – з іншого. Австро-угорці та німці взя-
ли Бескиди. Російські армії контратакували. 16-31 березня 1915 року ар-
мії Дімітрієва і Брусилова востаннє здолали Карпати. Вояки Брусилова 
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за два тижні, з 29 березня до 12 квітня, просунулися на 20 км, до Ужгоро-
да залишилося приблизно 30 км. 

На допомогу австро-угорцям прийшла 11-та німецька армія генерал-
фельдмаршала Августа фон Макензена. 19 квітня 1915 року розпочався 
«великий відступ російської армії». Карпатська операція закінчилася. Ви-
йти в Угорську долину і прорватися до Будапешта росіяни не змогли. Лі-
нію фронту посунули подалі від карпатських перевалів. 

У Карпатському регіоні (включно з облогою Перемишля) російські 
війська у вересні 1914 – травні 1915 років втратили убитими, поранени-
ми, полоненими майже 1 млн. осіб, німці та австро-угорці – майже 800 тис. 
вояків. Військові кладовища густо вкрили Карпати по обидва боки. 

 
Новини Закарпаття, 26 липня 2014 року 
 
 

УКРАЇНСЬКІ ТА ПОЛЬСЬКІ ЛЕГІОНЕРИ НА ЗАКАРПАТТІ  
В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ 

 
На цьогорічне 28 липня припадає «кругла дата» – сторіччя від почат-

ку Першої світової війни. Досі в українських шкільних підручниках вказу-
ється 1 серпня 1914 року як дата її початку. Того дня Німеччина оголоси-
ла війну Росії. Та справжня точка відліку – 28 липня 1914-го, коли Авст-
ро-Угорщина пішла на Сербію… 

Непослабний інтерес до знакової події всесвітньої історії спостеріга-
ється не тільки у світовому, європейському чи всеукраїнському контекс-
тах, а й у регіональному. Закарпатський фрагмент Першої світової знай-
шов відображення у наукових студіях, публіцистиці, републікаціях праць 
краєзнавців, що торкалися теми десятиліттями раніше. 

Нині не тільки вивчаються архівні та музейні фонди, але й прово-
дяться розвідувально-пошукові роботи на місцях боїв. Так і виринають 
маловідомі сторінки Першої світової. Одна з них – добровольчі національні 
формування (українські, польські), що воювали в складі австро-угорської 
армії на Закарпатті. 

«Око фронту» 
Легіон (полк) Українських січових стрільців діяв на Ужоцькому та Ве-

рецькому перевалах. Восени 1914 – взимку 1915 років його штаб (полко-
ва канцелярія) перебував у селі Горонда нині Мукачівського району. Дві 
тисячі бійців легіону на чолі з поручником (старшим лейтенантом) Ми-
хайлом Галущинським (директор гімназії міста Рогатин) прибули до Го-
ронди і сусіднього села Страбичово 5 вересня 1914 року для завершен-
ня курсу бойової підготовки. Легіон складався з двох із половиною куре-
нів (батальйонів), де налічувалося 10 сотень (рот). Командували куреня-
ми четарі (лейтенанти) адвокат Михайло Волошин, учитель Григорій Кос-
сак, адвокат Степан Шухевич. 

Легіон Українських січових стрільців діяв у складі 55-ї піхотної дивізії 
полковника Ігнаца фон Фляйшмана, що потім ввійшла до Південної армії 
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генерала від інфантерії (піхоти) Александера фон Лінзінгена. Півроку, 
починаючи від 11 січня 1915 року, штаб цієї німецької армії знаходився у 
Мукачеві, а 5 червня перемістився в Стрий. 

5 жовтня 1914 року українські легіонери стали на захист карпатських 
перевалів. Сотня Василя Дідушка поблизу сіл Верхні Ворота і Гусне всту-
пила в бій з підрозділами російської 2-ї Кубанської дивізії. Дивізія Фляйш-
мана 6 і 7 жовтня відбила Верецький та Бескидський перевали. Зі Стра-
бичова на фронт також відбула сотня Осипа Семенюка. 10 жовтня вона 
біля сіл Сянки і Бориня у бою проти кубанських козаків втратила загиб-
лими п’ятьох стрільців. 

Наступного дня на Ужоцькому перевалі та неподалік Верхніх Воріт 
загинуло 10 стрільців, а 8 потрапили в полон. Дві чоти (взводи) сотні Ді-
душка 26 вересня із села Нижні Ворота здійснили глибокий рейд у місце-
вість Сянки – Бориня, де розгромили російський артилерійський обоз і 
після форсованого маршу повернулися до Верхніх Воріт. Тут стримували 
ворога дві інші чоти цієї сотні. У Верхніх Воротах поховано 17 українсь-
ких стрільців, ще двох – у Воловці, одного – у Гукливому. 

14-20 жовтня 1914 року український легіон взяв участь у звільненні 
міст Сколе, Дрогобич, Стрий. Проте 22 жовтня Стрий повторно взяли ро-
сіяни, а 17 листопада – й Ужоцький перевал. Дивізія Фляйшмана відійш-
ла за Верецький перевал, тепер вона протистояла російській 78-й піхот-
ній дивізії генерал-майора Володимира Альфтана. У грудні 1914 року сі-
чові стрільці стали «оком фронту» – гірськими розвідниками, відстежували 
переміщення противника. Під час наступу в січні 1915 року вони зайняли 
села Лавочне і Славське. 

Протягом 22 березня – 3 травня 1915 року українці разом з іншими 
австро-угорськими вояками утримували укріплення на горі Маківка (958 
м) поблизу сіл Тухля і Славське. Цей ключовий пункт оборони німецької 
Південної армії впливав на весь хід боїв на Стрийському напрямку, за-
вадив росіянам знову вийти на перевали. На Маківці загинуло 42 стріль-
ці, 76 отримали поранення, а 35 потрапили в полон. 

Чоботи для Пілсудського 
Друга бригада Легіонів Польських підполковника Юзефа Галлера пе-

ребувала на Закарпатті у першій половині жовтня 1914 року, взяла 
участь у контрнаступі проти росіян поблизу міста Мараморош Сігет. Поль-
ські легіонери квартирували у місті Хуст і селі Липча. В угорських газетах 
про них тоді писали негативно, мовляв, розводили антисанітарію, відзна-
чались дрібними крадіжками. Їх картали за те, що забруднили віллу жу-
пана Ласло Негре в Хусті, поцупили там дещо з посуду. 

Ще 1942 року з’явився друком уривок зі щоденника пенсіонера Гав-
рила Бая, старости Мукачева у Першу світову. Мова йшла про події 28-
29 вересня 1914 року, коли російські війська прорвалися на Закарпаття. 
Евакуаційний ажіотаж у Мукачеві підсилив поспішний відхід угорської ка-
валерії. Магістрат приготував до зустрічі з росіянами білий переговорний 
прапор. Мукачівські залізничники чекали наказу покинути місто. Із Буда-
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пешта по телефону прем’єр Тісо півгодини цікавився ситуацією в Мука-
чеві та околицях. 

Добрих вісток не ждали. Із Неліпино на двох возах привезли поране-
них. Зателефонували військові та повідомили, що о дев’ятій годині вечо-
ра прибуде фронтове підкріплення – польські легіонери. Мукачівський 
староста наказав у чотирьох котлах варити гуляш і привести з Паланка 
хліб. До гуляшу приготували вино по півлітра на солдата. У готелі «Зір-
ка» замовили вечерю на 13 осіб: десятьох польських офіцерів, старости, 
його секретаря, поліцмейстера. 

Поїзд прибув у призначений час. Легіонерами командував полковник 
Юзеф Пілсудський. У «Зірці» спочатку спілкувалися німецькою мовою. 
Але виявилося, що один із польських офіцерів достатньо володіє угорсь-
кою. Оскільки Ю. Пілсудський застудився, після вечері його відправили у 
Чинадієво каретою. Інші офіцери туди добралися на конях. 

Розпрощавшись із поляками, староста Бай зателефонував прем’єру 
Тісо та розповів про все детально. Пізно вночі старості принесли лист від 
Пілсудського. Він просив тисячу пар нормальних солдатських чобіт замість 
розмоклих «віденських» – з паперовою підошвою задля економії шкіри. 
Терміново в двох казармах їх зібрали і на світанку 29 вересня на чоти-
рьох возах відвезли в Чинадієво. Поляки вдячно отримали якісні чоботи. 

…Оприлюднене є лише частиною маловідомих епізодів Першої сві-
тової війни на Закарпатті, що завдала величезних людських втрат і ма-
теріальних збитків. 

 
Закарпатська правда, 26 липня 2014 року 
 
 

TAK NÁM ZABILI FERDINANDA… 
Ужгород у Першу світову війну 

 
[Історію нерідко асоціюють з бумерангом чи граблями. Минуле по-

вторюється у вигляді трагедії чи фарсу, коли забуваються причинно-на-
слідкові зв’язки]. Розпал гібридної війни Володимира Путіна на українсь-
кому Донбасі збігся зі сторіччям початку Першої світової, під час якої Ро-
сійська імперія перетворила Закарпаття на руїну. Ось чому в Ужгороді в 
червні-липні цього року відкрилися довготривалі виставки, присвячені 
сумному ювілею. [У Закарпатському краєзнавчому музеї словацьке кон-
сульство представило плакати, Державний архів Закарпатської області 
показав документи, а Наукова бібліотека УжНУ – 88 книг відповідної те-
матики. У медіа побачили світ пізнавальні матеріали про столітні шрами 
на обличчі Ужгорода і Карпатського регіону]. 

У пору літніх відпусток в обласному центрі повсюдно зграйки турис-
тів, зацікавлених давнім. Сьогодні актуальна воєнна тема. Що слід роз-
повісти про Ужгород століття тому? Погляд привертає низка об’єктів істо-
рико-культурного середовища. 
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Швейк 
На лівобережжі Ужа біля пішохідного мосту під скульптуркою кумед-

ного солдата Швейка на подзьобаній бронебійними кулями поперечній 
трубі парапету Київської набережної є дати 1914, 1944, 2014 і напис че-
ською «Tak nám zabili Ferdinanda». Це початок першої фрази шедевра – 
сатиричного роману Ярослава Гашека «Пригоди бравого вояка Швейка у 
світовій війні». [Наведу її повністю українською: «Та йой, забили нашого 
Фердинанда, – сказала служниця пану Швейкові, якого в свій час війсь-
кова лікарська комісія безапеляційно визнала ідіотом, завдяки чому він 
покинув армію і займався тепер продажем псів, паскудних, нечистокров-
них потвор із родоводами, сфабрикованими його власною рукою»]. 

Швейків батальйон у червні 1915 року, не поспішаючи, пересувався 
залізницею від Чеські Будейовіце через Відень, Будапешт, Мішкольц, 
Шаторолйоуйгей, Гуменне, Меджилабірці, Лупківський перевал, Сянок. 
Через помилку в штабі бригади Швейк мав шанс побачити людей та міс-
цевість у межах сучасного Закарпаття. Шифрованими телеграмами 7-й 
маршовий батальйон 91-го Будейовицького піхотного полку спочатку від-
правляли з Лупківського перевалу на Шаторолйоуйгей – Чоп – Ужгород – 
Малий Березний – Ужок. Потім наказали їхати через Мукачево на Стрий. 
Та виявилося, що штабісти помилилися шифрами батальйонів. Отож 
Пряшівщиною потрапив Швейк у галицьке місто Сянок. 

Ярослав Гашек у романі задокументував збитки русинів-українців 
Меджилабірської долини, де йшли жорстокі бої, згоріли села Брестов, 
Радвань-над-Лаборцем. Наведу фрагмент: 

«Схили й підніжжя Карпат були пориті окопами, що тяглися з улого-
вини до улоговини, вздовж залізничної колії з новими шпалами. Обабіч 
дороги виднілися великі вирви від снарядів. [Місцями через потоки, що 
вливалися в Лаборець (залізниця йшла вздовж його верхньої течії), було 
видно нові мости й обгорілі каркаси старих]. 

Уся Меджилабірська долина була розорана й розкопана, немовби 
тут працювали армії гігантських кротів. Шосе за річкою було розрите й 
розбите, а поля біля нього столочені лавиною військ, що прокотилася 
тут. Повені й дощі залишили по краях вирв пошматоване лахміття авст-
рійських мундирів. 

[За Новою Чабиною на старій обгорілій сосні між сплетеним гіллям 
висів чобіт якогось австрійського піхотинця з кавалком литки. 

Як наслідок шаленого артилерійського вогню навколо стояли оголені 
ліси без глиці, без листя, дерева без верховіть; хутори були зруйновані]. 
Поїзд їхав поволі, по свіжих насипах, так що увесь батальйон міг доклад-
но ознайомитися з принадами війни і, дивлячись на військові кладовища 
з хрестами, що біліли на полонинках і спустошених схилах гір, поступово, 
але успішно підготуватися до бойової слави, яка увінчується заболоче-
ним австрійським кашкетом, що теліпається на білому хресті. 

Німці з-під Кашперських гір, які сиділи в задніх вагонах і ще при в’їзді 
на станцію Міловіци ревіли своє «Wann ich kumm, wann ich wieda kumm...», 
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від Гуменного принишкли, бо зрозуміли, що багато з тих, чиї шапки ви-
сять на могилах, теж співали про те, як буде гарно, коли вони знову по-
вернуться й назавжди залишаться вдома зі своєю коханою... 

[В Меджилабірцях потяг зупинився за розбитим спаленим вокзалом, 
із закурених стін якого стирчали покручені залізні балки. 

Новий довгий дерев’яний барак замість спаленого вокзалу, постав-
лений нашвидкуруч, поспіль був обліплений плакатами всіма мовами: 
«Підписуйтесь на австрійську воєнну позику]». 

[Далі змальовано звичний для війни епізод. Офіцер-господарник, під-
офіцер-рахівник, ротні кухарі в супроводі чотирьох солдатів у селі Ме-
джилабірці за грошову компенсацію реквізували три свині в «ридаючій 
родині русина». Селянам не підходила низька ціна 2 крон 28 гелерів за 
кілограм живої ваги. Глава сім’ї безуспішно просив удвічі більше. Врешті- 
решт у розпачі він «загорлав українським діалектом угорських русинів», 
аби військові подавилися забраними за півціни свиньми]. 

Край пережив російське вторгнення і пограбування, тому ціни на хар-
чі різко зросли, нерідко втричі. До липня 1915 року в Австро-Угорщині то-
вари першої необхідності подорожчали на 60 %. В Ужанському комітаті 
поголів’я овець скоротилося на дві третини, рогатої худоби – на третину, 
свиней та коней – на чверть. 

Згаданий напис під ужгородським Швейком з’явився 28 червня 2014 ро-
ку. Століття тому в Сараєві сербський студент Гаврило Принцип убив ерц-
герцога Франца Фердинанда, спадкоємця австро-угорського престолу, та 
його дружину Софію. Атентат призвів до війни за переділ світу, до якої в Єв-
ропі ретельно готувалися військово-політичні блоки Антанта (Великобрита-
нія, Росія, Франція) і Троїстий Союз (Австро-Угорщина, Італія, Німеччина). 

Покровська церква 
Теж на лівому березі, вверх за течією Ужа багряніє Покровська пра-

вославна церква (вулиця Михайла Коцюбинського). Її звели протягом 
1930 року противники більшовицької Росії в пам’ять про загиблих у Пер-
шій світовій. Біля храму насипали могилу над останками невідомого ро-
сійського солдата, що загинув 1915 року в бою за гору Черемха на Вели-
коберезнянщині. Пізніше могили не стало. Від 1950-х церква служила 
складом, у 1980-х – музеєм атеїзму. 

Перша світова завдала людству неймовірних втрат. Зі статті у ви-
данні «Проблеми історії України» за 2005 рік ученого з Ужгорода Олек-
сандра Лавера випливає, що частка вбитих і померлих коливалася від 
1,5 до 6 % населення воюючих держав Сербії, Франції, Німеччини, Авст-
ро-Угорщини, Росії. Усього загинуло близько 10 млн. осіб: у країн Антан-
ти – кожен дев’ятий від мобілізованих, в їхніх противників – кожен шос-
тий. Українські втрати склали близько 1 млн. 359 тис. загиблих. Це 3,5 % 
від населення українських земель у складі Австро-Угорщини і Росії ста-
ном на 1913 рік. З австрійського боку – 199 тис. осіб (34 тис. військових, 
165 тис. цивільних), з російського – 1 млн. 145 тис. українців (545 тис. 
військових, 600 тис. цивільних), ще 15 тис. цивільних українців загинули 
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безпосередньо в зоні бойових дій. Також є дані, що у Першій світовій за-
гинуло понад 30 тис. закарпатців. 

В Ужгороді століття тому проживало понад 17 тис. осіб. Місто зага-
лом справляло враження занедбаного і невпорядкованого, його скром-
ний бюджет був хронічно дефіцитним. [Але паростки змін тяглися до сон-
ця. На меблевій фабриці «Мундус» трудилося шістсот осіб. Міську елект-
ростанцію, що у рік виробляла 1 млн. кВт год, обслуговувала півсотня ін-
женерів і робітників. Півтисячі дітей навчалися в гімназії]. 

Війна зруйнувала звичне життя. Ужгород став коморою для поповнен-
ня військ продуктами, фуражем, одягом і т. п. Протягом воєнного чоти-
риріччя хліб у місті подорожчав у тридцять разів. Аби остаточно відгороди-
тися від «російського світу», у 1915–1916 роках на Пряшівщині та Закарпат-
ті австро-угорський уряд замінив кирилицю латинським алфавітом, а юлі-
анський календар – григоріанським. У Пряшеві виходила латинікою газета 
«Наше отечество». Від кирилиці відмовилися школи Пряшівської та Мука-
чівської греко-католицьких єпархій. Єпископ Антоній Папп з ужгородської 
резиденції ще у перші дні війни націлив греко-католиків на безастережне 
виконання священного обов’язку – захисту Австро-Угорської держави. 

Оскільки тривалий час Ужгород був прифронтовим містом, його гос-
подарство підупало. У 1920-х роках навіть розмірковували, чи не перенес-
ти крайову столицю в економічно сильніше Мукачево. У Першу світову в 
Ужгороді розгорнули додаткові фронтові госпіталі для австро-угорських і 
німецьких солдатів. Була добудована триповерховим приміщенням місь-
ка лікарня, нині – обласна імені Андрія Новака. 

Коли 24 вересня – 22 жовтня 1914 року російські війська вперше 
прорвалися через Карпати, частина ужгородців утекла у безпечні райо-
ни. За дорученням цісаря прем’єр Угорщини Тісо 23-28 жовтня 1914 року 
особисто вивчав на Закарпатті наслідки російської агресії. Раніше Ужго-
род не відвідував державний діяч такого рангу. Прем’єр побував у селах 
Перечин, Великий Березний, Кострино, Ставне. 

Маловідомим є внесок полонених у розвиток Ужгорода й околиць. 
Сотні російських бранців трудилися у приміських селянських господарст-
вах. Військовополонені спорудили у 1916 році вузькоколійку Ужгород – 
Анталовці. Багато з них мали українське коріння. 

Під кінець війни місто стало пересильним пунктом для австро-угорсь-
ких вояків, які поверталися з російського полону. У Державному архіві За-
карпатської області збереглися радянські машинописні тексти 1963–1968 
років про Ужгород часу Першої світової. В одному варіанті йдеться, що під-
жупан Ужанської жупи у 1918 році вимагав викликати в місто додаткові під-
розділи жандармів, аби розправитися з 2,5 тис. військовополонених, які роз-
міщувалися в передмісті Радванка і перебували під впливом більшовизму. 

В іншому варіанті сказано, що у травні 1918 році піджупан просив ко-
мандування гарнізону негайно вивести з Радванки 2,5 тис. австро-угор-
ських солдат, які повернулися з російського полону з революційними на-
строями. [Саме цей текст увійшов у друковані видання українською ра 
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російською мовами – колективне «Історія міст і сіл Української РСР. За-
карпатська область» (1969, 1982) та «Місто над Ужем» (1973, 1984) ав-
торства Івана Гранчака і Василя Палька. Шкода, що без подробиць]. 

Насправді 24 травня 1918 року піджупан Мінаї вимагав від начальни-
ка Ужгородського гарнізону терміново виконати рішення адміністративної 
комісії жупи про переведення в казарму 2,5 тис. солдатів, які повернули-
ся з російського полону. Доти вони квартирували на Радванці в окремих 
будинках, хлівах, сараях, коморах і стали пострахом для селян, нищили 
їхнє майно і врожай. Піджупан пропонував частину місцевої казарми звіль-
нити від хворих резервного госпіталю № 1, розмістивши їх у загальній лі-
карні, а вільні павільйони використати для призначенням. 

Обеліски 
Прямо й опосередковано про Першу світову в Ужгороді нагадують де-

кілька пам’яток. У дворі Закарпатського краєзнавчого музею стоїть чавун-
на фігура Геракла, що бореться з гідрою. Ця найстаріша з міських скульп-
тур відлита на заводі в селі Тур’ї-Ремети. Первісно вона прикрашала в 
селі Ужок фонтан санаторію, зруйнованого у 1914–1915 роках. 

Донедавна на вулиці Туряниці, 5, неподалік колишніх казарм, а точні-
ше біля місця, де знаходилася військова конюшня, стояв пам’ятник жерт-
вам Першої світової. Його обліковано 1991 року як пам’ятку місцевого 
значення, що й відзначено у статті «Українські пам’ятки Першої світової 
війни» електронної енциклопедії Вікіпедія. На жаль, нині тут будівельний 
котлован. Де постамент із меморіальною дошкою – невідомо. 

До іншого меморіалу доля поставилася прихильніше. На камерній 
площі в двоповерховому мікрорайоні з ініціативи чехословацької влади 
звели піраміду з вапняку семиметрової висоти. Нині – це площа Едмунда 
Еґана, у радянські часи – площа Карла Маркса. Обеліск планували від-
крити 11 листопада 1938 року – до 20-ї річниці закінчення Першої світо-
вої. Не встигли. Згідно з Віденським арбітражем, 10 листопада частина 
краю з містами Ужгород, Мукачево, Берегово відійшла Угорщині. Чехо-
словацька адміністрація перебралася в Хуст. Трьома десятиліттями піз-
ніше на догоду радянським можновладцям угорі пам’ятника прикріпили 
мідний барельєф Карла Маркса. Обеліск зберіг первісний вигляд у стилі 
конструктивізму, без зайвих оздоб. 

Значно меншу за розмірами піраміду встановлено на вулиці Стефани-
ка (мікрорайон Радванка), нижче теперішньої православної церкви Різдва 
Івана Хрестителя, що на стрімкому пагорбі. На меморіальній дошці під сти-
лізованим хрестом на щиті та латиномовним гаслом «Memento» (Пам’я-
тай!) вказані угорською прізвища 12-х жителів Радванки у званні від рядо-
вого (гонведа) до лейтенанта (годнодя), котрі полягли у 1914–1918 роках. 
По п’ять із них воювали у 11-му і 66-му полках, по одному – в 15-му і 85-му. 

Зауважу, що тоді закарпатців мобілізовували в основному в п’ять пі-
хотних полків загальної армії (65-й, 66-й, 85-й) та територіальної оборони 
(11-й, 12-й). 66-й полк називався в честь ерцгерцога Петера Фердинанда 
(1874–1948), котрий у Першу світову показав себе компетентним воєна-
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чальником. Штаб, 3-й, 4-й батальйони знаходилися в Ужгороді, 1-й – у 
Кошіце, 2-й – у Горадже (Боснія та Герцеговина). По вулиці Гуменній (ни-
ні Другетів) від 1902 року стояли казарми 11-го полку. 

Цвинтар «На Шахті» 
В Ужгороді є кілька цвинтарів Першої світової. Один із них знаходиться 

під приватними будинками навпроти приміської каси залізничного вокзалу. 
Достеменно невідомі його площа і число захоронень. Тут спочили загиблі в 
бою та померлі від ран. Із протиепідемічних міркувань їхні тіла нерідко при-
сипали вапном. Імовірно, це кладовище резервного госпіталю № 2. Воно 
зображене на тематичній листівці 1916 року, надрукованій у Будапешті. 

Поранених лікували й у згаданому госпіталі № 1, що діяв у казармі на 
вулиці Другетів. Покійників везли на кладовище неподалік сучасного кардіо-
логічного центру на вулиці Тимірязєва. Починаючи з вересня 1914 року, 
знайшли тут спочинок представники багатьох народів: українці, австрійці, 
чехи, словаки, угорці, німці, серби, хорвати, поляки, румуни, італійці, росія-
ни. Могили копали щільно, відстань між деякими рядами менша півметра. 

На цвинтарі поховано 1003 воїнів Першої світової. Ще 72 поховання 
датовані після 1919 року. Насамперед це чеські легіонери і ветерани, що 
померли після війни. Збереглися фотографії кладовища до 1938 року, а 
також дані про похованих: походження, віросповідання, прізвище капела-
на, який відспівував. 

Хрест на Капушанській 
Завершу розповідь згадкою про дерев’яний пам’ятний хрест загиб-

лим січовим стрільцям на найдавнішому кладовищі Ужгорода – на вулиці 
Капушанській. Встановили його у 1990-х, обновили у жовтні 2013-го. 

Як добровольче національне формування в складі австро-угорської 
армії, легіон Українських січових стрільців воював на Ужоцькому і Верець-
кому перевалах. У сусідніх селах Горонда і Страбичово нині Мукачівсько-
го району восени 1914 – взимку 1915 років дві тисячі легіонерів завершу-
вали курс бойової підготовки. Звідти вирушали на фронт – у Карпати. У 
шпиталях Ужгорода січові стрільці заліковували рани. 

З напису на хресті випливає, що під ним спочивають стрільці. Проте 
мовчать про такі поховання на цьому кладовищі глибші знавці проблема-
тики. Ідеться скоріше про символічну могилу. 

 
РІО, 16 серпня 2014 року 
 
 

ЗАКАРПАТСЬКІ НЕЛЕГАЛИ 1939–1941 РОКІВ  
ОЧИМА СЬОГОДЕННЯ 

 
Наближається 75-а річниця від початку масових втеч із Закарпаття в 

уявний «радянський рай» через галицькі терени, на той час уже захоп-
лені СРСР. Це важлива віха крайової історії. Нелегальний перехід угор-
сько-радянського кордону в 1939–1941 роках отримав помітний резонанс 
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у суспільстві та у чисельних наукових дослідженнях. У рамках виконання 
цільових державних історико-меморіальних програм в Ужгороді побачи-
ли світ значні за обсягом збірники архівних документів і матеріалів «За-
карпатські втікачі в СРСР. 1939–1941» (упорядники Омелян Довганич, 
Олексій Корсун) у 2008 році та «Закарпатські втікачі в СРСР: через табо-
ри ГУЛАГу і Бузулук до рідних Карпат. 1939–1949» (упорядники Олексій 
Корсун, Олександр Пагіря) у 2011 році. 

Приблизно чверть століття тому я починав свою наукову кар’єру з 
вивчення цієї проблематики, а передусім – масиву відповідних криміналь-
них справ, які зберігалися у відомчому архіві управління Служби безпеки 
України в Закарпатській області. Навчання на історичному факультеті 
тоді Ужгородського державного університету завершив я захистом диплом-
ної роботи, що відразу ж, у 1993 році, була надрукована окремою книжкою 
«Нелегальний перехід угорсько-радянського кордону в 1939–1941 роках» 
як спеціальний випуск періодичного видання «Studia carpatica – Карпато-
знавчі студії». Це стало результатом співпраці Науково-дослідного інсти-
туту карпатознавства при УжДУ й Англо-американського коледжу в Празі. 

Протягом наступних двох десятиліть здобутки істориків суттєво при-
множились, прикрі лакуни перестали муляти очі. Нині можна грунтовніше 
схарактеризувати феномен, який надто виділяється в історії Закарпаття. 
Ця проблема безпосередньо стосується перебігу подій у Центральній та 
Центрально-Східній Європі напередодні та на початку Другої світової вій-
ни. Сам факт існування угорсько-радянського державного кордону у ве-
ресні 1939-го – червні 1941 року по лінії, що розділяє нині Закарпатську, 
Львівську, Івано-Франківську області України, став можливим через оку-
пацію Карпатської України Угорщиною 14-18 березня 1939 року та Захід-
ної України Радянським Союзом, починаючи з 17 вересня 1939 року. 

Масову втечу жителів Закарпаття, котре угорська влада офіційно на-
зивала Підкарпатською територією, вчені розглядають як вияв протесту 
проти соціальної, економічної, національної політики авторитарної Угор-
щини за правління регента Міклоша Горті. Загалом ідеться нині про близь-
ко 10 тисяч утікачів. Половина з них перетнула кордон у 1940 році. Зігра-
ли свою роль людські ілюзії та зовнішньополітичні чинники, передусім – 
нав’язлива радянська пропаганда загального добробуту під батьківською 
опікою Йосифа Сталіна. 

Однак реалії виявилися вельми сумними. За карпатськими перева-
лами на втікачів чекали «не свої», а співробітники НКВС СРСР, які за 
спрощеною квазіправовою процедурою наповнювали безоплатною робо-
чою силою ГУЛАГ. У суворих кліматичних умовах Уралу, Сибіру, Запо-
ляр’я, решти «не менш віддалених місцевостей» понад тисяча закарпат-
ців загинула в ув’язненні та на важких роботах від хвороб, неякісної їжі, 
фізичного виснаження. 

Як не дивно, багатьох закарпатців порятувала німецько-радянська 
війна, а саме становлення антигітлерівської коаліції та укладення в липні 
1941 року чехословацько-радянської угоди. Проте ще майже півтора ро-
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ку представники чехословацького еміграційного уряду в Лондоні витра-
тили на те, щоби добитися амністії, знайти і звільнити з радянських та-
борів смерті своїх довоєнних громадян. Подробиці про цю сторінку мину-
лого знаємо завдячуючи довголітній дослідницькій праці світлої пам’яті 
доктора історичних наук Омеляна Довганича (1930–2009), що відбито у 
його лебединій пісні – підсумковій книзі 2009 року «До Бузулука через 
табори ГУЛАГу. З історії засудження, покарання та бойового шляху зака-
рпатських втікачів у СРСР в 1939–1941 роках». 

Звільнені закарпатці покидали ГУЛАГ у двох напрямках. Придатні до 
військової служби їхали у місто Бузулук Оренбурзької області (нині Ро-
сія), а непридатні – на працю у радгоспи Джамбульської області (Казах-
стан). У Бузулуку формувався 1-й чехословацький окремий батальйон, 
що швидко переріс у полк, відтак – у бригаду. Станом на 1 жовтня 1944 
року у 1-й чехословацькій окремій бригаді налічили вже 3 348 осіб, а з 
них – 2 210 закарпатських українців, або дві третини особового складу. 

У Радянський Союз із окупованого Угорщиною Закарпаття втекли 
переважно активні молоді люди. Чимало з них пізніше, у повоєнній Чехо-
словаччині, реалізували себе як успішні військові, десятеро з них стали 
генералами. Найбільших висот досяг уродженець нинішнього села При-
боржавське Іршавського району генерал-полковник Василь Вальо (1921–
1979) – перший заступник міністра оборони Чехословаччини 1971–1976 
років, депутат чехословацького парламенту 1971–1979 років. 

Пам’ять про трагічну долю учасників нелегального переходу угорсь-
ко-радянського кордону в 1939–1941 роках увічнено не тільки у книгах. 
Відомий український політик Станіслав Аржевітін у рідному селі Колоча-
ва Міжгірського району ініціював і профінансував зведення пам’ятника. 
Це добра справа у потрібний час. 

 
Неділя, 29 серпня 2014 року 
 
 

ПОЧАТОК ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 
УВІЙШОВ В ІСТОРІЮ ЗАКАРПАТТЯ ПОЛЬСЬКОЮ ЕМІГРАЦІЄЮ 
  
75 років тому, 1 вересня 1939 року, почалася Друга світова війна. Вона 

стала цвинтарем розвіяних ілюзій практично для всіх її учасників. Щонай-
перше – для поляків. 

Одна справа – насолоджуватися палаючою хатою сусіда, «ввійти в 
долю» з погромниками Чехословаччини, інша – у самоті тримати удар, 
причому подвійний (Німеччини і Радянського Союзу). Одна справа – вті-
шатися високою дипломатією прихильних великих держав, інша – пере-
живати жахіття чергового поділу. 

Можна зрозуміти міністра закордонних справ Польщі Юзефа Бека, 
що в січні 1939 року повідомив одному з депутатів польського парламен-
ту про домовленості з Адольфом Гітлером. Вони стосувались актуальних 
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питань міжнародної політики, в тому числі подальшої долі Карпатської 
України, де вирішено обопільно підтримати інтереси Угорщини. 

Можна зрозуміти Гітлера. Так само і міністерство закордонних справ 
Великобританії, котре приязно поставилося до встановлення угорсько-
польського кордону, вважаючи, що це сприятиме появі політичної осі Вар-
шава–Будапешт–Белград–Рим, яка зможе завадити військовій експансії 
Німеччини. Зрозуміти можна загалом усіх зацікавлених у конфлікті, але 
не виправдати. 

Отож 1 вересня 1939 року голова Ради міністрів граф Пал Телекі у 
зверненні «До народу Угорщини!» оголосив про введення в країні над-
звичайного стану. «Для збереження загального миру та продовження гос-
подарського життя» пропонувалася низка заходів: обмеження права збо-
рів і мітингів, перевірка преси (внутрішня цензура) і закордонної друкова-
ної продукції, скасування обмежень робочого часу й оплачуваної відпуст-
ки, запровадження твердих цін. Це політичне рішення мусив заповзято 
виконувати і новостворений регентський комісаріат Підкарпатської тери-
торії на чолі з бароном Жигмонтом Переньї. 

До честі угорців, вони залишилися вірними союзницьким обіцянкам 
перед поляками. Міністр закордонних справ Третього Райху Йоахим фон 
Ріббентроп у телеграмі 9 вересня 1939 року переконливо просив угорсь-
кого колегу Іштвана Чакі терміново дати дозвіл на використання залізни-
ці Кашша (Кошице) – Надьсаланц – Велеште для перекидання німецьких 
військових частин у Польщу. Проте позитивної відповіді не дочекався. 
Пізніше Берлін на всяк випадок частину жертв у нетривалій німецько-
польській війні записав на рахунок непоступливого Будапешта. 

У цілому польсько-угорська дипломатична традиція міцним корінням 
заглиблюється в середньовіччя. Спадщина доброзичливих взаємин ви-
значила характер міждержавних стосунків міжвоєнного періоду, передо-
всім під кутом зору доцільності спільного кордону, боротьби супроти Чехо-
словаччини особливо в 1938–1939 роках. Те ж бачимо на початку Другої 
світової війни. Отже, короткочасна з’ява польської еміграції на Закарпатті 
є річчю цілком закономірною, у тому числі на шляху Свалява–Чинадієво. 
Причому фотографія з польськими біженцями у «Землеробському кален-
дарі на високосний 1940 рік» Михайла Демка, депутата угорського пар-
ламенту, не викликала жодних заперечень з боку державного цензора. 

Прихильність угрофільської закарпатської періодики до польського 
ракурсу не випадкова. Наприклад, Степан Фенцик, лідер крайової Росій-
ської народно-автономної партії (РНАП), отримавши у 1934–1938 роках 
від польського консула в Ужгороді Халупчинського загалом 52 тисячі че-
хословацьких крон, використав їх на партійні потреби і видання газет у 
руслі польсько-угорського братерства. Тому в його «Карпаторосійському 
голосі» все, що стосувалося поляків і Польщі, висвітлювалося з надзвичай-
ною теплотою. Так, у травні 1933-го газета подала репортаж про торжества 
з приводу польського національного свята 3 травня, що відбулися у Празі, 
Брні, Братиславі, Кошице та Ужгороді. У приміщенні міського театру в Уж-
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городі 2 травня під покровительством польського посла в Чехословаччині 
В. Гржибовського пройшло урочисте засідання. З промовою виступив кон-
сул Польщі в Ужгороді М. К. Свержбинський. А 3 травня у греко-католиць-
кому храмі відбулось урочисте богослужіння і банкет у консульстві. 

Після Віденського арбітражу 2 листопада 1938 року Польща направи-
ла у Карпатську Україну радника міністерства закордонних справ П. Курни-
цького у статусі консула з особливими повноваженнями. Оскільки в Хусті, 
де розташувався уряд А. Волошина, було затісно (населення міста побіль-
шало вдвічі), польське консульство розмістилося в Севлюші (Виноградові). 

Аташе консульства Андрій Валігурський проінформував Варшаву про 
напад на консульство 9 січня 1939 року натовпу, керованого, за його при-
пущеннями, січовиками. Нападники вибили сім вікон. Через годину у кон-
сульство зателефонував прем’єр А. Волошин, який сказав, що напад учи-
нили безвідповідальні елементи, а січовики їх розганяли. Невдовзі після 
інциденту, 11 січня, консул П. Курницький відправився в Хуст, де його 
прийняв А. Волошин, який переклав провину на фенциківців – деструк-
тивних осіб. Вони фінансувалися через депутата чехословацького парла-
менту С. Фенцика, котрий залишився в Ужгороді, переданому Угорщині. 
У відповідь П. Курницький вручив ноту протесту, де йшлося про концент-
рацію у Карпатській Україні антипольських елементів із числа втікачів з 
Галичини. Чимало з них нелегально повернулося в Польщу. Їх нарахову-
вали близько 600 осіб за період із вересня 1938-го до лютого 1939 року. 

Водночас задовго до нападу на консульство у Севлюші польський 
уряд самостійно розробив план терористичної, диверсійної та пропаган-
дистської діяльності в Карпатській Україні. Його розробники – польські 
консули Мечислав Халупчинський (Ужгород) і згаданий П. Курницький 
(Хуст–Севлюш). План погодили польський посланник у Празі Казимір Па-
пеє та представник генерального штабу полковник Скрдліджевський у пер-
шій декаді січня 1939 року. У ньому передбачалося, що диверсіями керува-
тимуть з двох центрів – Ужгорода (включений тоді до складу Угорщини) та 
Пряшева (залишився в Чехословаччині – в автономній Словаччині). Йшло-
ся про витрати у близько 60 тисяч чехословацьких корун щомісячно. 

Польське консульство в Ужгороді працювало аж до ліквідації Польсь-
кої держави у вересні 1939 року. Щоправда, польським консулом був уже 
Й. Шченовський, котрий, між іншим, у серпні інформував Варшаву про ка-
тастрофічне соціальне та економічне становище Підкарпаття в умовах 
угорського панування і пропонував закупити велику партію винограду, яб-
лук і вина, щоби пригорнути до нового режиму принаймні багатих селян, які 
у тому році – 1939-му – не мали жодних шансів продати свою продукцію в 
Угорщині, а попередній ринок – чехословацький – безнадійно втратили. 

Досі нема повноцінної історичної картини, яка би відобразила масш-
табність та значущість явища, і про польську еміграцію на Закарпатті у 
вересні–жовтні 1939 р. Маємо під руками розрізнені відомості. Одначе й 
вони дозволяють зробити сміливу проекцію. Насамперед – про масшта-
би. 18 вересня 1939 року, на другий день вступу Червоної Армії у Західну 
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Україну, регентський комісар барон Ж. Переньї визначив компетентних 
осіб, які розробили заходи стосовно допомоги польським біженцям. Саме 
тоді спостерігався їх великий наплив. Першочергової уваги потребували 
поранені та хворі. Усіх утікачів поступово перевозили вглиб країни. 

Радянські військові з’єднання порівняно швидко вийшли до Карпат. 
21 вересня 1939 року встановився радянсько-угорський кордон. Наступ-
ного дня Польща капітулювала. Спочатку, очевидно, кордон був дуже 
прозорим, оскільки його перетинали численні озброєні загони, у котрих 
угорські військові забирали зброю і поселяли у спеціальні табори. 23 ве-
ресня на угорських теренах число біженців із Польщі досягло 20 тисяч 
осіб. Однак таланило далеко не всім. Наприкінці вересня 1939 року на 
Прикарпатті (у Городенці, Сколе, Надвірній) співробітники НКВС ув’язню-
вали поляків з обозів, що прямували до угорського і румунського кордо-
нів, аби дістатися до Війська Польського у Франції. Як правило, їм прису-
джували депортацію в Сибір на примусові роботи. 

У жовтні 1939 року, згідно із заявою військового міністра Угорщини, в 
країні нараховувалося 33 тисяч цивільних поляків і 5 тисяч офіцерів 
польської армії. Але, за даними німецької розвідки, кількість польських 
біженців в Угорщині складала 75 тисяч осіб, які розташувалися в 120 на-
селених пунктах. Чимало поляків (близько 50 тисяч) одразу після корот-
кочасного перебування на угорських землях через відкритий угорсько-
югославський кордон переправилися на Захід. 

Рух польської людності через Підкарпатську територію, ясна річ, не-
гативно позначився на політичній ситуації. Спостерігалася також тенден-
ція загострення криміногенного чинника. Один із підкарпатських депутатів 
угорського парламенту конфіденційно повідомив статс-секретаря з націо-
нальних справ Тібора Патакі, що «гуцули з червоними прапорами ідуть на-
зустріч радянським воїнам» і що місцеве населення має значну кількість 
гвинтівок, отриманих з рук відступаючих польських солдатів шляхом обміну 
на одяг і продукти, купівлі за готівку. У вересні–жовтні 1939 року угорські 
жандарми здійснили на Закарпатті ряд облав, аби примусити людей здати 
придбану зброю. Для її виявлення відповідальні особи регентського коміса-
ріату запропонували створити широку сітку агентів із трьох категорій: 1) вчи-
телів, які бояться за свої посади; 2) євреїв, які хотіли би відновити забрані в 
них патенти (ліцензії) на підприємницьку діяльність; 3) священики, які нена-
видять радянський лад за атеїзм і антиклерикалізм. Крім того, свою роль, 
на думку фахівців, повинна була зіграти перевірена агентурна сітка з числа 
«ідейних керівників карпаторуського населення». 

Не обходилось і без трагедій. Найбільш голосна з них обійшла кра-
йову періодику. Львівський воєвода Альфред Білик (1889–1939) у готелі 
«Чіллаг» у Мукачеві 19 вересня покінчив життя самогубством. Місцеві га-
зети дуже сильно перебільшили, коли написали, що біля покійного було 
знайдено один мільйон доларів. Цей випадок шокував трагікомічним під-
текстом. Також газетярі подали хибну версію про те, що А. Білик у Мука-
чеві чекав свою сім’ю (дружину і чотирьох дітей), які евакуювались іншим 
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транспортом. Знайшлися свідки, котрі помилково повідомили, що сім’я 
екс-воєводи загинула в дорозі під час нападу українських повстанців. 
Одначе ніби буквально за півгодини після самогубства дружина з дітьми 
приїхала в Мукачево! У похороні Альфреда Білика взяли участь визначні 
представники міста і сотні людей. 

Насправді А. Білик залишив записки, де пояснив своє самогубство 
тим, що відчуття власної гідності не дає йому право на життя, бо не зміг 
оборонити Львів. Уряд Польщі ще до падіння Львова відправив воєводу 
на допомогу польському консульству в Мукачеві. 

Щодо спалаху насилля на прикарпатських теренах. У вересні 1939 
року лише з Варшави у південно-східному напрямку евакуювалося 200-
300 тисяч жителів. Вони й принесли до столиці інформацію про діяль-
ність на українських землях озброєних формувань політичного характеру, а 
також розбійницьких банд, що нападали на вихідців із центральної Поль-
щі. Проте варто пам’ятати, що у Війську Польському воювало 100 тисяч 
українців, а в антипольських виступах різного плану могло бути задіяно 
кільканадцять тисяч представників місцевого українського населення. Ці-
кавий факт. Власне, солдати-українці у вересні 1939 року допомогли ко-
мандиру польської 11-ї Карпатської дивізії полковнику Б. Пругару-Кеттлінгу 
дістатися до Угорщини шляхами, контрольованими українськими повстан-
цями. Подібних свідчень при бажанні можна назбирати достатньо. 

Польська еміграційна епопея не тільки навстіж відчинила двері для 
нелегальної торгівлі зброєю на Закарпатті. Дехто (прихильний до режиму 
і близький владі) скористав од напливу розмаїтого польського добра в ін-
ший спосіб. Угорський уряд 119 коней з усіх, які перебрав восени 1939 
року від поляків, передав підкарпатським господарям безоплатно. Акція 
мала чітко окреслене пропагандистське спрямування. Адже восени 1938-
го та у березні 1939 року з дозволу цивільної влади чехословацькі війсь-
кові в багатьох закарпатських селян реквізували коней, котрі до власни-
ків так і не повернулися. 

Ліквідація польської державності несподівано загострила давні еко-
номічні проблеми в домінуючому аграрному секторі Закарпаття. Восени 
1939 року виникли труднощі в реалізації закарпатських овочів і фруктів 
(особливо яблук і слив) ще й тому, що «стратився польський експорт». 
Зокрема, відчутно постраждала низовинна Тячівщина, що славилася яб-
луневими садами. Щоб зняти напругу, угорський уряд прийняв рішення 
дозволити переробку на спирт сто вагонів яблук і сто вагонів слив у міс-
цевих броварнях. Окрім того, у Берегсасі (Берегово) і Надьсевлюші (Ви-
ноградові) відкрили спеціальні сортувальні, де відбирались якісні фрукти 
для продажу на внутрішньому та зовнішньому ринку. 

Ось фрагментарно так виглядає сьогодні історична картина з питан-
ня, сфокусованого у заголовку. Гадаю, біди не буде в тому, щоби зайвий 
раз проголосити ad fontes у цьому немагістральному, але поважному і 
вкрай потрібному напрямку. 

 
Новини Закарпаття, 30 серпня 2014 року 
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КНЯЗЬ ФЕДІР КОРЯТОВИЧ 
У НАРОДНИХ ПЕРЕКАЗАХ І НАУКОВИХ ПРАЦЯХ 

 
Переважна частина вчених нині вважає, що литовсько-подільський 

князь Федір Корятович помер 600 років тому – у 1414-му, похований у 
Мукачеві. 

Зачарований перстень 
У фольклорі та професійному мистецтві нерідко зводять місток, що 

пов’язує два береги над річкою часу. Німа художня стрічка чеського ре-
жисера Яна Юсти-Розводи «Коріатович (Чарівний перстень Карпат)» 
1922 року була однією з перших робіт відомої кіностудії AB (потім – «Bar-
randov») у Празі. У ній задіяно два десятки акторів, головну роль (Федора 
Корятовича) виконав Теодор Піштек. Корифей українського театру Мико-
ла Садовський, котрий проживав тоді у Празі, втілив образ Лаборця. 

Сценарій фільму належить перу інтернаціонального тандему – укра-
їнця Василя Пачовського і чеха Карела Фігдора. Спонсорами «Коріато-
вича» виступили визначний політик, директор Ужгородської вчительської 
семінарії, греко-католицький священик Августин Волошин і директор 
«Підкарпатського банку», пізніше губернатор Підкарпатської Русі Костян-
тин Грабар. Прем’єра відбулася у Празі 9 листопада 1922 року в присут-
ності президента Чехословаччини Томаша Масарика. 

За сюжетом чарівний перстень князя Лаборця охороняв рідну зем-
лю, аж поки не загубився з вини його нащадків. Лише через кілька сто-
літь князь Федір Корятович відновив основи руської державності з крайо-
вим центром у Мукачівському замку. 

Перемога над змієм 
Уперше спеціально зосередився на відлунні постаті Федора Корято-

вича в усній народній творчості Іван Панькевич. У 1930 році він оприлюд-
нив наукову студію, де переглянув ключові історичні віхи і джерельні ві-
домості, зацитував і проаналізував два перекази із двох сусідніх сіл нині 
Мукачівського району. Це його власний запис 1923 року в Копинівцях від 
Іллі Петаха і текст із Бобовища, оприлюднений Корнилом Заклинським у 
збірнику 1925 року. 

В обох переказах центральним є мотив перемоги наляканого князя 
під час полювання над несподіваним, незнайомим, небаченим досі зві-
ром (Копинівці) чи великим шарканем-змієм (Бобовище). Він убив його 
списом (Копинівці) або шаблею (Бобовище), почерпнувши богатирську 
сили молитвою до святого Миколи (Копинівці) чи Бога (Бобовище). У вдяч-
ність за своє врятоване життя Федір Корятович «завюв монахув из Украи-
ны» (Копинівці) та з добротних дубів збудував монастир. Його за кілька 
століть замінили мурованим – Отців Василіан, улюблене місце греко-ка-
толиків для відпусту. 

Показовим є пояснення Іллею Петахом із Копинівець офіційної тоді 
назви рідного краю в самому кінці переказу: «И позад того, што сесі пусті 
Карпати засіли русини, котрі прийшли із Корятовичем із України, зато на-
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зиваєся Подкарпатска Русь. При мадярскум режимі то било утаєно». Ця 
родзинка заслуговує високого індексу цитувань. 

Загалом уперше переказ про перемогу Федора Корятовича над змієм 
зафіксований у Мукачівському літопису 1458–1871 років, що вівся в мо-
настирі, зберігався в його архіві та якимось дивом загубився. Проте Ана-
толій Кралицький устиг початок літопису (побіжний виклад подій 1339–
1458 років) надрукувати у львівській газеті «Слово» 1874 року, а Михай-
ло Врабель – хронологічну частину (1458–1871) в ужгородській газеті 
«Наука» 1897–1899 років. 

У 1922 році Франтішек Тіхий провів історико-текстологічний аналіз і 
встановив, що початок літопису явно не пам’ятка XV століття. У тому був 
переконаний також Іван Панькевич, датуючи літописний фрагмент із «ле-
гендарним оповіданєм о Корятовичу» початком XVIII століття. Переказ за-
фіксовано наступним чином: «Князь Федор Коріятович… от года 1339 по-
ложи основаніе нині сущого города Мукачевского, в нем же пребивая часу 
нікоєго, ізийде ловити на гору (яже наречена гора Чернец) и где нападе 
нань змій велій (драконит), зіял усти, хотяй позлотити, і призва святителя 
Николая в помощ, копієм оружен, заколе єго, яко ізявляет образ із камені, 
ізсічен в старой церкви, збавшле єго губительства і поглощенія зміїного на 
камені єсть, в честь і память святителя Христова Николая положи храм сей, 
і уведе він іноков в літо 1360 дня 8 марта, Божіїм єже со всіх промишле-
нієм». Як бачимо, до цієї канонічної версії найближчим є запис у Копинівцях. 

Іван Панькевич вважав, що «легенда про чудо св. Николая, зроблене 
Корятовичеви» з’явилася значно пізніше завершення будівництва церкви 
святого Миколи на Чернечій горі в Мукачеві. Її фундатором став Федір 
Корятович, тому і був глоріфікований, оповитий надзвичайним учинком. 
До того, за припущенням І. Панькевича, могла спонукати кам’яна фігура 
святого Юрія Змієборця, що стояла в тій церкві. Скульптуру святого Юрія 
стали сприймати за втілення князя Федора Корятовича. У цьому були впев-
нені богомільні селяни, котрі з таких близьких до Мукачева сіл, як Бобо-
вище і Копинівці, часто провідували монастир. 

Прихід на Закарпаття 
Досі дискусійним також є час появи в Мукачеві подільського князя 

Федора Корятовича. Він, представник правлячого у Литві роду, доводив-
ся родичем угорському королю Сигизмунду (Жигмонду), котрий правив у 
1387–1437 рр. Батькова рідна сестра Алдона (Анна), дружина польського 
короля Казиміра III, була прабабкою Сигизмунда. 

Історики поділені на декілька груп. Одна з них висунула аргументо-
вану версію про безпідставне ототожнення двох постатей. Про «закар-
патський період» князя Федора Корятовича мовиться в джерелах у про-
міжку від 1339-го до 1395 року, а Федір Опільський, князь Поділля, при-
був у Мукачево між 1493 і 1395 роками і помер 1414-го або 1415 року. Із 
цього приводу дискусії у наукових колах тривають скоро вже століття. 
Припускають, що Федір Корятович взяв участь у знаменитій битві під 
Грюнвальдом у липні 1410 року, але на боці союзника німецьких рицарів 
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– угорського короля. П’ятиліттям пізніше, 6 липня 1415 року, не виклю-
чають окремі дослідники, що він був присутнім при спаленні чеського 
проповідника Яна Гуса за рішенням собору в Констанці. 

Важливу роль в отриманні Федором Корятовитем притулку і воло-
дінь на Закарпатті зіграло те, що династія Корятовичів на Поділлі були 
ленниками Людовика (Лайоша) Великого, короля Угорщини (1342–1382) і 
Польщі (1370–1382). Вірність присязі угорській короні призвела до втрати 
наприкінці 1394 року ними Поділля. Від нього Федір Корятович з братом 
Василем письмово зреклися 1403 року на користь польського короля 
Ягайла (Владислава). Від угорського короля Федір Корятович отримав у 
володіння Мукачево і комітат Берег. Імовірно, він одружився у 1390-х ро-
ках із Валгою (Вальхою), донькою марамороського воєводи Драга. Вре-
гулювання державної належності Поділля відтак майже два десятиліття 
тривало у форматі перемовин угорського, польського, литовського воло-
дарів Сигизмунда, Ягайла, Вітовта. 

У народних переказах знайшли відбиток події, що істотно змінили хід 
крайової історії. Завдяки Федору Корятовичу місцевості, що опустіли піс-
ля масштабної еміграції волохів на чолі з воєводами Богданом Водою 
(1342 року) і Драгошем (1359) у межі сучасної Молдови, заселили вихідці 
з Поділля. За припущеннями, які деякі вчені вважають завищеними, їх 
було від 40 до 60 тисяч осіб (7-8 тисяч сімей). Причому з давніми подоля-
нами пов’язані сучасні говірки басейну Латориці та Боржави, що зберіга-
ють чимало спільних рис, включно з «уканням» (вул, кунь і т. д., замість віл, 
кінь…), ніде більше не поширеним на Закарпатті. За припущенням чле-
на-кореспондента Національної академії наук України Василя Німчука, 
писцем знаменитого Королевського (Нелабського) Євангелія 1401 року 
міг бути книжник, який приїхав разом із Ф. Корятовичем. 

У 1360 році у вдячність за врятування від нападу змії князь начебто 
заснував монастир, хоча насправді звів значно пізніше лише монастирську 
церкву на Чернечій горі у Мукачеві в честь святого Миколи. Потім він роз-
будував монастир у Красному Броді на Пряшівщині, нині Словаччина. 

У деяких переказах, які побутували в межах нинішнього Іршавського 
району, відображені майнові та земельні конфлікти Федора Корятовича з 
місцевим панством (село Хмільник), його щедроти – подарував селянам 
Горбка діброву, де росла тисяча дерев. 

Для нащадків подільських переселенців усе це є закономірним від-
лунням. У подальшому вони разом із мігрантами з Галичини збагатили 
карпатохорватську демографічну основу класичної Угорської Русі – вось-
ми «північноугорських комітатів», якими народознавці ґрунтовно заціка-
вилися наприкінці XIX cтоліття. 

У переказі про Мукачівський замок, записаному діалектологами не-
давно від жительки села Макарьово Мукачівського району Ганни Габо-
рець, 1953 року народження, «велике переселення» з Поділля зумовле-
не потребою залюднити регіон, опустілий через татарські набіги. Подаю 
повністю, але без позначення фонетичних нюансів: 
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«Доки на наш край не нападали татари, кам’яних замків не було. Ай-
бо татари дерев’яні замки попалили, а людей повбивали. Як татари піш-
ли із сих місць, король Бийла почав скликати людей з інших земель. За-
просив він руського князя Корятовича, а Корятович привів із собою сорок 
тисяч людей. На високій горі Корятович почав будувати замок, а робота 
була кривава навозити і наносити на таку стрімку гору каміння. Від тої 
муки всю місцевість навколо замку назвали Мукачевим». 

Цей текст (за винятком двох перших речень) є практично ідентичним 
розповіді Василя Короловича з села Страбичово того ж району. Він потра-
пив у збірки «Ходили опришки» (1983), «Як то давно було» (2003). Їх упо-
рядник Іван Сенько пізніше вказав на анахронізм, помічений у цьому пе-
реказі. Угорський король Бела IV правив із 1235-го до 1270 року, а по-
дільський князь Федір Корятович володів Мукачівським замком щонай-
менше через століття. 

Символіка боротьби з ворогом 
Народним переказах у цілому не притаманна фактографічна точність. 

Це ж не історична хроніка. На сьогодні маємо різні підходи до народної 
поетики і сприйняття вірогідності окремих епізодів із переказів, що дійшли 
до нашого часу. Так, Іван Панькевич показав тісний зв’язок «оповіданя 
про чудесне збавленя Корятовича змія» і середньовічного апокрифа про 
святого Юрія, змія та царівну, що набув значного поширення в Українсь-
ких Карпатах у XVIII столітті (збірник Стефана Теслевцевого). 

На погляд Василя Сокола, відвоювання окупованих давньослов’ян-
ських земель подано у символічній формі: Федір Корятович переміг шар-
каня (змія-дракона), що уособлює ворога. У свою чергу, заснування кня-
зем монастиря вказує на перемогу християнських ідеалів. Із точки зору 
Івана Сенька, ці та подібні сюжети настільки казкові, що їх слід розгляда-
ти у жанровій системі легенд, а не переказів. 

Священик Святомиколаївського православного монастиря у Мукачеві, 
архімандрит Василь (Володимир Пронін) приземлив легендарне тло до-
бре знаного сюжету про двобій Федора Корятовича зі змієм, що набли-
зив його до образу святого Георгія (Юрія). Уперше цей переказ оприлюд-
нений у літописі Мукачівського монастиря 1458 року, звідки поданий Ана-
толієм Кралицьким у львівській газеті «Слово» у 1874-му. 

Відомо, що в Карпатах розповсюджені дуже великі змії. В. Пронін при-
гадав, як на мисливця у селі Велятино нині Хустського району напав змій 
більше двох метрів завдовжки. Мисливець, утікаючи, перестрибнув з гір-
ки через потік і дістав грижу. Змій кинувся за ним і розбився, упавши на 
гострі каміння в потоці. Якщо досі на людей нападають змії, а лікарі ма-
ють спеціальні протиотрутні засоби проти їх укусів, то нема нічого дивно-
го і легендарного в тому, що у XIV столітті під час полювання на князя 
напала змія. Така логіка отця Проніна цілком слушна. 

Народна топоніміка 
Із видуманими вояками князя Федора Корятовича у двох топоніміч-

них переказах пов’язані заснування сіл Арданово та Студений, відповід-
но Іршавського і Міжгірського районів. Воєвода Ардан заклав на горі Гат 
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замок, а поруч поселення, котре не знало панщини. Його мешканці зобо-
в’язалися допомагати Мукачівському замку в разі ворожого нападу. 
Остуд, легінь (воїн) Корятовича, оселився поблизу гори Кийовець. Посе-
лення, що розросталося, спочатку назвали Остуднів, а потім – Студений. 

Топонімічні перекази нерідко відбивають різні часові нашарування. У 
1923 році 54-літній Ілля Петах тлумачив назву села Копинівці нині Мука-
чівського району, беручи до уваги дві міграційні хвилі на Закарпаття – 
прихід угорців і переселення українців із Поділля. Від імені загиблого ма-
дярського воїна (офіцера) тутешню місцевість називали Копинове поле. 
Коли ж Федір Корятович край «заселяв русинами», Копинове поле обжи-
ли дві родини, котрі й започаткували село. 

Ось таким привабливим персонажем в українську історію увійшов ли-
товець Федір Корятович. 

 
РІО, 13 вересня 2014 року 
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ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА 
 
 
 
 
 

…Утни, батьку, щоб нехотя 
На весь світ почули, 
Що діялось в Україні... 

 
Тарас Шевченко,  

«До Основ’яненка», 1839 
 
 
 
 
 

У СТИСНЕНОМУ В ПРУЖИНУ ЧАСІ  
ТРЕБА БЛИСКАВИЧНО ДІЯТИ НЕ ДЛЯ СВІТУ,  

А ЗАРАДИ САМИХ СЕБЕ 
 
 

Діалоги 
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ВЕНГЕРСКАЯ ВЛАСТЬ  
СТРАДАЕТ КОМПЛЕКСОМ НЕПОЛНОЦЕННОСТИ  

ПОД НАЗВАНИЕМ «ВЕЛИКАЯ ВЕНГРИЯ» 
 

Интервью ИА REGNUM доктора исторических наук, профессора 
Ужгородского национального университета (Украина) Романа Официн-
ского. 

 
– ИА REGNUM: Если говорить об исторической принадлежности 

Закарпатья, чье влияние на этой земле доминировало? 
– Обычно в настоящее время ведутся разговоры о статусе Закарпатья 

в прошлом исключительно не через поиски исторической правды, то есть 
не в научной плоскости, а в политической – ради мобилизации поредев-
шего электората. Кое-кому тайком хочется изменить государственные 
границы Украины в свою пользу. Поэтому раз за разом в завуалирован-
ном виде витают реваншистские мифы, по-варварски вырванные из цель-
ного исторического полотна. Идет речь о подмене настоящего виртуаль-
ным прошлым. В действительности именно в Закарпатье начинается ис-
тория Украины. Не в Киеве, Харькове, Львове, Причерноморье или Дон-
бассе. Именно в Закарпатье в 1970-х годах археологи обнаружили пер-
вую стоянку первобытных людей в пределах современной Украины. Воз-
раст стоянки около миллиона лет, а находилась она на возвышенном бе-
регу равнинного течения Тисы (русло с тех пор сместилось) недалеко от 
поселка Королево Виноградовского района. До тех пор Украина вела 
свой отсчет из пещер Крымских гор – около 150 тысяч лет назад. 

Начиная с первобытных времен, Верхнее Потысье (Закарпатье с 
прилегающими землями, которые сейчас находятся в составе Словакии, 
Венгрии и Румынии) является связующим звеном между Восточной и 
Центральной Европой. Визитной карточкой региона стали постоянные 
миграции: расселение, переселение, колонизация. Истоки его неолити-
ческих земледельческих культур принадлежат к Балкано-Дунайскому ми-
ру. В эпоху бронзы (II тыс. – VIII ст. до н.э.) местная этнокультурная кар-
та резко меняется под воздействием земледельцев из Балкан, скотников 
из Северного Причерноморья и Прикарпатья, кочевников из Приальпий-
ской зоны. В течение бронзового века проходили как ассимиляционные, 
так и интеграционные процессы в пределах периферийной группы пра-
фракийцев. В их цивилизационном активе – укрепленные городища (ос-
татки находятся вблизи сел Арданово, Негрово, Шелестово, поселка Со-
лотвино, городов Иршава, Мукачево (микрорайон Пидгоряны)), каменное 
строительство, керамика, цветная металлургия, конная езда на колесни-
цах, транзитная торговля, разработка соли в Солотвино, военный конт-
роль за перевалами. Согласно подсчетам на 2001 год, в регионе найде-
но 331 бронзовое сокровище с 15 тысячами предметов весом 10 тонн. 

Эпоха железного меча, плуга и топора в Верхнем Потысье связана с 
«восточным фактором» – вторжениями киммерийцев (племена агафир-
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сов) и скифов. Однако фракийское население оставалось доминирую-
щим, пока оно в III ст. до н.э. на двести лет не попало в орбиту кельтской 
цивилизации, которая овладела Центральной Европой. В регионе изуче-
но свыше шести десятков кельтских городов – оппидумов, в частности, и 
на холмах Галиш и Ловачка (окраина Мукачево). С могучим кельтским 
племенем бойев некоторые ученые связывают украинский субэтнос – 
бойков, которые проживают по оба бока Карпат, – на стыках Закарпат-
ской, Львовской и Ивано-Франковской областей. Среди прочего, кельты 
оставили нам в наследство урбанистическую культуру, гончарную кера-
мику ремесленного производства, ротационные мельницы. 

В I ст. до н.э. северные фракийцы восстановили здесь свои позиции 
в виде трансформируемого гето-дакийского массива, о чем свидетельст-
вуют остатки их поселений вблизи сел Малая Копаня, Подвиноградов, 
Петрово. В первой половине I тыс. н.э. геты (даки) пережили германское 
нашествие (племена гепидов) и постепенно растворились в славянской 
среде. Опять же, ряд ученых с славянизированными даками связывают 
появление гуцулов – украинский субэтнос, который занимает площадь, 
что в административном измерении равна небольшой области Украины 
– от одного до нескольких районов Закарпатской, Ивано-Франковской, 
Черновицкой областей, прилегающие уезды Румынии. 

В VII – X ст. Закарпатье принадлежало к зоне военно-политической 
и культурной экспансии Большой Моравии и Болгарского царства. В X ст. в 
этот индоевропейский «плавильный котел» вклинились представители 
Уральской семьи этносов и языков. Ища «вторую родину», в Паннонию 
прибыли кочевые древневенгерские племена. В целом Закарпатье так и 
осталось плодом трех давних культур – кельтов, даков, славян. К XIV ст. 
оно фактически было «ничейной землей», то есть приграничьем трех 
средневековых монархий – Русь (Киевская и Галицко-Волынская), Поль-
ша, Венгрия. Однако ни государств, ни украинцев, ни поляков, ни венг-
ров в современном понимании тогда не существовало. 

После распада Венгерского королевства в 1526 году большая часть, 
а затем все Закарпатье, на несколько веков попало под австрийское 
влияние. Одновременно здесь после 1526 года сформировался венгер-
ский анклав. Именно в составе Австрийской империи находился край, ко-
гда в середине XIX ст. национальный романтизм разбудил порабощенные 
народы. С тех пор уже полтора века обсуждают вопрос о том, насколько 
Закарпатье является исконной землей той или другой политической на-
ции. Венгерские националисты последовательно зачисляют ее к «короне 
святого Иштвана». Так же и для Российской империи до 1917 года не 
было никаких трудностей обосновать свои территориальные претензии. 

В рамках австро-венгерского дуализма (1867–1918) по Закарпатью 
изрядно прошелся каток мадьяризации, потому значительная часть со-
временных закарпатских венгров – венгры только третьего-четвертого 
поколения. Однако украинский характер края оказался неистребимым со 
всех точек зрения. Более 80 % нынешнего населения Закарпатской об-
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ласти считают себя украинцами, а вторыми по численности являются 
венгры – 12 %. Почти семикратное преимущество. Такие исторические 
реалии. 

Конечно, нынешнее лицо Закарпатья сформировали разные этниче-
ские сообщества: украинцы, венгры, немцы, румыны, сербы, хорваты, 
евреи, итальянцы, греки, словаки, чехи, русские, ромы. Веками край слу-
жил местом спасения от войн для населения Галичины, Венгерской ни-
зины и Балканского полуострова, обживался, опустошался и снова засе-
лялся, особенно после монгольских, татарских, турецких вторжений. 
Приведу два примера. Немецкие колонисты существенно повысили жиз-
ненные стандарты, внедрили уличную застройку. Они проживали в 82-х 
селах Закарпатья, пока не испытали со стороны советской власти беспо-
щадных репрессий как представители «враждебной нации». В свое время 
македонские греки сосредоточили в своих руках всю торговлю Ужгород-
ской жупы (округа) – приблизительно пятая часть от нынешней площади 
Закарпатской области. В середине XVIII ст. их часть в населении Ужго-
рода (1,5 тысяч человек) достигла 14 %. Со временем они смешались с 
православными одноверцами – сербами, ассимилировались. 

Вот такими являются страницы прошлого Закарпатья. Настоящее – 
как на ладони. Украинский характер края имеет долговременную истори-
ческую перспективу. 

– ИА REGNUM: Как в Закарпатье живется в настоящий момент 
венграм? 

– Как и другим. Они получают одинаковую со всеми зарплату, пен-
сию, пользуются теми же коммуникациями и коммунальными удобства-
ми, имеют самые широкие возможности реализоваться в общественной 
и политической жизни. Но минус в том, что они самозамкнулись, в част-
ности, из-за языкового дискомфорта. Украинское государство в течение 
двадцати лет сдавалось перед внешним шантажом относительно «на-
ционального вопроса» и очень мало позаботилось о создании условий 
для интеграции национальных меньшинств по европейскому образцу, в 
том числе путем полноценного изучения государственного языка. По-
этому в школах с венгерским языком обучения до сих пор звучат сетова-
ния на устаревшее методическое обеспечение, недостаток качествен-
ных словарей и так далее. Иногда наблюдается скрытый «языковой бой-
кот» местных функционеров, которые финансово зависимы от офици-
ального Будапешта. Мол, изучение украинского языка угрожает ассими-
ляцией. Поэтому их курс – самоизоляция венгерского меньшинства. 

Вообще-то, мы видим большой разрыв между повседневными забо-
тами рядовых венгров и действиями их штатных «защитников», которые 
остаются неизменными в течение двух десятилетий и, будучи гражда-
нами Украины, откровенно делают все возможное ради другого государ-
ства. Очень часто – на грани фола. 

– ИА REGNUM: Какими могут быть последствия для Закарпатья 
нового венгерского законодательства, которое существенно упро-
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щает процедуру приобретения гражданства этого государства пред-
ставителям диаспоры? 

– Действительно, 26 мая 2010 года парламент Венгрии принял изме-
нения к закону о венгерском гражданстве, которые вступили в действие 
с 1 января этого года. Согласно им, этнические венгры (лица венгерского 
происхождения), которые проживают вне пределов Венгрии, могут полу-
чить венгерское гражданство по упрощенной процедуре. Основанием 
для получения гражданства является базовое знание венгерского языка 
и подтверждение того факта, что кто-то из членов семьи (предков) был в 
прошлом гражданином Венгрии. При этом не обязательно проживание 
на территории Венгрии. 

В краткосрочной перспективе для Закарпатья это не будет иметь 
серьезных последствий, в долгосрочной – тем более. Из региона выедут 
последние желающие, потому что сильно желающие уже выехали давно. 
Одновременно нанесен существенный удар по международному имиджу 
Венгрии. Она расписалась в собственном бессилии выйти из демогра-
фической пропасти. Применив моноэтнический принцип, венгерская 
власть прямым текстом назвала своим приоритетом поддержку «расо-
вой чистоты». Дело в том, что с конца 2009 года численность «коренного 
населения» Венгрии уменьшилась более чем на 40 тысяч человек. Од-
нако, благодаря иммиграционной политике фактическое сокращение со-
ставило 28 тысяч человек. Но при этом в 2010 году пройден очень груст-
ный для страны предел: численность населения Венгрии снизилась до 
отметки менее 10 миллионов. Это весьма встревожило политические 
силы, присутствующие в венгерском парламенте. Они стремятся любой 
ценой возобновить число граждан на уровне выше 10 миллионов. 

Текущий эффект введения в действие данного закона – 35 тысяч 
заявлений из всех стран. Последующие перспективы являются иллю-
зорными, но сейчас мы видим красивую афишу при плохой игре амбици-
озной труппы. Вот и 12 марта 12 выходцам из Хорватии торжественно 
вручили венгерские паспорта. Для этого мероприятия избрали город Мо-
хач, где в 1526 году османы «похоронили» Венгрию как независимое го-
сударство. Двумя днями позже аналогичную церемонию с полусотней 
«новобранцев» провели в румынском городе Клуж-Напока, где в 1443 го-
ду родился самый выдающийся венгерский король Матяш Корвин. 

Относительно Украины свой этнодемографический пылесос Венгрия 
включила давно. В пределах Закарпатья пока еще не было замеченных 
театрализованных импровизаций с использованием историко-политичес-
кой символики. Здесь можно переборщить. 

– ИА REGNUM: Как вы прокомментируете официально заявлен-
ное Будапештом стремление создать венгерские автономии в Ру-
мынии, Словакии, Сербии и на Украине? 

– Венгерская правящая верхушка выглядит беспомощно и страдает 
комплексом неполноценности под названием «Великая Венгрия». Вен-
герская власть хоть чем-нибудь стремится отвлечь внимание соотечест-
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венников от того, что государство на грани дефолта и банкротства. Как 
известно, государственный долг Венгрии превысил 80 % внутреннего ва-
лового продукта и достигает 110 миллиардов американских долларов. 
Для сравнения: вдвое меньшим является государственный долг Украи-
ны, где такое же «талантливое» руководство, но население в четыре с 
половиной раз больше, чем в Венгрии. 

Будучи по уши в долгах, венгерское правительство сознательно по-
шло на внешнеполитическую провокацию и потратило 160 тысяч евро на 
огромный ковер – площадью 202 квадратных метра. Его развернули 18 ян-
варя этого года в брюссельском офисе перед началом председательства 
Венгрии в Европейском союзе. Это вызвало шквал критики со стороны ее 
соседей, ведь на ковре была размещена карта 1848 года, когда Будапешт 
контролировал земли современных государств Австрии, Румынии, Сербии, 
Словакии, Хорватии, Украины. Поэтому проектируемые в настоящее вре-
мя в Будапеште автономии должны были бы возродить «исторически вен-
герские регионы». Логично, что все соседние государства будут на удив-
ление солидарными. На это не пойдет ни Румыния, где из 22 миллионов 
жителей 1,5 миллионов венгров (6,6 %), ни Словакия, где из 5,4 миллионов 
жителей более полумиллиона венгров (9,7 %), ни Сербия, где из 7,3 мил-
лионов жителей 290 тысяч венгров (4 %), а тем более Украина, где живет 
около 140 тысяч венгров, или 0,3 % от всего населения (46 миллионов). 

Не менее красноречивым является другой аспект. Недавно в прави-
тельстве заговорили о новом проекте Конституции, чтоб изменить офи-
циальное название государства Венгерская Республика (Magyar Köztár-
saság) на Венгрия (Magyarország). Но пока еще парламент проголосовал 
только за изменение названия международного аэропорта в Будапеште, 
прибавив «имени Ференца Листа». Да еще буквально на днях, 23 мар-
та, Иосифа Сталина лишили звания почетного гражданина Будапешта, 
предоставленное ему почти 64 года назад, 7 ноября 1947, «за выдаю-
щиеся заслуги в работе на благо венгерского народа». Чем не парадокс. 
Только сейчас досмотрели. 

Резюмируя, все эти ковры, переименования, автономии и прочие улов-
ки являются дымовыми шашками, которыми властная элита Венгрии мас-
кирует экономические провалы и пробует отдалить взрыв общественно-
го недовольства, который назревает. Это ясно, стоит лишь заглянуть в 
социологические опросы, которые проводились за последние месяцы. 

– ИА REGNUM: Какова ваша позиция относительно венгерского 
монумента на Верецком перевале, который подожгли недавно. Как 
быть с этим памятником? 

– Этот монумент и дальше будет исполнять роль туристической при-
манки, хотя он и установлен с нарушением законодательства, что явля-
ется предметом особого антикоррупционного интереса. Для киевлян то-
же поставили памятный знак на Венгерской Горе. Но линия государст-
венной границы Венгрии никогда не достигнет ни Верецкого перевала, 
ни Киева, ни «первой родины» – южного Урала. По большому счету, ни-
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какой памятник не помешает нам быть самим собой. Не помешает за-
быть о венгерских преступлениях против человечности в 1939 году или 
мнимо маркировать путь летописных мадьярских племен. Как на Верец-
ком перевале. Между теми событиями тысячелетнее расстояние. Конеч-
но, то, что ближе, болит больше всего. Одновременно нужно настойчиво 
возводить новые мосты между обеими нациями – украинской и венгер-
ской. Мосты примирения и понимания. Без игры лишь в одни ворота. 

– ИА REGNUM: Возможно ли, на ваш взгляд, сотрудничество 
венгерской партии «Йоббик» и украинской партии «Свобода», кото-
рое недавно анонсировал евродепутат Бела Ковач, и как конкретно 
оно может выглядеть? 

– Это вообще нонсенс. «Йоббик» не сможет прожить без «Великой 
Венгрии» с Закарпатьем включительно. Украинские националисты из 
«Свободы» здесь не союзники, а жесткие противники: «имперских памят-
ников и символов», двойного гражданства, автономии. Это видно, в част-
ности, из канители вокруг Верецкого перевала. На витиеватое, с двой-
ным дном заявление Генерального консульства Венгерской Республики 
в Ужгороде, Закарпатская областная организация «Свободы» ответила 
категорически: «Вас ожидает еще много работы по установлению исто-
рической справедливости за преступления венгерского государства во 
время оккупации Карпатской Украины в 1939 году, а также за геноцид 
украинского народа 1939–1944 гг. на просторах Закарпатья, когда была 
уничтожена почти треть нашего населения». Не думаю, что «Йоббик» и 
«Свобода» в этом направлении совместно засучат рукава. Но если они 
найдут какие-то точки соприкосновения, то это стоит только искренне 
приветствовать, ради межнационального взаимодействия и единения. 

 
REGNUM, 29 березня 2011 року 
 
 
ДО 40 % ВІД ЛЮДСЬКИХ ВТРАТ СРСР У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ  

ПРИПАДАЄ САМЕ НА УКРАЇНУ 
 
Війна – найстрашніше, що може трапитися в житті людини. Особ-

ливо це чітко розумієш, коли стикаєшся з нею віч-на-віч. У світі нині 
неспокійно, але прикрий досвід попередніх поколінь невпинно нагадує – 
не повторюйте помилок. Мирне і чисте небо над головою – не баналь-
ність, а щоденна потреба. Тому й День перемоги – особливе свято. 
Для всіх. А чому, «Новини» сьогодні з’ясовують у одного з дослідників 
Другої світової війни, автора близько 40 праць із цієї проблематики, 
доктора історичних наук, професора Романа Офіцинського. 

– Романе Андрійовичу, за кілька днів ми святкуватимемо День 
перемоги наскільки дата – 9 травня. Але, наскільки мені відомо, ця 
дата є актуальною тільки для постсоціалістичних країн. Решта світу 
святкує днем раніше. То на чиєму боці правда? 
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– Так, справді, перемогу над нацизмом світ відзначає днем раніше, 
причому в «робочому режимі», не оголошуючи вихідних, як в Україні. Са-
ме 8 травня 1945 року набув чинності акт про капітуляцію Німеччини, під-
писаний напередодні у французькому місті Реймс у присутності й пред-
ставника Радянського Союзу. Проте СРСР домігся підписання другого 
акту про капітуляцію – під Берліном о 22 годині 43 хвилини за централь-
ноєвропейським часом. Якраз у Москві стрілка годинника показувала 43 
хвилину нового дня – 9 травня. Отож дрібний «часовий курйоз» змістив 
історичну дату для «країн соціалізму». Оскільки такою вона збереглася у 
деяких пострадянських державах, то Генеральна Асамблея ООН у резо-
люції від 22 листопада 2004 року проголосила обидві дати – і 8, і 9 трав-
ня – Днями пам’яті та примирення задля пошани всіх жертв Другої сві-
тової війни. 

– Яких демографічних збитків зазнала Україна за наслідками 
пакту Молотова – Ріббентропа? 

– Загальні втрати України у Другій Світовій війні – включно з убити-
ми, депортованими, евакуйованими, біженцями, становлять не менше 14 
мільйонів осіб. А це – понад 40 % від людських втрат СРСР. Якщо не 
зважати на «золотий вересень» 1939 року, то нещадний вихор пронісся 
Україною двічі – із заходу на схід (1941–1942) і зі сходу на захід (1943–
1944). В Україні воювали до 60 % дивізій вермахту, майже половина бо-
йових частин СРСР. Радянський Союз тут мав справу не тільки з німця-
ми, а й з мільйонною румунською армією, сотнями тисяч угорців, італій-
ців. Власне, найбільші втрати українського населення припадають не на 
катастрофічний 1941-й рік, а на «визвольні» 1943–1944 роки, коли селян 
гнали поперед радянських військ як гарматне м’ясо. 

– А що ж у той час відбувалося на Закарпатті? 
– Наш край війна зачепила декілька разів. Уперше вона прийшла за 

півроку до початку Другої світової. 15-18 березня 1939 року Угорщина 
окупувала, відтак анексувала Карпатську Україну. Вдруге – у вересні 
1939-го, коли, рухаючись углиб Угорщини, край перетнули майже сто ти-
сяч утікачів із Польщі, розгромленої союзними тоді Німеччиною і Радян-
ським Союзом. Утретє закарпатці стали заручниками війни, коли з кінця 
червня 1941 року воювали проти СРСР у складі угорської армії. Був і чет-
вертий раз – у жовтні та листопаді 1944 року, коли радянські війська ви-
тіснили звідси угорську і німецьку армії. У цілому Друга світова тут закін-
чилася 29 червня 1945 року підписанням радянсько-чехословацького до-
говору про Закарпатську Україну. 

Тому для закарпатців у воєнному контексті актуальні дві рубіжні дати 
– 15 березня 1939 року і 29 червня 1945 року, що обрамлюють цілісний 
історичний період. Інші є проміжними. Але з огляду на резолюцію ООН 
мусимо щороку 8 чи 9 травня вшанувати загиблих і постраждалих із вини 
двох паліїв війни – СРСР і Німеччини. 

– Образно кажучи, Друга світова в українському контексті роз-
почалася і закінчилася на Закарпатті? 
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– Із певними, але вмотивованими хронологічними зміщеннями. 15 бе-
резня 1939 року угорське військо почало окуповувати Карпатську Украї-
ну, яка проголосила державну незалежність. З остаточним взяттям села, 
а нині міста Чоп та сусідніх поселень до кінця листопада 1944 року ра-
дянські війська мали під своїм контролем усю територію сучасної Украї-
ни. Широко вживана «визвольна дата» 28 жовтня 1944 року є чисто но-
мінальною, адже бої за Чоп тривали з перемінним успіхом аж до 23 лис-
топада. Крім того, левова частка західного державного кордону України 
була оформлена 29 червня 1945 року радянсько-чехословацьким дого-
вором про Закарпатську Україну. 

– Сучасна Європа схиляється до думки, що засудженню підля-
гають не лише нацистські злочинці. Яка ваша позицію в цьому пи-
танні? 

– 3 липня 2009 року Парламентська Асамблея ОБСЄ, куди входить й 
Україна, ухвалила резолюцію, згідно з котрою сталінізм, як злочинний 
режим, прирівняно до нацизму. Тому меморіальний день 8 чи 9 травня 
рівнозначний 23 серпня – дню укладення пакта Молотова – Ріббентропа, 
коли обидві тоталітарні держави об’єдналися проти людства. 

– Романе Андрійовичу, допоможіть вирішити ще одне дискусій-
не питання, яке стосується термінології. На вашу думку, яке визна-
чення доречніше вживати в контексті нашої області – Велика Віт-
чизняна війна чи все таки Друга світова? 

– Друга світова. Не тільки у контексті Закарпатської області, а й усієї 
України. Адже ця війна почалася 1 вересня 1939 року нападом Німеччи-
ни на Польщу і закінчилася 2 вересня 1945 року капітуляцією Японії. Во-
на тривала 2194 дні, зачепивши 1,7 мільярда осіб, або 80 % тодішнього 
населення планети. Символічно, що 2 вересня 1945 року саме молодий 
41-річний генерал українського походження Кузьма Дерев’янко від імені 
СРСР на американському лінкорі «Міссурі» підписав Акт капітуляції Япо-
нії, що підвів риску під війною. 

Нейтральним і точним терміном «Друга світова війна» повністю по-
криваються всі тогочасні баталії, зокрема німецько-польсько-радянська 
1939 року, радянсько-фінська 1939–1940 років, німецько-радянська або 
«Велика Вітчизняна» (22 червня 1941 – 9 травня 1945), радянсько-япон-
ська 1945 року тощо. 

Називати війни «Вітчизняними» чи «Великими Вітчизняними» є ро-
сійською традицією. «Вітчизняною» є війна Франції з Росією 1812 року. 
«Великою Вітчизняною» у 1914 році російські можновладці нарекли Пер-
шу світову війну, в котру вступила Російська імперія. Спочатку 22 червня 
1941 року в Кремлі німецько-радянську війну витлумачили як «вітчизня-
ну», а наступного дня вже як «велику вітчизняну» (писалися ці трактовки, 
згідно з оригіналами історичних джерел, з маленької літери). 

Термін «Велика Вітчизняна війна» є ідеологічним, придуманим ста-
ліністами. Й мета його одна – через гру в софістику, шляхом підміни реа-
лій, змішуючи грішне з праведним, відбілити своє злочинне реноме. 
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– Тобто для українців ця війна не була вітчизняною? 
– Коли ж війна прийшла на українську землю, дуже бракувало захис-

ників радянської влади, які б ототожнювали себе з поняттям «Вітчизна» з 
невід’ємним додатком «соціалістична». Бо тодішня влада проявила себе 
гірше найжорстокішого ворога. Вона відправила з України у віддалені ре-
гіони СРСР і заморила голодом мільйони громадян. Тому її доля не ви-
кликала найменшого патріотичного землетрусу. І саме це призвело до 
провалу мобілізації. Адже до 3 мільйонів українських призивників свідомо 
пересиділи вдома. Загалом в окупованій Україні залишилося понад 90 % її 
населення. Мало кому спадало на думку втікати на схід. 

Такий вплив на суспільство справили «драконівські» зміни у трудово-
му законодавстві СРСР, зокрема 26 червня 1940 року – в зв’язку з пере-
ходом на восьмигодинний робочий день і семиденний робочий тиждень. 
Відтоді до середини 1941 року в СРСР за різні дисциплінарні порушення 
засудили 3 мільйони осіб (8 % працездатних). В УРСР ці репресії охопи-
ли сотні тисяч людей, породивши атмосферу жаху. 

Це відлунило у катастрофічних фіаско Червоної армії. 19 вересня 
1941 року вона втратила Київ. Ця поразка є найбільшою у світовій історії, 
адже вермахт оточив увесь Південно-Західний фронт із 665-ма тисячами 
осіб. Радянські солдати ще тричі в Україні зазнали масштабних оточень: 
наприкінці 1941 року в Приазов’ї та Криму, у травні 1942-го – під Харко-
вом (214 тисяч полонених). Від розгрому СРСР врятували не військове 
мистецтво, а величезні простори і людські ресурси. 

– А якою є роль союзницької допомоги? 
– США не дозволили Японії відкрити другий для СРСР фронт на Да-

лекому Сході. Зняті звідти дивізії рятували Москву, билися під Сталін-
градом. Загалом американська допомога, до слова, сягнула 11,6 мільяр-
дів тогочасних доларів. Поставки були величезними: 10 тисяч танків і 
самохідних артилерійських установок (12 % від власного виробництва 
СРСР), 18 тисяч літаків (16 %), 410 тисяч автомобілів (180 %), 1,9 тисячі 
паровозів (2 200 %) тощо. Суттєвою була продовольча допомога – поло-
вина потреб Червоної армії. 

– 21 квітня 2011 року Верховна Рада внесла деякі зміни до зако-
ну України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 
1941–1945 років», якими дозволила вивішувати радянський прапор 
9 травня, поряд із державним прапором України. Це нововведення 
досить суттєво збурило суспільство. Як ви вважаєте, є для цього 
підстави? 

– Усі наведені зміни є запозиченням із федерального закону Росій-
ської Федерації «Про знамено Перемоги» від 7 травня 2007 року. Відтак 
якщо президент В. Янукович підпише цей закон і він набуде чинності, то 
зайвий клопіт матимуть… завгоспи державних установ та історики. Остан-
нім, зокрема, буде важко пояснити потрібність цього, якщо «Прапор Пе-
ремоги є символом перемоги радянського народу та його армії і флоту 
над фашистською Німеччиною в роки Великої Вітчизняної війни». Бо ж 
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хіба сучасна українська політична нація тотожна «радянському народу»? 
Це абсолютно порожній термін з арсеналу тоталітарної ідеології. 

Далі. Який прямий стосунок до Дня перемоги – 8-9 травня – має лиш 
один із десятка прапорів, вивішених над рейхстагом, та ще й уночі 1 травня 
і, як виявилося, в окупаційній зоні Великобританії? Чому поруч із синьо-
жовтим прапором урочисто не підняти ще британський, американський, 
французький? Питань чимало. Логічних відповідей нема. І це не вперше. 

[– Під час бойових дій у Закарпатті восени 1944 року діяло три 
армії – радянська, німецька, угорська. Виникає питання, чи вважали 
закарпатці прихід радянських військ визволенням? Чи ж – черго-
вою окупацією? 

– Вони називали це «вигнанням мадярів», тобто ліквідацією угорсь-
кого окупаційного режиму. Насправді пройшла його заміна на тоталітар-
ний, котрий відразу приніс у Закарпаття чимало бід і страждань, нищення 
церков, етнічні чистки і розправи із представниками «ворожих націй» – 
угорцями і німцями. На відміну від Західної Європи, справжнє визволен-
ня Східної Європи, у тому числі й України, відбулося після падіння «бер-
лінського муру». Тобто внаслідок мирних революцій 1989–1991 років. 

– В Ужгороді є вулиця Анкудінова, в Мукачеві – генерала Пет-
рова і Червоноармійська. Як вважаєте, чи є потреба в переймену-
ванні таких назв на ті, які будуть ближчі саме закарпатцям? Або ж ці 
персонажі – якраз і є близькими нам? 

– Переважно чужі. Не завжди достовірні їхні заслуги. Це спадок із то-
талітарної доби, коли історичні реалії підміняли містифікаціями, нав’язу-
вали специфічні цінності шляхом топонімічної пропаганди. Поточну пот-
ребу в перейменуванні повинні визначати місцеві громади, залучаючи до 
підготовки відповідних рішень учених, авторитетних у зазначеній пробле-
матиці. 

Наголошу, що в Україні потрібно віддавати належне всім жертвам 
війни. У тому вже маємо цивілізовану традицію. Візьмемо до прикладу най-
більше закарпатське село Колочава Міжгірського району. У 1941–1945 
роках 39 колочавців загинули угорськими вояками, а 52 – радянськими. 
Тому в центрі села у 2009 році оновили давній монумент загиблим вої-
нам і обабіч його стели встановили дві плити з іменами всіх загиблих]. 

– Під час вивчення воєнної теми чи багато ви знайшли розбіж-
ностей з офіційною версією перебігу подій? 

– В Україні нема офіційної версії минулого. Історики працюють в 
умовах інтелектуальної свободи. Мова йде про інше. У деяких випадках 
ще в силі головні постулати, породжені історіографією СРСР. Радяно-
фільство і русоцентризм часто гальмували об’єктивізм у дискусіях про 
найвідоміші у світі українські військові підрозділи – дивізію «Галичина» й 
УПА, колабораціонізм, радянські злочини проти людяності. Поступово 
утверджуються виважені судження. Свого часу я зауважив у публікаціях 
для спеціалізованої та пересічної аудиторії декілька тих невідповідно-
стей. Вкажу на чотири. 
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«Німецько-фашистські загарбники». Цей пропагандистський покруч 
досі в лексиконі колишніх бійців «ідеологічного фронту». У ньому сплута-
но два різновиди тоталітаризму (німецький націонал-соціалізм (нацизм) 
та італійський фашизм) на догоду третьому – російському більшовизму. 
Ця прописна істина ще виборює місце у масовій історичній свідомості та 
у діловому словнику спеціаліста-історика. Для законодавця це вже аксіо-
ма. Варто почитати закон України «Про жертви нацистських пересліду-
вань» від 23 березня 2000 року. 

«Велика Вітчизняна війна». 23 червня 1941 року сталінський акаде-
мiк Омелян Ярославський у газеті «Правда» виступив зі статею «Велика 
вiтчизняна вiйна радянського народу». Спочатку всi слова писали мали-
ми буквами. Згодом запровадили велику букву для прикметника «вiтчиз-
няна», а у 1945-му і для «велика». Є сумніви щодо її статусу «вiтчизняної» 
через грунтовний суспільний розкол у роки війни, але не щодо «великої». 
За масштабом німецько-радянська війна є ключовою в Другій світовій. 

«Визволення України». У листопаді 1944 року після безпрецедентної 
битви за Україну (понад 700 діб) відбулося лише вигнання нацистів ціною 
життя 3,5 мільйона радянських воїнів. Натомість розгорнулася «війна піс-
ля війни», що її сталінський режим вів на західноукраїнських землях ще 
десятиліття, до середини 1950-х. Український народ потерпiв вiд обох то-
талiтарних систем: гiтлерiвської та сталiнської. Складно відповісти: від 
кого більше. Київ найсильніше знищили саме радянські мінери, які у ве-
ресні 1941-го зруйнували 940 кращих будинків Хрещатика і центральних 
вулиць. Тоді ж у Запoрiжжi підірвали Днiпрогес, не подбавши про евакуа-
цію цивільного населення і розташованих знизу військових частин. Таких 
прикладів безліч. У Дніпропетровську висадили у повітря хлібокомбінат 
разом із робітниками. В Одесі затопили приморські квартали із жителя-
ми, а поранених червоноармійців скинули в море у санітарних машинах. 
Із Харкова вивезли сотні інтелігентів і спалили в зачиненому будинку. В 
Уманi людей замуровували в льоху. І це зробили не нацисти... 

«День Перемоги». Жертвою українського календаря лягло щорічне 
свято – День Європи, встановлене указом президента від 19 квітня 2003 
року і відразу перенесене на третю суботу травня. Річ у тому, що на За-
ході День Європи святкують 9 травня. Україна не змогла подолати магніт 
радянського Дня Перемоги, який Захід святкує 8 травня. Того дня 1945-го 
капітулювала нацистська Німеччина. А 9 травня 1950 року зроблено пер-
ший крок до об’єднання Європи: міністр закордонних справ Франції Ро-
бер Шуман закликав вивести виробництво вугілля і сталі (підвалини вій-
ськової могутності) з-під національного контролю. 

– Романе Андрійовичу, а яка роль закарпатців у переможному 
фіналі війни? Чи маємо яскравих героїв? 

– Безперечно. Сотні з них удостоєні бойових нагород. Значна части-
на загинула на фронті. Декому судилася гучна посмертна слава. 

Загалом же закарпатська лепта у спільну перемогу над нацизмом 
найчіткіше асоціюється із четвіркою радянських і чехословацьких героїв 



  184

– диверсантом Олексою Борканюком, підпільником Дмитром Вакаровим, 
танкістом Степаном Вайдою і фронтовим розвідником Іваном Кубинцем. 
Найвищі нагороди вони отримали посмертно. Щоправда, рядового Кубин-
ця, розіп’ятого після допиту і катувань, нагородами не удостоїли. Але його 
й досі шанують як чеського героя Другої світової. 

– Щиро вдячна вам за розмову. 
– Вам так само. І принагідно вітаю з Днем перемоги, пам’яті, прими-

рення, пошани всіх жертв Другої світової війни! 
 
Новини Закарпаття, 7 травня 2011 року 
 
 

«ІДУ НА СМЕРТЬ, БО ЛЮБИВ СВОЮ РІДНУ УКРАЇНУ» 
Яку роль зіграло проголошення Карпатської України  

в березні 1939 року для нас сьогоднішніх? 
 

Попри те, що Карпатській Україні виповнилося вже 73 роки, ця те-
ма досі залишається дослідженою не до кінця. Занадто широкою і супе-
речливою вона є. Допомогти розібратися у цьому питанні, зрозуміти, 
на чиєму боці правда, «Новини» попросили доктора історичних наук, 
професора УжНУ Романа Офіцинського. 

– Романе Андрійовичу, поясніть, у чому секрет феномену Кар-
патської України, коли держава, навіть не існуючи (її інколи назива-
ють державою-одноденкою), змогла відіграти таку важливу роль в 
історії України? 

– Для будь-якого національно-визвольного руху насамперед важливі 
державотворчі прецеденти, героїчні сторінки, вияв нескореного духу. Між-
воєнне Закарпаття поступово дозріло до того, щоби стати плацдармом ук-
раїнського національного реваншу. Після поразки революційних змагань 
1917–1920 років, на Закарпатті (офіційно – Підкарпатська Русь) за сприян-
ня чехословацької влади знайшли притулок і робочі місця сотні емігрантів, 
які проявили себе в Українській Народній Республіці та Західно-Українській 
Народній Республіці. Ці дуже мобільні та освічені люди мали доволі часу 
для «роботи над помилками». Вони виховали нове покоління, котре про-
явило себе у жовтні 1938 – березні 1939 років. Підкреслю, каталізатором 
державно-правових змін у Карпатській Україні протягом майже піврічного 
періоду була місцева молодь. Старші колеги не встигали за подіями або 
свідомо грали другі ролі. Тут ідеться не тільки про ентузіазм радикальної 
молоді, об’єднаної військово-патріотичними ідеями легальної громадської 
організації «Карпатська Січ» (десятитисячної громади, аналогів якій історія 
краю таких ще не мала), а й про величезні соціальні очікування рустикаль-
ного суспільства, котре переживало фазу національного пробудження. 

Не доводиться говорити про державу-одноденку. До речі, це (точні-
ше – «Республіка одного дня») публіцистична метафора одного англій-
ського спостерігача. Хибно зводити все і до «емігрантської» конспірато-
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логічної теорії: коли б не сотні новоприбулих галицьких націоналістів, то 
не було б такої державотворчої сторінки. Часи середньовічних вікінгів, які 
захоплювали де-небудь владу і творили свої держави, давно проминули. 
У геополітичних зрушеннях 1938–1939 років, коли у Центральній та Схід-
ній Європі домінували багатоходові стратегічні комбінації державних по-
туг, такі ватаги могли б стати тільки в авангарді. І не більше. Без міцної 
опори на суспільні настрої будівничі Карпатської України опинилися б на 
маргінесі, а образно кажучи – не народилися б на світ узагалі. 

– Про це свідчить і така масова та консолідована позиція закар-
патців під час виборів Сойму Карпатської України 12 лютого 1939 
року? Адже перемога Українського Національного Об’єднання, що 
запропонувало «єдиний парламентський список», була абсолют-
ною – 92,4 %, а голосувало ж загалом 92,6 % виборців! 

– Саме це і маю на увазу. До тої єдності місцевим політикам потріб-
но було дозріти. Вони приборкали у собі дрібні містечкові амбіції, запро-
понували виборцям (їх разом тоді облікували понад 284 тисячі) спільну 
політичну платформу й отримати колосальну довіру – трохи менше 244 
тисячі голосів. 

– Нині існує чимало оцінок діяльності Августина Волошина. За 
традиційною, він однозначно героїчна постать, інші ж гостро засуд-
жують його за співпрацю з нацистами. То на чиєму ж боці правда? 

– Теза про колабораціонізм Августина Волошина притягнута за вуха. 
За тогочасну співпрацю з нацистами можна засуджувати найбільше полі-
тичне керівництво СРСР і, якщо послуговуватися тодішнім мовним етике-
том, «особисто товариша Сталіна». На відміну від нього, ні до, ні після 
сумнозвісного Пакту Молотова – Ріббентропа (23 серпня 1939 року), який 
став дипломатичним початком Другої світової війни, А. Волошин не мав 
сентиментів до жодної з течій тоталітаризму – комунізму (сталінізму) і на-
цизму (гітлеризму). За політичними переконаннями він був християнсь-
ким демократом. Те, що як прем’єр-міністр автономної Підкарпатської 
Русі / Карпатської України він часто контактував із офіційними представ-
никами Німеччини, пояснюється відсутністю іншого вибору. Адже після 
Віденського арбітражу 2 листопада 1938 року, коли Чехословаччина по-
годилася віддати Угорщині частину Закарпаття з найбільшими містами 
(Ужгородом, Мукачевом, Береговом), Німеччина стала єдиним реальним 
гарантом цілісності карпатоукраїнської автономії. Власне, після арбітра-
жу виникла потреба знайти нову столицю автономії. Вибираючи між дво-
ма кандидатами – Свалявою і Хустом, зупинились на останньому. Хуст 
був вигідніший з військової точки зору. 

А те, що Августин Волошин після загибелі Карпатської України осів у 
Празі, окупованій нацистами, є історико-географічним збігом обставин. 
Це столиця Чехословацької держави, високопосадовцем якої був А. Во-
лошин. Звідти ж найближче додому. Він за сприятливих обставин мав 
твердий намір повернутися, тому не помандрував далеко – у Великобри-
танію, США чи Канаду. Зрештою, тут він знайшов найкраще для себе міс-
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це праці за фахом, бо був уже літнім – його 65-річчя припало на 17 берез-
ня 1939 року, коли він, евакуювавшись із Хуста, перетинав Румунію. Аж 
до квітня 1945 року А. Волошин трудився як учений та педагог в Україн-
ському вільному університету в Празі. 

– А якою ж була реакція світових лідерів на проголошення неза-
лежної Карпатоукраїнської держави? 

– Стримана. Вони розуміли, що мовиться радше про символічну по-
дію. Найбільшими противниками вже самого факту існування Карпатсь-
кої України як автономії (тим паче її перетворення на державу) були три 
країни – Угорщина, Польща, Радянський Союз. Через віддаленість у Моск-
ві обмежилися саркастичними заявами, а Будапешт і Варшава заслали 
диверсантів й утримували «п’яту колону». Ще з вересня 1938 року вони 
планомірно нищили Карпатську Україну. Традиційні чехословацькі союз-
ники – Великобританія та Франція – «умили руки» перед натиском А. Гіт-
лера, а Румунія та Югославія (побратими по «Малій Антанті») не мали 
достатніх ресурсів для впливу і лишень тимчасово прийняли евакуйова-
них і біженців після 15 березня 1939 року. 

Німеччина у спілці з Угорщиною і Польщею зруйнувала Чехословач-
чину, окупувала Чехію і Моравію, підтримала тільки незалежність Сло-
ваччини. Акт проголошення Карпатської України як незалежної держави 
крайовий парламент прийняв усупереч волі Берліна. Цей акт став гідною 
відповіддю на державно-правовий вакуум, який утворився після ліквідації 
Чехословацької Республіки. Не уряд Карпатської України розвалив Чехо-
словаччину, її знищила бездарна верхівка, що займала чільні пости в 
Празі. Уряд Карпатської України прагнув знайти вихід, аби врятувати гро-
мадян від безладу. У Хусті не були утаємничені в угорсько-німецьких то-
ргах. Зараз ми розумні «заднім силом», а тоді треба було блискавично 
діяти. Не для світу, а заради самих себе. 

– Романе Андрійовичу, а як ви оцінюєте події на Красному По-
лі? Маю на увазі, чи була справа варта заходу? Адже та молодь, яка 
пішла проти загарбників, вочевидь, була приречена на поразку, а 
відтак – на смерть чи концтабори. 

– У тому й феномен героїзму як найвищого вияву тілесної самопо-
жертви. Найкращим тому свідченням є трагічна доля студента Празького 
університету Олександра Блестіва, котрий у складі підрозділу «Карпат-
ської Січі» обороняв Хуст. Угорські окупанти катували його у міській тюр-
мі. Перед стратою він проколов собі палець і кров’ю замість олівця напи-
сав: «Я, Олександр Блестів, 23-річний з Хуста, іду на смерть за те, що 
любив свою рідну Україну». Ці крилаті слова стали відомими завдяки ще 
одному в’язню тої камери – теж січовику Михайлові Кіштулинцю. 

– Наскільки масовими були репресії на Закарпатті? Як багато сі-
човиків чи й просто прихильників Карпатської України опинилися 
між життям і смертю після цих подій? 

– Саме з весни 1939 року в межах нинішньої Закарпатської області 
ведуть відлік масові репресії, котрі тільки посилилися з приходом восени 
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1944 року Радянської армії. 15 березня 1939 року Закарпаття вдруге по-
спіль після Віденського арбітражу перетворилося на величезний переселен-
ський табір. Якщо раніше, у листопаді 1938 року, близько 20 тисяч осіб по-
кинули Ужгород, Мукачево, Берегово з прилеглими місцевостями і пере-
бралися в Карпатську Україну, то тепер край безповоротно знелюднів на по-
над 40 тисяч мешканців. Вони евакуювалися під прикриттям чехословаць-
кого війська двома масивними колонами – через Румунію та Словаччину. 

У ході наступу 40-тисячної угорської армії та терористичних дій місце-
вих угрофілів 15-18 березня 1939 року загинуло більше тисячі прихильників 
уряду Карпатської України. Відтак на карпатських перевалах угорські та 
польські солдати розстріляли декілька груп полонених січовиків (близько 
600 осіб молодого віку). Частину з них Румунія передала Угорщині, а та 
начебто депортувала у Польщу. Впродовж кількох місяців через угорські 
в’язниці та концтабори пройшли майже дві тисячі українських патріотів, 
які залишилися в краї. Ось такі виміри трагедії, під час якої бачимо чисель-
ні злочини проти людяності, здійснені військовими Угорщини. На жаль, 
вони досі не розслідувані та не мають достатнього розголосу. 

– Чому ж тоді темою Карпатської України нині все-таки більше 
цікавляться вчені в Києві, а не у нас, на Закарпатті? 

– В останні роки ми втратили таких ґрунтовних знавців проблемати-
ки, як Василь Худанич та Омелян Довганич. Їм поки що немає заміни. Бо 
молоді історики, як Олександр Богів чи Наталія Василина, оприлюднили 
вагомі дослідження і взяли паузу. [Популяризатори, котрі у 1990-х роках 
фігурували у місцевих медіа (Микола Вегеш та інші), «забронзовіли»]. 
Врешті, цей просвітницький напрям, точніше – знайомство з діаспорними 
виданнями, себе вичерпав. Відтак прийшов час кваліфікованих учених. 
На щастя, серйозні праці вже з’явилися. Маю на увазі двотомник «Кар-
патська Україна: Документи і матеріали. Хроніка подій. Персоналії» (Уж-
город, 2009–2010). [До його появи найбільше долучилися Омелян Довга-
нич, Олексій Корсун, Олександр Пагіря, Сергій Федака]. Одночасно най-
свіжішим і найвагомішим ужинком в історіографії стали статті вчених Ки-
ївського національного університету імені Т. Шевченка Олександра Пагірі 
та Марії Мандрик. Вони інтенсивно працюють з первинними джерелами, 
а не переповідають відоме. 

[Отримавши відзнаки й ордени, чільні популяризатори теми зійшли на 
узбіччя, помінявши кропіткі студії на пропагандистські акції. Як зараз, коли 
вирішили зненацька готуватися до 75-ліття Карпатської України, до котрого 
ще два роки. Навіщо? Випросити ще орденів? За що? Адже розрекламова-
ний двотомник міжнародної конференції до попереднього 70-літнього юві-
лею так і не вийшов, хоча УжНУ взяло його на себе. Не побачив світ і том 
документів з румунських архівів про Карпатську Україну, який М. Вегешу 
передав колега з міста Арад Корнел Град. Це стало б істотним проривом]. 

Тож кияни показують нам приклад. Це тішить, адже карпатоукраїнська 
проблематика є не локальним, а всеукраїнським дослідницьким полем. 
Тому Карпатська Україна ввійшла у підручники, хоч і скупими рядками. 
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– То все-таки, яка ж із версій щодо значення і ролі Карпатської 
України є найбільш виправданою? Які нові погляди на цю тему пе-
редусім заслуговують на увагу? 

– По-перше, позначена у березні 1939-го тільки пунктиром закарпат-
ська традиція українського державотворення пустила розгалужене корін-
ня через півстоліття – у всеукраїнському річищі. По-друге, мовиться про 
локальний варіант Української держави, подвижницьку розбудову авто-
номного утворення, героїчну оборону «Республіки одного дня» – симво-
лічно проголошеної в умовах евакуаційного хаосу. Й по-третє – агресія 
Угорщини проти Чехословаччини, внаслідок чого протягом чотирьох мі-
сяців, з 15 березня до 17 липня 1939 року, була окупована й анексована 
Карпатська Україна, послужила прелюдією доленосних змін у світі зага-
лом. Це і є українською точкою відліку Другої світової війни. 

 
Новини Закарпаття, 17 березня 2012 року 
 
 

ГАРЯЧИЙ ЛИСТОПАД У ДОЛІ ЗАКАРПАТТЯ 
 
Незважаючи на своїх неодмінних супутників – туман, сльоту і хмар-

ність, один із найнепривітніших, сирих і сірих місяців року – листопад – 
є найгарячішим і найяскравішим у новітній політичній історії Закар-
паття. Саме цього місяця було ухвалено низку політичних і правових 
рішень, яким судилося стати визначальними, більше того — доленос-
ними в подальшому розвитку краю. Про головні віхи листопадових по-
дій бесідуємо з Романом Офіцинським – доктором історичних наук, 
професором Ужгородського національного університету. 

– Перша світова війна стала потужним каталізатором націо-
нально-визвольних змагань народів, котрі входили до складу воро-
гуючих імперій, що байдуже кидали на вівтар власної величі міль-
йони життів пригнічених народів. Зрештою, розв’язана ними війна 
обернулася проти них самих. Після перемоги 1 листопада 1918 року 
національного повстання у Львові громадяни інших регіонів колиш-
ньої Австро-Угорщини також стали до боротьби за волю. 8 листопа-
да 1918 року на теренах сучасного Закарпаття утворилася Гуцуль-
ська Республіка з центром у селі Ясіня. Розкажіть про цю маловідо-
му сторінку нашої історії. 

– Локальна держава в селі Ясіня (нинішнього Рахівського району) та 
його околицях існувала майже сім місяців (із 8 листопада 1918-го по 11 черв-
ня 1919 року). Вона була утворена недавніми австро-угорськими вояками 
на чолі з поручиком Степаном Клочураком. Гуцульська Республіка постала 
внаслідок самоорганізації місцевого населення в умовах безладу, спричине-
ного розпадом Австро-Угорської монархії та паралічем центральної влади. 

Перспектива опинитися у складі незалежної Угорщини не приваблю-
вала місцевих українців-гуцулів, зокрема й через попередній мадяриза-
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ційний пресинг. Тож 8 листопада велелюдне Ясінянське віче обрало 
представницький орган із законодавчими функціями – Українську Народ-
ну Раду (42 особи). Виконавчою владою стала Головна Управа (12 осіб), 
а збройними силами – Гуцульська Народна Самооборона (200 осіб). Гу-
цульська Республіка відразу налагодила контакти із теж щойно заснова-
ною Західноукраїнською Народною Республікою, котра вела обережну й 
помірковану політику, оскільки підтримувала з Угорщиною життєво важ-
ливі для себе відносини. Тому майже на два тижні (22 грудня 1918-го – 6 
січня 1919 року) Ясіню фактично безперешкодно окупував угорський ба-
тальйон у складі 620 осіб. 

Гуцульську Республіку відновили 8 січня 1919 року після безкровно-
го Різдвяного повстання та інтернування угорських солдатів. Степан Кло-
чурак дістав президентські повноваження. Сформоване військо (1,1 тися-
чі осіб) швидко опанувало всю закарпатську Гуцульщину, але 17 січня за-
знало поразки поблизу міста Сигіт від нового противника – румунського. 
Утім, Гуцульська Республіка проіснувала ще майже півроку – до 11 черв-
ня 1919-го, коли в Ясіню нарешті ввійшли румунські війська. 

Узагалі Закарпаття опинилося тоді між трьох вогнів. Із січня 1919 року 
румуни окупували східну частину аж до міста Берегове, де залишалися до 
серпня 1920 року. Центральну частину разом із містом Мукачеве контро-
лювали угорці, а західну, зокрема й Ужгород, – чехословацькі підрозділи. 
Останні протягом весни 1919-го – літа 1920 року поступово оволоділи кра-
єм, де в наступні неповні два десятиліття встановилася стабільна влада. 
Для Ясіні – п’ята за короткий час від листопада 1918-го: австро-угорська, 
угорська, власна гуцульсько-українська, румунська, чехословацька. 

– У цей час – 12 листопада 1918 року – на протилежному кінці 
світу Американська рада угро-русинів одноголосно ухвалила резо-
люцію про входження краю до Чехословаччини на правах автоно-
мії. Наступного дня Г. Жаткович, який згодом став першим губерна-
тором краю, передав цей документ президентові щойно утвореної 
Чехословаччини – Т-Г. Масарику. Удвох вони вирішили організува-
ти голосування щодо цього серед представників русинів-емігран-
тів, які мали вибрати долю Батьківщини з двох варіантів – чехосло-
вацького та українського. Як далі розгорталися ці події? 

– Символічне дорадче голосування 1102 делегатів греко-католиць-
ких громад відбулося 19 листопада в місті Скрентон, штат Пенсильванія. 
Голоси розділилися так: 66 % – за злуку з Чехословаччиною, 28 % – із 
Україною, де якраз розпочалася згубна боротьба лівих опозиціонерів 
(Директорії) із правими, що мали владу (гетьманат Павла Скоропадсько-
го). Версальські перемовники використали Скрентонський плебісцит як 
формальний привід для передання Закарпаття до складу Чехословаччи-
ни. За інших обставин переконливішим для міжнародної спільноти аргу-
ментом слугувало б рішення більш представницького зібрання – у Хусті 
21 січня 1919 року (1 200 осіб), яке проголосувало за возз’єднання з Україн-
ською Народною Республікою. 
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[Зрозуміло, що долю Закарпаття тоді вирішувала не американська 
діаспора, навіть не повноважні представники тут, удома, а провідні дер-
жави-переможці у Першій світовій війні. Згідно з Сен-Жерменським дого-
вором 10 вересня 1919 року, Закарпаття під назвою Підкарпатська Русь 
відійшло до молодої демократії – Чехословацької Республіки. І жителям 
краю поталанило, адже наступила пора розквіту як у культурному вимірі, 
так і в економічному. Не випадково, найпрестижніша та найдорожча не-
рухомість в сучасному Ужгороді спроектована і зведена чехословацьки-
ми архітекторами та інженерами міжвоєнної доби. Не кажу вже про на-
бережну річки Уж, найдовшу в Європі липову алею тощо]. 

– Рівно через 20 років, 2 листопада 1938-го, відбувся перший Ві-
денський арбітраж, який присудив передати Угорщині південно-за-
хідні райони краю з містами Ужгород, Мукачеве, Берегове. Чим це 
було зумовлено і які мало наслідки для нашого регіону? 

– Під час арбітражу спочатку міністр закордонних справ Німеччини 
Йоахим фон Ріббентроп виступив проти претензій Угорщини на Підкар-
патську Русь і Словаччину. Але зять Беніто Муссоліні граф Галеаццо Чи-
ано, міністр закордонних справ Італії, переконав німецького колегу пого-
дитися хоча б на часткову територіальну ревізію Чехословаччини. Тож 
від автономної Підкарпатської Русі відрізали 1,5 тисячі квадратних кіло-
метрів і 173 тисячі осіб, серед яких угорці були в меншості. Якраз за день 
до передання Ужгорода й Мукачева представникам Угорщини (10 листо-
пада) у Хусті заснували «Карпатську Січ». Паралельно з’явилася нова 
назва автономії – Карпатська Україна. 

[Каталізатором державно-правових змін у Карпатській Україні протя-
гом наступних місяців стала місцева молодь. Старші колеги інколи прос-
то не встигали за подіями. Тут ідеться не тільки про ентузіазм і радика-
лізм легальної громадської організації «Карпатська Січ» (це десятитисяч-
на громада, доти край не знав таких потужних об’єднань), а й про вели-
чезні соціальні очікування рустикального суспільства, котре переживало 
національне пробудження.] 

У 1938–1939 роках у Центральній та Східній Європі домінували бага-
тоходові комбінації. Те, що прем’єр автономної Карпатської України Ав-
густин Волошин часто контактував із представниками Німеччини, можна 
пояснити відсутністю вибору. Найбільшими противниками вже самого 
факту існування Карпатської України в будь-якій державно-правовій фор-
мі були три країни – Угорщина, Польща та Радянський Союз. Через від-
даленість у Москві обмежилися саркастичними заявами, а Будапешт і 
Варшава заслали диверсантів й утримували «п’яту колону», планомірно 
нищили Чехословаччину разом із Карпатською Україною. 

[Традиційні чехословацькі союзники Великобританія та Франція «уми-
ли руки» перед натиском Гітлера, а Румунія та Югославія (побратими Че-
хословаччини по «Малій Антанті») не мали впливу. Німеччина у спілці з 
Угорщиною і Польщею зруйнувала Чехословаччину. Німеччина окупува-
ла Чехію і Моравію, підтримала тільки незалежність Словаччини. Отож 
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крайовий парламент проголосив незалежну Карпатську Україну всупереч 
волі Берліна. Цей акт став гідною відповіддю на державно-правовий ва-
куум, що виник після ліквідації Чехословацької Республіки. Не уряд Кар-
патської України розвалив Чехословаччину, її знищила бездарна верхівка, 
що займала чільні пости в Празі. Уряд Карпатської України прагнув знайти 
вихід, аби врятувати громадян від безладу.] 

Із весни 1939 року ведуть відлік масових репресій у межах нинішньої 
Закарпатської області. За роки угорської окупації було репресовано по-
над 183 тисячі закарпатців, із яких 115 тисяч загинули здебільшого в на-
цистських концтаборах у межах сучасної Польщі, куди їх переправила то-
дішня влада Угорщини на чолі з Міклошем Горті. Всього ж перед Віден-
ським арбітражем у краї проживало майже 725 тисяч осіб. Одночасно За-
карпаття перетворилося на велетенський переселенський табір. Якщо в 
листопаді 1938 року близько 20 тисяч осіб покинули Ужгород, Мукачеве, 
Берегове з прилеглими на південь місцевостями і перебралися в Карпат-
ську Україну, то в березні 1939 року край безповоротно знелюднів на понад 
40 тисяч мешканців. Вони евакуювалися під прикриттям чехословацького 
війська двома масивними колонами – через Румунію та Словаччину. 

У ході наступу 40-тисячної угорської армії та терористичних дій міс-
цевих угрофілів 15-18 березня 1939 року загинуло більше півтори тисячі 
оборонців і симпатиків Карпатської України. Відтак на карпатських пере-
валах угорські та польські солдати розстріляли декілька груп полонених 
«січовиків» (близько шестисот осіб молодого віку). Частину з них Румунія 
передала Угорщині, а та начебто депортувала у Польщу. Протягом кіль-
кох місяців через угорські в’язниці та концтабори пройшли майже дві ти-
сячі українських патріотів, які залишилися в краї. 

Ось такі виміри трагедії, під час якої бачимо чисельні злочини проти 
людяності, здійснені військовими Угорщини. На жаль, вони досі не дослі-
джені та не мають достатнього розголосу, хоча є відповідні фото- і кіно-
документи. 

– Повоєнна сторінка історії Закарпаття також міцним вузлом по-
в’язана саме з цим місяцем. Після визволення краю від окупантів 
військами Радянської армії 12 листопада 1944 року в міському На-
родному комітеті Мукачева приступив до роботи І. Туряниця, а 26 
листопада у Мукачеві відбувся організований ним І з’їзд Народних 
комітетів Закарпатської України. 

– ...І народилося унікальне перехідне державне утворення Закарпат-
ська Україна (26 листопада 1944 – 22 січня 1946). До речі, вийти за Кар-
пати і отримати стратегічний вплив на Дунайський басейн і Балкани було 
давньою мрією і Російської імперії, і Радянського Союзу. Принагідно роз-
горнулося неприховане змагання за громадську думку. Масштабні акції 
кінця 1944 – початку 1945 років – І з’їзд народних комітетів, маніфест воз-
з’єднання (300 тисяч підписів), з’їзди і конференції комуністів, учителів, 
молоді, жінок, профспілок, масові мітинги – стали агітаційно-пропаган-
дистським оформленням невідворотного факту радянізації Закарпаття. 
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У Закарпатській Україні представники СРСР невідкладно вжили де-
кілька воєнно-політичних заходів: 

Перше. Обмежили діяльність чехословацької урядової місії на чолі з 
міністром економіки і відбудови Франтішком Нємєцом тільки слабкороз-
винутою гірською південно-західною частиною Закарпаття. Канцелярію 
урядового уповноваженого Чехословацької Республіки розмістили у місті 
Хуст. Решта території з містами Ужгород, Мукачево, Берегово оголосили 
прифронтовою зоною, котрою управляло радянське командування спіль-
но з Народною Радою Закарпатської України. 

Друге. Провели набір добровольців у Радянську армію, мобілізував-
ши до кінця 1944 року понад 15 тисяч осіб. Після короткотривалої підго-
товки вони воювали у Польщі, Словаччині та Чехії. Формально мобіліза-
ція належала до компетенції відомства чехословацького генерала Анто-
ніна Гасала, діяльність якого командування 4-го Українського фронту 
фактично паралізувало. Проте з 8 листопада 1944-го до 15 лютого 1945 
року до чехословацької армії вступило 6 735 закарпатців. Після війни 
значна частина з них залишилася в Чехословаччині: 240 стали офіцера-
ми, у тому числі полковниками (71 особа) і генералами (8), а генерал-
полковник Василь Вальо, родом із села Приборжавське Іршавського ра-
йону, в 1971–1979 роках навіть займав посаду першого заступника міні-
стра оборони Чехословаччини. 

Третє. Здійснили «очищення тилу від ворожих елементів». Репресії 
проти угорців і німців, яких віднесли до ворожих націй, почались одразу, 
як тільки у Закарпаття увійшли радянські війська. Лише протягом місяця 
(18 листопада – 16 грудня 1944) війська НКВС з охорони тилу 4-го Укра-
їнського фронту направили на збірні пункти військовополонених понад 
23 тисячі угорців і німців чоловічої статі віком від 18 до 50 років. Найбіль-
ше інтернованих німців направили у робітничий батальйон на коксохіміч-
ний комбінат міста Нова Горлівка (Донбас). 

Превентивна радянізація Закарпаття значно випередила формальну 
зміну його державно-правового статусу. Цей процес став символічним 
початком визначального впливу СРСР на всю післявоєнну Центральну 
Європу. Ось чому 26 листопада 1944 року в Мукачеві відбувся І з’їзд на-
родних комітетів Закарпатської України. Між іншим – перший та останній, 
більше таких форумів не проводили. Ключові доповіді виголосили голова 
Ужгородського народного комітету запеклий русофіл Петро Сова і секре-
тар центрального комітету Комуністичної партії Закарпатської України 
Іван Туряниця, котрий вважав себе українцем. 

Наприкінці засідання делегати з’їзду прийняли маніфест про возз’єд-
нання з Радянською Україною. За це рішення одностайно проголосували 
всі 663 делегати, присутні на з’їзді. Примітно, з них лише трохи більше тре-
тини були комуністами. [Вони представляли всі тодішні округи (нині райо-
ни), національні групи. Також у залі були присутні 116 гостей, у тому чис-
лі 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 секре-
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тар ЦК КПРС у 1964–1982 роках), начальник 7 відділу (робота серед насе-
лення) політвідділу 18-ї армії полковник Сергій Тюльпанов. Останній вод-
ночас виконував функції радника голови Народної Ради Івана Туряниці. 

Ця трійка вищих радянських офіцерів найбільше старалася у справі 
радянізації Закарпатської України. Маючи на старті вельми прихильну гро-
мадську думку, для них покладені завдання виявилися абсолютно тех-
нічними. Опонент (чехословацька місія) виявився занадто слабким, без 
опертя на серйозні власні сили. Цю місію фактично привезли у радянсь-
кому обозі, тому її представники розраховували здебільше на ласку Бо-
жу. Але у Радянському Союзі правили атеїсти з глобальними амбіціями. 

У тексті доленосного документу, прийнятого в Мукачеві 26 листопа-
да 1944 року, значне місце посів історичний екскурс у минуле краю з 
особливим акцентом на поневіряння чехословацького та угорського періо-
дів. Окремо підкреслили спадкоємність возз’єднавчої традиції. Про це свід-
чили відповідні рішення народних зборів у Марамарош Сигеті 18 грудня 
1918 року та Хусті 21 січня 1919 року. Щоправда, творці мукачівського 
маніфесту не роз’яснили, що у Мараморош Сигеті та Хусті проголосили 
тоді возз’єднання не з більшовицькою Радянською Україною, а з незале-
жною Українською Народною Республікою, котру комуністичні ідеологи 
нещадно таврували. Парадоксально.] 

– І, нарешті, події помаранчевого листопада 2004-го... 
– У Закарпатті йому передувала фальсифікація виборів Мукачівського 

міського голови 18 квітня 2004 року. Саме тоді зарубіжні спостерігачі по-
бачили всі види порушень, про які доти читали тільки у підручнику. Це під-
готовчі маніпуляції (заміна складу всіх виборчих комісій), використання 
мас-медіа для одного кандидата, тиск влади, правоохоронців і бандитів. 
Коли ж результати не відповідали очікуванням владної вертикалі, комісія 
оголосила переможцем того, хто програв. Проте сповнений насилля «кри-
зовий менеджмент» викликав спротив. Отож у листопаді Закарпаття під-
тримало помаранчеву революцію. Зокрема, магістралями Ужгорода упер-
ше від часів радянських травневих і листопадових маніфестацій про-
йшлися мирною ходою десятки тисяч людей, котрі стали на захист де-
мократії під знаменитим гаслом – «Разом нас багато, нас не подолати». 

– Чи має шанси цьогорічний листопад увійти до «гарячої» істо-
рії краю? 

– Ні. Нема високої суспільної напруги. Попри очевидну присутність усіх 
сьогочасних різновидів виборчих махінацій, які, безумовно, вплинули на кін-
цеві результати волевиявлення, ніяка політична сила не вдалася до масо-
вих загальнонаціональних протестних акцій. Листопад 2012 року на Закар-
патті запам’ятається хіба що виборами ректора Ужгородського національ-
ного університету – найбільшої в області установи, де працює 2,5 тисячі 
осіб і навчається близько 12 тисяч студентів. [Хоча б у цій справі закарпат-
ський край заслужив бути суддею на змаганні ідей, а не тіньових ресурсів.] 

 
День, 21-22 грудня 2012 року 
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З КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ  
ДЛЯ НАС ПОЧАЛАСЯ ДРУГА СВІТОВА 

 
Незалежність Карпатської України, яка була проголошена 15 бере-

зня 1939 року, тривала менше однієї доби. 
Про цей день в історії Другої світової війни, його передумови та 

наслідки «Історична правда» розмовляла з доктором історичних наук, 
професором, завідувачем кафедри історії України, проректором Ужго-
родського національного університету – Романом Офіцинським. 

– Якщо Друга світова війна розпочалась 1 вересня 1939 року, то 
яким періодом і терміном можна окреслити березневі події у Кар-
патській Україні? 

– Те, що відбулося тоді на Закарпатті – українська точка відліку Дру-
гої світової війни. Події п’яти днів – від 14 до 18 березня 1939 року – по-
служили прелюдією доленосних змін світового масштабу. Внаслідок си-
лового переділу політичної карти зникла 10-мільйонна європейська дер-
жава – Чехословаччина. 

Для позначення трагічного фіналу Карпатської України підходять три 
історико-правові терміни: агресія, анексія, окупація. Термін «агресія» вклю-
чає в себе як тимчасове зайняття чужої території (окупацію), так і насильну 
зміну її статусу (анексію). 

Автономна «Підкарпатська Русь – Карпатська Україна» у складі фе-
деративної Чехо-Словацької Республіки у жовтні 1938 – березні 1939 ро-
ку зіштовхнулася з двома наявними формами агресії. Спочатку Угорщи-
на і Польща засилали озброєні банди і диверсійні групи, котрі чинили те-
рор у прикордонні. Йдеться про опосередковану агресію. 

Далі чехословацька влада, представлена урядом Карпатської Украї-
ни, опинилася віч-на-віч із масованим вторгненням збройних сил Угор-
щини 14-15 березня 1939 року. У підсумку Карпатську Україну, проголо-
шену незалежною державою, до 18 березня повністю окупували угорські 
війська. До 7 липня 1939 року вона була анексована. 

Повноважні карпатоукраїнські представники залишили край через 
півтора місяці після початку прямої агресії Угорщини. До 30 квітня 1939 
року в Хусті офіційно діяла Українська евакуаційна комісія на чолі з Во-
лодимиром Бірчаком. 

– Як зреагували карпатоукраїнські політики на Мюнхенську кон-
ференцію? 

– Тоді у світі домінували егоїстичні амбіції. Світові лідери зрадили 
Чехословаччину, перетворили її територію на розмінні монети. Це видно 
з голосувань в англійському і французькому парламентах, що вражаю-
чою більшістю голосів схвалили рішення у Мюнхені. 

Представники визвольних рухів опинилися в нових системах коорди-
нат і вважали за доцільне скористатися посиленням Німеччини. Пануючі 
настрої в Закарпатті найкраще відображені в розмові двох письменників 
Володимира Бірчака та Уласа Самчука наприкінці вересня 1938 року в 
Ужгороді. 
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Як усі націоналісти, У. Самчук вважав Карпатську Україну початком 
відбудови незалежної України. Позапартійний В. Бірчак виходив з об’єк-
тивних умов: Карпатська Україна може бути тільки завершенням, а не по-
чатком цього державотворчого процесу. 

Переважна частина регіонального бомонду вірила в геополітичний 
«царський подарунок». Але Німеччина не взяла незалежну Карпатську 
Україну під свій протекторат, а підіграла угорським реваншистам. Туман 
ілюзій розвіявся на світанку 16 березня 1939 року. 

– Як Підкарпатській Русі вдалось отримати автономію та якими 
правами вона була наділена? 

– Після Мюнхена Чехословаччина стала федерацією. 7 жовтня 1938 
року центральна влада призначила автономний уряд Словаччини, а за 
кілька днів, 11 жовтня, в Празі – ще один – Підкарпатської Русі – у складі 
п’яти міністрів і державних секретарів. Його очолив депутат Андрій Бродій. 

Автономія Підкарпатської Русі тривала п’ять місяців – до 15 березня 
1939 року. Згідно з Віденським арбітражем від 2 листопада 1938 року, во-
на втратила 23 % населення та 12 % території – включно з найбільшими 
містами Ужгород, Мукачево, Берегово – котру віддали Угорщині, хоч угор-
ці там не складали більшості. Крайовою столицею став Хуст. 

22 листопада чехословацький парламент прийняв конституційний 
закон про автономію Підкарпатської Русі. 

До компетенції уряду краю входили всі важливі питання, за винятком 
зовнішньої, військової, фінансово-валютної політики. Його мав урівнова-
жити крайовий парламент – сойм, який обрано 12 лютого 1939 року в 
складі 32 депутатів.  

Ще в листопаді 1938-го українська мова стала офіційною, а від 30 
грудня запроваджено паралельну назву автономії Карпатська Україна. 

– Чому першим прем’єр-міністром автономії було призначено 
саме проугорського Андрія Бродія? 

– Його кандидатура стала результатом політичного компромісу і за-
довільняла офіційну Прагу. Адже це діючий депутат чехословацькогого 
парламенту. 

Бродій очолював політичну силу – Автономний землеробський союз, 
що у блоці зі Словацькою народною партією здобула у краї на останніх пар-
ламентських виборах 19 травня 1935 року третю сходинку з результатом 
18,3 %, або 48,6 тисячі голосів. Першими фінішували комуністи – 24,4 % 
(73,3 тисячі голосів), другими – аграрники – 19 % (60,7 тисячі голосів). 

З іншого боку – Андрій Бродій був керованим зовні, а тому вразли-
вим. Компромату вистачало. Як високоплачуваному агенту іноземної 
держави, у будь-який момент йому могли пред’явити серйозні звинува-
чення. Що й сталося. 21 жовтня 1938 року на один день він поїхав до Бу-
дапешту для консультацій. 26 жовтня у Празі прем’єра Бродія заарешту-
вали за державну зраду. 

– Після Бродія край очолив о. Августин Волошин. Як йому вда-
лось поєднати священицький сан і не завжди моральну політику? 



  196

– Августин Волошин не мав сентиментів до жодної з течій тоталіта-
ризму – комунізму, нацизму, фашизму. За переконаннями він був христи-
янським демократом. Новим главою уряду став 26 жовтня, відразу після 
арешту попередника. Доти, будучи державним секретарем, відповідав за 
крайову систему охорони здоров’я і соціального захисту. 

Августин Волошин показав себе високоморальною людиною, але за 
своїм м’яким характером і попереднім життєвим досвідом священика-пе-
дагога не зміг досягти рівня прагматичного державного діяча. 

Від початку державне будівництво в окремо взятому українському 
регіоні не було безнадійним. Проте Волошину забракло адекватної на-
ціональної стратегії та досвідчених кадрів на перших ролях. 

Приміром, карпатоукраїнську урядову газету «Нова Свобода» фінан-
сувала чехословацька держава. Однак редакція умудрилася заборгувати 
державній друкарні значну суму і розміщувати антидержавні статті. 

– На початку 1939-го Закарпаття відвідав кореспондент агенції 
«Reuters» Майкл Вінч, у березні – О’Гара МакКорнік з «The New York 
Times». Звідки така зацікавленість? 

– Засоби масової інформації провідних країн систематично слідкува-
ли за мінливою ситуацією в цих регіонів. Так, у переддень виборів до 
сойму Карпатської України (неділя 12 лютого 1939 року) до Хуста приїха-
ли більше двох десятків зарубіжних журналістів. 

Вони користувалися послугами перекладачів і навідалися у найвід-
даленіші населені пункти. У кожному селі молодь розпалила «вогні сво-
боди». Коло ватри збиралися люди у святковому вбранні. Їх не зупинили 
ні сніг із дощем, ні дошкульний холод. «Українське народне об’єднання» 
отримало 243 832 голоси (92,4 %). 

Вибори не проходили, як зазвичай дотепер, під покровом корупції, 
дармової ковбаси й горілки. Продаж алкоголю був заборонений на два 
дні – у суботу і неділю. 

До того ж, Карпатська Україна виявилася одинокою в складі потрій-
ної чехо-словацько-української федерації, котра не видала протиєврей-
ських законів. Тому місцеві євреї (12 % населення) зробилися завзятими 
українофілами. 

Все це потрапило на шпальти західних видань. За винятком прово-
кативних інформаційних атак. У цілому, тогочасні реалії відображалися 
збалансовано. 

– Яку роль в історії Карпатської України Ви відводите галиць-
ким ОУНівцям? Як їх сприйняли самі закарпатці? 

– Міжвоєнне Закарпаття поступово дозріло до того, щоби стати плац-
дармом українського реваншу. Після поразки революційних змагань 1917–
1920 років, у краї за сприяння чехословацької влади знайшли притулок і 
робочі місця сотні емігрантів, які проявили себе в Українській Народній 
Республіці та Західно-Українській Народній Республіці. 

Ці дуже мобільні та освічені люди виховали нове покоління, котре 
проявило себе у жовтні 1938 – березні 1939 років. 
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Підкреслю, каталізатором державно-правових змін у Карпатській 
Україні була місцева громада. Тут ідеться не тільки про ентузіазм і ради-
калізм легальної громадської організації «Карпатська Січ» (це десятити-
сячна спільнота, доти край не знав таких потужних об’єднань), а й про 
величезні соціальні очікування суспільства, котре переживало національ-
не пробудження. 

Нині декому до вподоби «емігрантська» конспірологія: коли б не при-
булі націоналісти, то не було б такої сторінки. Але часи середньовічних 
вікінгів, які захоплювали де-небудь владу і творили свої держави, давно 
проминули. 

У 1938–1939 роках у Центральній та Східній Європі домінували бага-
тоходові стратегічні комбінації. Без міцної опори на місцеві суспільні на-
строї будівничі Карпатської України, образно кажучи, не народилися б 
узагалі. 

Звісно, місцеві та приїзджі націоналісти нерідко античеським радика-
лізмом підривали політико-правові основи Карпатської України. Фактів 
суспільної деструкції вистачало. Один із січових командирів – провока-
тор, який прибув із Польщі – зорганізував у Севлюші (Виноградові) моло-
діжний похід до польського консульства, де на вікнах вибили шиби. Спа-
лахнула чергова польсько-чехословацька дипломатична напруга. 

У «Карпатську Січ» вступило сотні молодих галичан, які нелегально 
перейшли кордон. Часто вони оповідали казкові сюжети про поневіряння 
і втечі з польських в’язниць. Реальну ситуацію у «Карпатській Січі» най-
краще знав міністр внутрішніх справ Карпатської України генерал Лев 
Прхала, який мав добру розвідку і швидко навербував агентів. 

– Міфами овіяно збройну сутичку між «Карпатською Січчю» та 
жандармерією в Хусті 14 березня 1939 року. Хто спровокував і кому 
це було вигідно? 

– Зашкодили підривні акції керівництва «Карпатської Січі» («тіньово-
го» карпатоукраїнського уряду) та офісу Української центральної народ-
ної ради (провідної політичної сили автономії). Між лідерами обох інсти-
туцій – «Карпатської Січі» (ОУН) та УЦНР (екс-соціалісти) – точилася бо-
ротьба за те, хто істинний виразник державної мудрості. 

19 січня 1939 року січовики наважилися на державний переворот, 
але їх вчасно викрили. Невдовзі, у ніч на 4 лютого на автомобілі поліції 
вони все ж таки викрали зброю із складу жандармерії, яку пізніше повер-
нули на вимогу глави уряду Августина Волошина. 

Уночі на вівторок 14 березня о другій годині прем’єр А. Волошин на-
казав жандармерії Хуста видати січовикам зброю (41 гвинтівку, 90 пісто-
летів з боєприпасами) без відома Л. Прхали. Вже о шостій годині генерал 
роззброїв «Карпатську Січ», згідно з новим наказом прем’єра. 

Зав’язалися абсолютно безглузді кількагодинні вуличні перестрілки. 
Загинуло від 40 до 150 січовиків, від 7 до 20 вояків і жандармів. Одночас-
но розпочався угорський наступ і генерал Лев Прхала наказав чехосло-
вацькому війську обороняти Карпатську Україну. 
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Після консультацій із Прагою ввечері цього ж дня, 14 березня, він 
оголосив евакуацію війська і службовців. Вона завершилася 17 березня 
й проходила трьома напрямками: на захід – у Словаччину, північ – у Поль-
щу, південний схід – у Румунію. 

– На Вашу думку, який момент став ключовим у виборі проголо-
сити незалежність 15 березня? 

– Цей акт став гідною відповіддю на державно-правовий вакуум, що 
виник після ліквідації Чехо-Словацької Республіки. 

14 березня німецька армія без спротиву ввійшла у Чехію та Мора-
вію. Словацький парламент близько 12 години 14 березня проголосив 
незалежну Словаччину. Чехословацької держави не стало. 

Тому о 20 годині прем’єр Августин Волошин по радіо проголосив ло-
кальний варіант Української держави – Карпатську Україну. Наступного 
дня, 15 березня, всупереч волі Берліна крайовий парламент утворив не-
залежну Карпатську Україну. 

– Проголосивши незалежність, Волошин надіслав телеграму з 
проханням протекторату до Німеччини. Отримавши відмову – до 
Румунії. Як пояснити такі маневри? 

– Він прагнув знайти вихід, аби врятувати громадян від безладу. У 
Хусті не були утаємничені в угорсько-німецьких торгах. Це зараз ми ро-
зумні «заднім числом». Не уряд Карпатської України розвалив Чехосло-
ваччину, її знищила бездарна верхівка, що займала чільні пости в Празі. 

Те, що прем’єр Волошин контактував із представниками Німеччини, 
пояснюється відсутністю вибору. Адже після Віденського арбітражу, коли 
Чехословаччина віддала Угорщині частину території, Німеччина стала 
єдиним реальним гарантом цілісності автономії. 

Світові лідери не підтримали проголошену незалежність. Найбіль-
шими противниками вже самого факту існування Карпатської України у 
будь-якій державно-правовій формі були три країни – Угорщина, Поль-
ща, Радянський Союз. Через віддаленість у Москві обмежилися саркас-
тичними заявами, а Будапешт і Варшава утримували «п’яту колону» та 
вдались до агресії. 

Традиційні чехословацькі союзники – Великобританія та Франція – 
«умили руки» перед натиском Гітлера, а Румунія та Югославія (побрати-
ми Чехословаччини по «Малій Антанті») не мали достатніх ресурсів для 
впливу і лишень тимчасово прийняли евакуйованих після 15 березня 
1939 року. 

– Які втрати понесла Карпатська Україна за цю добу незалежності? 
– У ході наступу 40-тисячної угорської армії та терористичних дій міс-

цевих угрофілів загинуло більше півтори тисячі симпатиків Карпатської 
України. 

На карпатських перевалах угорські та польські солдати розстріляли 
близько 600 полонених. Це злочини проти людяності, котрим нема тер-
міну давності. Збереглося чимало фотографій з угорськими і польськими 
офіцерами, де зафіксовані розстріли, огляди заколотих і розстріляних. На-
приклад, у військовому госпіталі в Хусті чи неподалік засніженого Ясіня. 
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Із весни 1939 року ведуть відлік масові репресії у межах нинішньої 
Закарпатської області, котрі тільки посилилися з приходом Радянської 
армії восени 1944-го. 

З 15 березня 1939 року Закарпаття вдруге поспіль після Віденського 
арбітражу перетворилося на переселенський табір. Якщо раніше, у лис-
топаді 1938 року, близько 20 тисяч осіб покинули Ужгород, Мукаче-
во, Берегове з прилеглими місцевостями і перебралися в Карпатську Ук-
раїну, то тепер край безповоротно знелюднів на понад 40 тисяч мешкан-
ців. Вони евакуювалися під прикриттям чехословацького війська. 

– Говорячи про соборницькі настрої закарпатців 39-го, немож-
ливо їх оминути у сьогоденні. Яка історична перспектива Карпат-
ської України з її регіональними мовами і «русинами»? 

– Карпатоукраїнська спадщина є важливою для сучасної України. 
Поточне становлення української політичної нації в історико-ментальній 
площині немислиме без двох предтеч – Української Народної Республіки 
(з варіаціями – Українська Держава і Західно-Українська Народна Рес-
публіка) 1917–1921 років і Карпатської України 1938–1939 років. 

Щодо етнополітики. Чверть століття тому «русинський рух» стартував 
як політико-технологічний проект і, животіючи, по тій же траєкторії добігає 
фінішу. У Закарпатті проживає понад 80 % українців. Закарпаття залиша-
ється українським і за споконвічним духом, і за сущим характером. 

 
Українська правда, Історична правда, 15 березня 2013 року 
 
 

ЗАКАРПАТТЯ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ: НОВІ ФАКТИ 
В історії нашого краю є чимало «білих плям»,  

які ще доведеться дослідити 
 
Зі здобуттям незалежності у 1991 році в історії України почина-

ють зникати «білі плями», поступово ми дізнаємося про ті чи інші по-
дії, які раніше не були відомі широкому загалу, а на деякі, навпаки, ста-
ли дивитися з точки зору фактів та реальних історичних досліджень, 
а не через призму пропаганди. 

Що відбувалося на Закарпатті в період Другої світової війни? Ми, 
мабуть, часто задаємося цим питанням. Однак крім загальних тез про 
те, що тут не було масштабних військових дій та територією краю 
керувала угорська адміністрація, пересічний закарпатець навряд чи 
щось згадає. Насправді ж є про що розповісти. 

Днями в Ужгороді відбулася презентація документального фільму 
«Пам’ять для нащадків». Ця стрічка є одним із етапів дослідницького 
проекту «Особливості примусової праці на Закарпатті періоду угор-
ської окупації (1939–1944 рр.) та її сучасне відлуння», що здійснюється 
у нашому краї за підтримки міжнародного фонду «Взаєморозуміння та 
толерантність». Робота над проектом почалася ще в червні 2012 ро-
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ку. Протягом цього часу велася кропітка науково-дослідницька робо-
та, спрямована на пошук архівних матеріалів та очевидців тих подій. 
Окрім стрічки, в рамках проекту був розроблений туристично-пізна-
вальний маршрут під назвою «Табори примусової праці на Закарпат-
ті», до друку готується книга, присвячена цій темі, що має вийти дру-
ком у травні поточного року. 

Повернемося безпосередньо до стрічки. Її сценарій написав Дмит-
ро Кешеля, а сам фільм зробив творчий колектив ТРК «Спектр» на чо-
лі з Олександром Ардельяновим. «Пам’ять для нащадків» є своєрідною 
ретроспективою тогочасних подій із використанням спогадів очевид-
ців, тоді – молодих хлопців, а нині – дідусів, яким уже за 90 років. Однак 
чимало з них добре пам’ятають ті події, і глядач може почути досить 
конкретні описи всього, що відбувалося з героями стрічки, які працюва-
ли на примусових роботах – на теренах Закарпаття або будучи виве-
зені в Угорщину та Німеччину. 

Як відзначив під час презентації стрічки президент міжнародного 
фонду «Взаєморозуміння та толерантність» Ігор Лушніков, фонд уже 
протягом трьох років оголошує конкурси на проекти, що стосуються 
збереження історичної пам’яті, зокрема велику увагу приділяє проектам, 
які спрямовані на дослідження невідомих сторінок історії, пов’язаних із за-
лученням жителів України до примусової праці в роки Другої світової війни. 

Більш детально про проект та перспективи подальших дослі-
джень цього епізоду нашої історії нам розповів його науковий консуль-
тант, доктор історичних наук, проректор УжНУ Роман Офіцинський. 

– Починаючи з березня 1939 року Угорщина почала масово викори-
стовувати примусову працю: саме тоді були прийняті й відповідні дер-
жавні акти, які в першу чергу стосувалися євреїв, а згодом і представни-
ків інших національних спільнот, за винятком угорців та німців, – бере 
слово Роман Офіцинський. – Бюджет держави не витримував фінансово-
го навантаження, особливо витрати на військові потреби, а тому була по-
треба в дешевій робочій силі в необмеженій кількості. Загалом близько 
70 тисяч закарпатців залучили до примусових робіт. 

– До яких саме робіт залучали тоді закарпатців і яким чином 
узагалі це відбувалося? 

– Якщо брати до уваги територію Закарпаття, то тут розташовувало-
ся близько 20 трудових таборів, які, по суті, були мобільними: виконавши 
один вид робіт на певній території, вони переїжджали на іншу, де мали 
нові завдання. Місцеві, з числа так званих «неблагонадійних», отримува-
ли повістки на примусові роботи на період від одного до шести місяців і 
мали їх відпрацювати. Здебільшого вони трудилися на будівництві, рубці 
та розчистці лісу тощо. І це за умови мінімальних витрат на їхнє утриман-
ня, адже, крім інструментів, людям практично нічого не видавали. Але в 
неділю їх відпускали додому. 

Більшість із сімдесяти тисяч працювали на Закарпатті. Близько 15 
тисяч вивезли на роботи в Угорщину і близько тисячі як громадян Угор-
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щини відправили на роботи на територію тогочасної Німеччини – вони, 
фактично, стали остарбайтерами. 

– Чи є точні або приблизні дані про етнічний склад та кількість 
тих, хто загинув під час цих робіт за межами краю? 

– Чітко визначити кількість досить важко, відомо, що найбільше було 
українців і євреїв, чимало представників ромського населення краю, ру-
мунів та словаків. А от щодо інформації про загиблих, то її нині нема. Ця 
тема мало досліджена. Крім того, у ході нашої роботи виникли проблеми 
з доступом до архівних документів. Так, мені відомо, що в Берегівському 
архіві є фонд, облікований під № 1, який має назву «Що я бачив та пере-
жив під угорською окупацією». Однак доступу до нього немає. Співробіт-
ники архіву посилаються на те, що він розпорошений, не облікований то-
що. У цьому архіві, за нашими даними, 52 справи, у яких більше ста свід-
чень очевидців. Та й зібраний він був у період 1946–1947 років, і в ньому, 
скоріш за все, чимало інформації про події, що мали місце на Закарпатті 
в 1939–1944 роках. 

– З огляду на це можу припустити, що ця тема ще буде в подаль-
шому досліджена більш ґрунтовно? 

– Безумовно. Донині було чимало інформації, проводилися дослі-
дження про окупацію Закарпаття радянськими військами і про примусову 
працю угорців на радянський уряд. Однак про події в попередні роки чо-
мусь досі було мало відомо. І цю «білу пляму» у вітчизняній історії, без-
перечно, треба дослідити, – підсумував Роман Офіцинський. 

Скільки ще невідомих сторінок історії нам доведеться перегорнути – 
наразі сказати складно, однак це варто робити, адже кожна держава має 
мати власну історію. І вищезгаданий проект та документальний фільм 
покликані відкрити широкому загалу справжні події, що мали місце на За-
карпатті в період Другої світової війни. 

 
Закарпатська правда, 23 березня 2013 року 
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ЧАСТИНА П’ЯТА 
 
 
 
 
 

…І день іде, і ніч іде. 
І, голову схопивши в руки, 
Дивуєшся, чому не йде 
Апостол правди і науки? 

 
Тарас Шевченко,  

«І день іде…», 5 листопада 1860 
 
 
 
 
 

УНІВЕРСИТЕТ Є НАДКОНФЕСІЙНИМ СВЯТИЛИЩЕМ  
ОСВІТИ І НАУКИ 

 
 

Дискурс 
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УЖГОРОДСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ  
ПОМІНЯЛИ ДАТУ НАРОДЖЕННЯ 

[Із перших днів Ужгородського університету  
вступний іспит з української є обов’язковим] 

 
Тривалий час дату народження Ужгородського національного універ-

ситету помилково пов’язували з 18 жовтня 1945 року. 
Насправді установчий документ мав назву «Постанова Секретаріату 

Центрального Комітету Комуністичної Партії Закарпатської України та 
Народної Ради Закарпатської України з дня 19 липня 1945 року, м. Ужго-
род, про утворення Закарпато-Українського Університету». У комісію з його 
організації ввійшло 11 посадовців на чолі з Іваном Керчею. 

У постанові йшлося про чотири факультети (історичний, філологіч-
ний, біологічний, медичний), приміщення, набір студентів (оголошено на-
ступного дня – 20 липня) та початок їх навчання, стипендії, викладацький 
склад, бібліотеку. Основні вступні іспити проводилися із 1 по 20 вересня 
1945 року (додаткові – 12-14 жовтня), зарахування – із 20 до 25 вересня, 
потім із 15 жовтня працювали підготовчі курси і зрештою 1 лютого 1946 
року до занять приступили перші студенти. 

Спочатку «технічним організатором університету» працював гімна-
зійний вчитель Микола Небесник. Згідно з наказом уповноваженого НРЗУ в 
справах освіти Івана Керчі від 27 вересня 1945 року, відповідальним за 
роботу з організації Державного Закарпато-Українського університету 
призначили інспектора середніх шкіл, російського філолога Степана До-
боша (1912–1978). Його, уродженця села Обава на Мукачівщині, доне-
давна вважали першим ректором. 

Насправді першого ректора призначено наказом по Народ-ному ко-
місаріату освіти УРСР від 5 листопада 1945 року. Ним став кандидат хі-
мічних наук, доцент Аркадій Курішко (1902–1986), родом із Черкащини. 
До призначення він керував хімічною лабораторією фронту, а перед вій-
ною викладав у Київському університеті. Він пробув на посаді чотири 
плідні роки. Цікаво, А. Курішко приступив до роботи 27 листопада 1945 
року як ректор Закарпатського Державного університету і видав відповід-
ний наказ за № 1. 

У Києві 18 жовтня 1945 року з’явилася Постанова Ради народних ко-
місарів УРСР і Центрального комітету КП(б)У «Про відкриття державного 
університету в м. Ужгороді». Її підписали голова Ради народних комісарів 
УРСР Микита Хрущов і секретар Центрального комітету КП(б)У Дем’ян Ко-
ротченко. Мовилося про клопотання Народної Ради Закарпатської Украї-
ни і доручено вирішити прикладні питання в межах республіканської ком-
петенції. 

Позаяк Микита Хрущов піднявся кар’єрними сходинками ще вище, то 
утвердилося ідеологічне кліше, де проміжна дата 18 жовтня 1945 року 
стала «світлом у кінці тунелю» щодо мрії закарпатців про власний уні-
верситет. 
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Чому проміжна? У Москві на початку літа 1946 року вийшли два до-
кументи російською мовою. Вони названі однаково «Про відкриття Ужго-
родського Державного університету в м. Ужгороді Української РСР». Це 
Постанова Ради Міністрів СРСР від 28 травня та її дубляж – наказ Міні-
стерства вищої освіти СРСР від 7 червня. 

Як бачимо, у перший рік заснування університет змінив кілька влас-
них назв (Державний Закарпато-Український університет, Закарпатський 
державний університет, Державний університет у м. Ужгороді). Аж 28 трав-
ня 1946 року діючий навчальний заклад отримав остаточну офіційну на-
зву – Ужгородський державний університет. Вона протрималася до 19 
жовтня 2000 року, коли указом Президента України з’явилася нова вивіс-
ка – Ужгородський національний університет. 

Давайте зануримося в атмосферу перших днів і тижнів існування 
альма-матер. Насамперед крайові газети розтиражували містке інфор-
маційне повідомлення про утворення Закарпато-Українського універси-
тету в Ужгороді 19 липня 1945 року, давши розлогий виклад вказаної по-
станови. У ній, зокрема, був пункт із проханням до Києва (до Централь-
ного комітету Комуністичної партії України (більшовиків)) надіслати «ква-
ліфікований професорсько-викладацький склад до університету відповід-
но до встановлених фахів». 

Ось чому з’явився документ від 18 жовтня 1945 року, що за кілька 
років уже тлумачився як установчий, хоча таким не був. Тому його про-
ігнорувала і не передрукувала навіть щоденна газета «Закарпатська 
Україна». Доти і після цей орган Народної Ради Закарпатської України 
подавав чимало публікацій щодо вже існуючого університету. У режимі 
реального часу датою його заснування було 19 липня. До кінця цього мі-
сяця відділ освіти Народної Ради Закарпатської України розмістив кілька 
газетних оголошень про набір студентів на перший курс «Державного 
Закарпато-Українського Університету в м. Ужгороді». Із 25 липня до 1 ве-
ресня (в окремих випадках до 11 жовтня) приймалися заяви з необхідни-
ми документами – автобіографія, оригінал атестата, три фотокартки з 
приміткою «без головних уборів розміром 3х4 см», довідка про місце про-
живання і «метричний випис». 

Термін навчання на історичному і філологічному факультетах було 
визначено 4 роки, а на біологічному і медичному – 5 років. За винятком 
осіб із відмінним атестатом зрілості за гімназію, учительську семінарію, 
торговельну академію, 10-річку, всі абітурієнти складали по чотири всту-
пні іспити. Вступники на історичний та філологічний факультети мали 
українську мову і літературу, російську мову і літературу, історію народів 
СРСР, географію, а на біологічний та медичний, крім української та ро-
сійської, ще фізику і хімію. 

Приймальні іспити проводили за програмами, затвердженими відді-
лом освіти Народної Ради. Фактично цей відділ від самого початку вико-
нував функцію ректорату. Заяви подавалися на ім’я ректора, хоча ця по-
сада залишалася вакантною аж до листопада. При зарахуванні пріори-
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тет отримали «діти робітників, селян і трудової інтелігенції». Усі зарахо-
вані отримували державну стипендію, а ті, хто потребував цього, забез-
печувався інтернатом (гуртожитком) та їдальнею. 

Головним корпусом університету служив відремонтований будинок 
колишньої гімназії Друґетів. Він знаходився на площі, що вже у вересні 
1945 року називалася на честь російського радянського письменника 
Максима Горького. Всього тоді надійшло вступних заяв від 256 осіб. Най-
більше – 142 – зголосилося на медичний факультет. У спеціальному га-
зетному репортажі у «Закарпатській Україні» від 22 вересня зазначалося, 
що «число кандидатів, бажаючих вивчати медицину, значно перевищує 
число вакантних місць», а точніше – удвічі. До речі, у тому репортажі 
вперше вжито назву «Ужгородський державний університет», що згодом 
із публіцистичної переросла в офіційну. 

Якщо судити за відомостями виплати стипендії станом на грудень 
1945 року, всього в університет за результатами першої вступної кампа-
нії зарахували 150 слухачів, які невдовзі, у лютому 1946-го, стали повно-
цінними студентами. Це – 71 медик, 35 біологів, 31 історик, 13 філологів. 
[Серед них бачимо тезок й однофамільців відомих у Закарпатті діячів. 
Так, Василь Петьовка наприкінці 1945 року навчався на медичному фа-
культеті, а Іван Балога і Михайло Рябець – на історичному. Проте на-
справді лише біографія екс-голови ЦВК Михайла Рябця тісно пов’язана і 
з Ужгородським університетом, і з історичним факультетом]. 

 
РІО, 21 липня 2012 року 
 
 

СПРАВЖНІЙ ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ  
УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 
І досі день заснування Ужгородського національного університету 

відзначають у жовтні. Але добре відомо, що його справжній день наро-
дження – 19 липня, адже установчий документ мав назву «Постанова 
Секретаріату Центрального Комітету Комуністичної Партії Закарпатської 
України та Народної Ради Закарпатської України з дня 19 липня 1945 ро-
ку, м. Ужгород, про утворення Закарпато-Українського Університету». 

У постанові йшлося про чотири факультети (історичний, філологіч-
ний, біологічний, медичний), приміщення, набір студентів (оголошено на-
ступного дня – 20 липня) та початок їх навчання, стипендії, викладацький 
склад, бібліотеку. Основні вступні іспити проводилися з 1 по 20 вересня 
1945 року, зарахування – із 20 до 25 вересня, потім із 15 жовтня працю-
вали підготовчі курси та, зрештою, 1 лютого 1946 року до занять присту-
пили перші студенти. 

Згідно з наказом уповноваженого НРЗУ в справах освіти Івана Керчі 
від 27 вересня 1945 року, відповідальним за роботу з організації Держав-
ного Закарпато-Українського університету призначили інспектора серед-
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ніх шкіл, російського філолога Степана Добоша (1912–1978). Його, урод-
женця села Обава на Мукачівщині, донедавна вважали першим ректо-
ром. Насправді першого ректора призначено наказом по народному ко-
місаріату освіти УРСР від 5 листопада 1945 року. Ним став кандидат хі-
мічних наук, доцент Аркадій Курішко (1902–1986), родом із Черкащини. 
Він приступив до роботи 27 листопада 1945 року як ректор Закарпатсько-
го державного університету і видав відповідний наказ за № 1. 

Хоча Закарпатська Україна до 24 січня 1946 року перебувала поза 
юрисдикцією Радянської України і Радянського Союзу, проте у Києві 18 
жовтня 1945 року з’явилася постанова Ради народних комісарів УРСР і 
Центрального комітету КП(б)У «Про відкриття державного університету в 
м. Ужгороді». Її підписали голова Ради народних комісарів УРСР Микита 
Хрущов і секретар Центрального комітету КП(б)У Дем’ян Коротченко. 
Мовилося про клопотання Народної Ради Закарпатської України, було 
доручено вирішити прикладні питання в межах республіканської компе-
тенції. 

Позаяк Микита Хрущов піднявся кар’єрними сходинками ще вище, то 
проміжна дата 18 жовтня 1945 року стала «світлом у кінці тунелю» у мрії 
радянізованих закарпатців про власний університет. Чому проміжна? У 
Москві на початку літа 1946 року вийшли два документи російською мо-
вою. Вони названі однаково: «Про відкриття Ужгородського державного 
університету в м. Ужгороді Української РСР». Це постанова Ради мініст-
рів СРСР від 28 травня та її дубляж – наказ міністерства вищої освіти 
СРСР від 7 червня. 

Як бачимо, у перший рік заснування університет змінив декілька влас-
них назв (Державний Закарпато-Український університет, Закарпатський 
державний університет, Державний університет у м. Ужгороді). 28 травня 
1946 року навчальний заклад отримав офіційну назву – Ужгородський 
державний університет. Вона протрималася до 19 жовтня 2000 року, ко-
ли указом президента України з’явився Ужгородський національний уні-
верситет. 

Тож Ужгородський національний університет може святкувати в усі 
чотири пори року. 19 липня 1945 року крайовою владою утворено Дер-
жавний Закарпато-Український університет. Це справжній день наро-
дження. 18 жовтня 1945-го волею Києва він став Державним університе-
том в Ужгороді, тобто відбулася акція усиновлення. 1 лютого 1946 року в 
ньому розпочався повноцінний навчальний процес для студентів першо-
го курсу, а 28 травня 1946-го у Москві прийнято остаточне рішення (хрес-
тини): Ужгородському державному університету дозволили жити далі. 19 
жовтня 2000-го він досяг повноліття – став національним. Тому в УжНУ 
все ще попереду – кращі дні. 

 
Срібна Земля – Фест, 26 жовтня 2012 року 
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ЮВІЛЕЙ УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
Його предтечі – Ужгородському колегіуму – 400 років 

 
2013-й – рік грандіозного ювілею – 400-ліття вищої освіти в Закар-

патті. Останній раз помпезно відзначали цю знаменну духовно-культурну 
віху в Ужгороді сто років тому в гімназії, де вже десятиліттями розташо-
ваний хімічний факультет Ужгородського національного університету. 

Сам же університет в Ужгороді засновано 19 липня 1945 року вищи-
ми органами державної влади Закарпатської України. Цю дату неможли-
во переписати, як і даремно гратися з «культом особи»: називати УжНУ 
іменем Другетів, «товаришів Ісуса» чи просто Ісуса. Далі поясню чому. 
Але, безумовно, треба зважати на історичне коріння всього освітнього 
дерева краю, квітучою верхівкою котрого є університет. До того ж, дис-
кусії на історико-культурні теми є ознакою суспільної зрілості. 

Восьмий український університет 
Закарпаття стало третім українським регіоном після Волині та Гали-

чини, де вища школа пустила свої паростки. Першим вищим навчальним 
закладом східнослов’янських народів стала Острозька академія, котра ді-
яла в 1576–1636 роках. Нині її «відродженим наступником» вважає себе 
Національний університет «Острозька академія», що виник у 1994 році. 

Перший східнослов’янський університет відкрито теж у межах сучасної 
України. У січні 1661 року польський король надав єзуїтській колегії у Льво-
ві, започаткованій 1606 року, «гідність академії і титул університету». Ни-
нішній Львівський національний університет імені Івана Франка мав тривалі 
перерви у кожному наступному столітті: у 1773–1784, 1805–1817, 1941–
1944 роках. Загалом він був зачиненим неповних три десятиліття. Здебіль-
ше – через політичні мотиви. [Як і його молодший конкурент – Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, заснований 1834 року 
на базі перенесеного до Києва польського Кременецького ліцею. Йдеть-
ся про небуття впродовж майже півтора десятиліття: 1920–1933 роки]. 

Найстарішим російським університетом є Московський університет, 
що веде відлік із 1755 року. Проте віднедавна Санкт-Петербурзький уні-
верситет вважає себе значно старшим. Справжній рік свого заснування – 
1819-й – він тлумачить як дату «воссоздания» (відтворення), а початок 
бачить у гімназії 1724 року. Тому «закарпатець» Андрій Балудянський вже 
не перший його ректор. 

XIX століття в українських землях стало «віком університетів». Тоді 
зачиняв і знову відкривав двері університет у Львові, заснований 1661 
року. Університети з’явилися ще у чотирьох регіонах – у Харкові (1805), 
Києві (1834), Одесі (1865), Чернівцях (1875). У XX столітті до цієї п’ятірки 
додалися університети у Дніпропетровську і Сімферополі (1918). 

Ужгородський став восьмим за ліком українським університетом. Він 
рівно на два десятиліття випередив дев’ятого побратима – Донецького 
(1965). Чи не парадоксально? У маленькому Ужгороді університет з’явився 
19 липня 1945 року на пікові могутності Сталіна. Однак вождь не ощасли-
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вив університетом перейменоване на свою честь місто – індустріальне 
Сталіно – як називали тоді Донецьк. 

Священий місяць липень 
Університет в Ужгороді виріс не у піщаній пустині, а на чорноземі 

тривалої традиції. Предтеча сучасного Ужгородського національного уні-
верситету – єзуїтська колегія в Гуменному, що розгорнула діяльність 23 
листопада 1613 року. Офіційну метрику про народження їй виписали теж 
у липні як УжНУ, але 2-го числа і 1615 року. Так само в липні (31-го чис-
ла) 1640 року її перенесли в Ужгород. 

Підкреслю, вища освіта сучасного Закарпаття започаткована де-
факто 23 листопада 1613 року, а де-юре 2 липня 1615 року. Бачимо, що 
липень за символічним трикратним збігом є воістину священним місяцем 
для закарпатського студентства і всієї університетської громади. 

Перший вищий навчальний заклад Закарпаття – колегіум або колегія 
(по-сучасному – коледж) – тісно пов’язаний католицьким чернечим орде-
ном «Товариство Ісуса» та з Другетами – аристократичною родиною 
франко-італійського походження. З Другетами пов’язане і заснування 
першого у краї зафіксованого в писемних джерелах навчального закладу 
взагалі – школи при монастирі чернечого ордену святого Павла 1384 ро-
ку в Ужгороді. У колегії «товариші Ісуса» (самоназва єзуїтів) готували 
учителів і священиків за чотирирічною, невдовзі – за п’ятирічною нав-
чальною програмою. 

2 липня 1615 року в Ужгородському замку наджупан комітатів Унґ і 
Земплин граф Георгій Другет дав фундаційну грамоту єзуїтській колегії в 
Гуменному (тепер Словаччина). Грамотою від 31 липня 1640 року Іоанн Х 
Другет переніс її в Ужгород. Відразу стали будувати навчальний ком-
плекс – колегію, школу, церкву – на місці, де нині в Науковій бібліотеці 
УжНУ (вулиця Капітульна, 9) проживає греко-католицький єпископ. 

Зведений єзуїтами і Другетами у пізньобароковому стилі костел – 
нинішній греко-католицький Хрестовоздвиженський собор – є, по суті, 
університетською церквою. 

Протягом XVIII століття в колегії навчалося від півтора сотні до біль-
ше двохсот студентів чоловічої статі віком від 21 до 30 років. Після роз-
пуску ордену єзуїтів (1773) всі маєтки колегії перейшли державному освіт-
ньому фонду. Колегія перестала існувати, її перетворили на гімназію. 

Невдовзі держава передала майно колегії Мукачівській греко-като-
лицькій єпархії, що переселялася з Мукачева в Ужгород. Ця передача від-
булася у кабінеті ректора 1 серпня 1775 року. Йшлося про приміщення 
колегії, школи, бібліотеки, де зберігалося 1858 стародруків. Шкільну бу-
дівлю розібрали 1785 року. На її місці розбили сквер, що досі слугує при-
красою території, прилеглої до колишньої колегії. 

Вовки і вовкодави 
Навчальними приміщеннями колегії греко-католицькі єпископи корис-

тувались до 1949 року, коли держава знову повернула їм цільове призна-
чення і передала Ужгородському університету для наукової бібліотеки. 
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Парадокс: радянська влада народила університет у приміщеннях дав-
ньої колегії та повернула майну первісне призначення. Проте нині у сум-
нівний спосіб із 2007 року університет неправомірно витісняють зі своєї 
історичної будівлі – корпусу першого вищого навчального закладу Закар-
паття. Ця оборудка є найбільшим моральним і майновим ударом за всю 
історію університету. Адже в УжНУ забирають не тільки близько 4 тисяч 
квадратних метрів ціною в десятки мільйонів євро, але прагнуть відібра-
ти історичну традицію, намагаються розірвати прямий зв’язок із своєю 
предтечею. Відомо ж, що без Івана-Хрестителя неможлива поява Ісуса 
Христа. 

Печально, що вузько зорієнтовані представники кліру і бізнесу праг-
нуть рейдерських судових рішень, аби відібрати в УжНУ не тільки примі-
щення бібліотеки, але й добротну нерухомість по вулицях Капітульній та 
Августина Волошина, де працюють кафедри і лабораторії юридичного, 
фізичного та інженерно-технічного факультетів, адміністративно-госпо-
дарські служби і видавництво. 

У гонитві за матеріальним священнослужителі забувають про основ-
не покликання – духовне. Забувають, що університет – той же храм, уні-
версальне надконфесійне святилище освіти і науки. УжНУ є найбільшою 
церквою регіону, котра служить усім, без конфесійних преференцій та 
перегородок. Університет виконує у суспільстві масштабніші функції, ніж 
будь-яка релігійна організація. 

Єпархій у Закарпатті багато, але національний університет один. Ро-
ками йому бракувало безкорисливого та якісного менеджменту. Звісно, 
на спокусах нагуляли апетит вовки, але на них чатують вовкодави. Сьо-
годні УжНУ здатен інтелектуально, морально, організаційно відстояти 
свою перспективу, повернути майно і розчистити свої витоки. 

 
Мукачево.net, 17 лютого 2013 року 
 
 

ВИЩІЙ ОСВІТІ НА ЗАКАРПАТТІ – 400 РОКІВ! 
 
Як відомо, в УжНУ планують змінити геральдику. Наразі на стадії 

розробки новий герб вишу, над яким працювали геральдисти і художни-
ки і який має затвердити відповідна комісія й схвалити вчена рада уні-
верситету. Пов’язана така зміна передусім із тим, що витоки вищої 
освіти на Закарпатті варто пов’язувати не з датою створення Ужго-
родського державного університету (1945 року), а на століття рані-
ше. З цього приводу ми поспілкувалися з проректором з науково-педа-
гогічної роботи і міжнародних зв’язків, доктором історичних наук, про-
фесором Романом Андрійовичем Офіцинським. 

– Якщо ми говоримо про витоки вищої освіти, тобто на основі чого 
виник Ужгородський національний університет (бо він не виник з пустого 
місця, тут, вочевидь, мало бути якесь підґрунтя), то початки з’явилися 
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ще 400 років тому. У листопаді 1613 року в Гуменному з’явилася колегія 
– вищий навчальний заклад. Це тепер Гуменне перебуває в Словачинні, 
а тоді це була територія Закарпаття. Створили цей заклад єзуїти – вони 
просували ідеї католицизму на Схід. Ця течія конкурувала з іншими кон-
фесіями, покладали надії передусім на молодь. Єзуїти вважали, що нема 
чого перевиховувати дорослих людей – вони вже сформовані, а впрова-
джувати свої ідеї треба саме через нове покоління і робити це варто че-
рез культурно-освітні осередки. Загалом в Україні єзуїти відкрили близь-
ко 30 колегій. На пільгових умовах вони набирали молодь і повністю нею 
опікувалися – годували, надавали житло, вчили дітей. 

Ця колегія проіснувала майже 200 років. У 1640 році було вирішено 
перенесення її в Ужгород, а 1649 року австрійський імператор видав гра-
моту про підтвердження статусу колегії. Існувала колегія доти, доки в 
Австрійській імперії не вирішили ліквідувати Орден єзуїтів і відповідно 
розформувати їх навчальні заклади або передати під опіку інших релігій-
них конфесій чи світських закладів. Тому наприкінці ХVIII століття на ос-
нові цієї колегії з’явилися греко-католицька духовна семінарія (ініціато-
ром виступила Марія-Терезія), а також учительська семінарія, де готува-
ли викладачів для початкових шкіл (сприяв її утворенню єпископ Андрій 
Бачинський). У середині ХІХ століття постало питання відкриття універ-
ситету в нашому краї, однак тоді це не вдалося реалізувати через жорст-
ку протидію угорської інтелігенції. Періодично ідея створення вишу вири-
нала (особливо після того, як Закарпаття увійшло до складу Чехословач-
чини), але знов-таки була безуспішною: чеська влада вирішила за краще 
надати певну квоту закарпатцям, щоб наша молодь могла навчатися в 
університетах Братислави і Праги. Нарешті у липні 1945 року нова влада 
вже вирішила нікого не питати, а реалізувати цю ідею. 

Саме тому, переглянувши історичні відомості, нині готуємося до від-
значення 400-ї річниці появи вищої освіти на Закарпатті. Відтепер хоче-
мо обидві дати (1613 і 1945 роки) святкувати разом, щоб підтримати наші 
освітні традиції й показати, що ми нічим не гірші за інші регіони чи країни. 
Таке серйозне історичне підґрунтя підвищує наші шанси здобути статус 
дослідницького університету, що дасть можливість збільшити фінансу-
вання потреб вишу. 

 
Медіацентр УжНУ, 28 серпня 2013 року 
 
 

ВИТОКИ УНІВЕРСИТЕТУ 
Наближається 400-літній ювілей вищої освіти Закарпаття 
 
У Центрально-Східній Європі вищі навчальні заклади з’явилися на-

прикінці XVI – початку XVIІ століть. Здебільшого це єзуїтські колегії. Деякі 
з них стали предтечами університетів. Насамперед – колегія (коледж), 
заснована у місті Гуменному 1613 року і перенесена до Ужгорода 1640 
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року. Мовиться про одну з перших вищих шкіл у межах нинішніх України, 
Угорщини, Словаччини. 

Жоден вищий навчальний заклад без санкції глави держави (імпера-
тора) не міг тоді відчинити своїх дверей. Тим паче не міг діяти поза сере-
довищем освічених людей – церковної інтелігенції. Образно кажучи, всі 
карпатські дороги вели в той час до Відня і Риму.  

Отож у Гуменської колегії четверо батьків-засновників: імператор 
Матвій Габсбург, Папа Римський Павло V, генеральний настоятель чен-
ців-єзуїтів Клавдій Аквавіва, наджупан Юрій Другет. Останній виступив 
ініціатором і меценатом освітнього проекту. 

Рід Другетів з’явився в регіоні, котрий сучасні вчені звуть «історичним 
Закарпаттям», на початку XIV століття. Рід належав до найвпливовіших і 
найбагатших в Угорському королівстві. Другети управляли Ужанською та 
Земплинською жупами, землями від річки Тиси до Ужоцького перевалу. 

Граф Юрій (Георгій) ІІІ Другет народився 1583 року, коли переважна 
частина Закарпаття входила до монархії Габсбургів. Керівників адміні-
стративних одиниць (жуп) призначав імператор у Відні. Юрій Другет у 
1603–1620 роках був Ужанським наджупаном, а з 1609 року – ще й Земп-
линським. 1609-го він зрікся протестантизму і перейшов до табору най-
палкіших католиків. 

У 1611 році Юрій Другет узяв участь у поході австрійської армії як 
претендент на трон князя Трансільванії. Повернувшись до своїх воло-
дінь, центром яких було невелике місто Гуменне, занурився в освітні кло-
поти. Він задумав відкрити колегію і звернувся до глави держави.  

1612 року імператор Священної Римської імперії Матвій Габсбург 
(правив Австрією у 1612 – 1619 роках) дав дозвіл на відкриття вищого 
навчального закладу в Гуменному. Так само граф Другет отримав згоду 
від генерала ордену «Товариство Ісуса» Клавдія Аквавіви (1543–1615) на 
залучення отців-єзуїтів як викладачів. До речі, Аквавіва найдовше (34 ро-
ки) керував орденом. За цей час число його монахів збільшилося майже 
втричі – до 14 тисяч. Не зайво нагадати, що у 1534 році цей престижний 
орден виник у Парижі як студентська місіонерська громада. 

Дозвіл від Папи Римського Павла V на відкриття єзуїтської колегії в 
Гуменному прийшов через рік – у листопаді 1613-го. Однак навчання роз-
почалося тільки наступного року. Так ідеться в «Історії Ужгорода» Каро-
ля Мейсароша, що побачила світ у Пешті 1861 році. Протягом першого 
двадцятиліття колегія випустила близько 300 студентів. 

Отримавши схвалення від Папи Римського, 23 листопада 1613 року 
граф Юрій Другет подарував колегії маєтки поблизу Гуменного та Ужго-
рода. Дарча не збереглася. Можливо, документ втрачений 1619 року 
внаслідок нападу трансільванського князя Габора Бетлена на Гуменне, 
коли знищено весь сімейний архів його конкурентів – Другетів. 

На щастя, юридичний факт про заснування колегії та школи при ній 
граф Юрій Другет зафіксував окремою грамотою 2 липня 1615 року в Уж-
городському замку, що дійшла до наших днів. Його син Іван Х Другет гра-
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мотою від 31 липня 1640 року підтвердив дарування і переніс колегію зі 
школою до Ужгорода, як того хотів батько. Через різні обставини на но-
вому місці колегія запрацювала тільки у 1646-му – в рік Ужгородської унії. 
Відтоді її діяльність тісно пов’язана з Ужгородом. Усі ці кроки невдовзі – 
28 квітня 1649 року – узаконив імператор Фердинанд ІІІ. 

Заснована в Гуменному колегія пустила глибоке коріння в Ужгороді. 
На той момент два міста нічим не відрізнялися. Ужгород не переважав 
Гуменне красою, охайністю, зручністю, населенням. У 1640-х роках в Уж-
городі проживало близько 1200 осіб. Ідеться про тихе провінційне містеч-
ко. Але вибір батька й сина Другетів – Юрія та Івана – випав на нього. 
Завдяки цьому доленосному рішенню вони, власне, й увійшли в історію. 
Інакше пам’ять про них давно б стерлася. 

На думку теперішніх істориків та управлінців, вища освіта Закарпат-
тя веде символічний відлік саме від 2 липня 1615 року – грамоти-заповіту 
графа Георгія Другета, виданою латинською мовою в Ужгородському зам-
ку. Примітно, що рівно через 330 років – 19 липня 1945 року – в Ужгороді 
засновано сучасний університет. 

Які ж засадничі положення грамоти 1615 року? Її повний текст лати-
ною можна прочитати в угромовній книзі Едена Блонара «Трьохстолітня 
історія Ужгородської королівської католицької вищої гімназії. 1613–1913». 
Це видання обсягом понад триста сторінок з’явилося в Ужгороді 1913 ро-
ку. Вказана гімназія вважала себе спадкоємцем колегії, що перестала 
існувати після розпуску ордену єзуїтів у 1773 році. Насправді колегія ста-
ла базою не тільки для католицької гімназії, але й для двох греко-като-
лицьких семінарій – духовної та учительської. Імператори Марія Терезія 
та Франц I відповідними актами в відкрили Ужгороді духовну семінарію 
(спочатку як ліцей) в 1776 році, а у 1794-му – й учительську. Ініціював по-
яву цих двох вищих навчальних закладів єпископ Андрій Бачинський – 
світоч національно-релігійного відродження. 

Повернімося до витоків – до грамоти-заповіту 1615 року, яку ретель-
но дослідила доцент кафедри історії України УжНУ Оксана Ферков. Граф 
Юрій (Георгій) Другет Гуменський (Georgius Drugeth de Homonna), наджу-
пан Земплинський та Ужанський, повідомив «усіх, кого це стосується і 
може стосуватися у майбутньому», про наступне. За просвітлення і по-
вернення до римо-католицької церкви він віддячив Богу небуденною 
справою. Граф вважав, що для посилення католицизму в регіоні, необ-
хідна освітня установа – колегія в Гуменному. Він дістав згоду від генера-
ла ордену Клавдія Аквавіви на те, що навчально-виховні функції у колегії 
виконають отці-єзуїти. 

Взявши на себе утримання колегії, Юрій Другет наголосив на потре-
бах культурно-освітнього розвитку народу. При цьому зобов’язав сина 
Івана і дочку Єлизавету теж її підтримувати. Граф подарував колегії два 
маєтки, два виноградники, значну суму грошей. 

Для осідку колегії в Гуменному Юрій Другет віддав колишній мона-
стир ордену Святого Франциска з церквою, що знаходилися поруч з його 
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двором, з усіма монастирськими землями. Для утримання колегії у Земп-
линській жупі передано маєток Нодь Кеменце (нині – село Каменіца над 
Цірохою, за 7 км на схід від Гуменного) з усіма прибутками, орними зем-
лями, луками, пасовищами, лісами, горами, долинами, полонинами, став-
ками, рибниками, млинами, а також із десятиною з овець, свиней, зерна, 
бобових, тобто з усього, що там росло. 

До колегії перейшли два виноградники під назвами Борат-Соло в 
Ужанській жупі: на Горянській та Унгварській горах. Крім того, гуменський 
управитель маєтками щорічно мав передавати ректору колегії 1700 угор-
ських флоренів двома рівними частинами – у день Святої Трійці та Різдва. 

Насамкінець граф Юрій Другет заповідав нащадкам повсякчас бути 
щедрими покровителями єзуїтів, забезпечувати належні умови для на-
вчання і виховання студентів у колегії. 

Звісно, богоугодне меценатство ревних католиків Юрія та Івана Дру-
гетів щодо колегії в Гуменному та Ужгороді мало політичні цілі в руслі то-
гочасної Контрреформації. Та хай який зміст вони закладали у свої діян-
ня, але ж вгадали перспективу. Жодна з фундацій чи установ не націле-
на на вічність, на довготривале життя настільки, як університет. Ужгород-
ський не є винятком у тисячолітній історії європейських вогнищ освіти і 
науки. У нього давні витоки і гідне майбуття. 

 
Медіацентр УжНУ, 28 серпня 2013 року 
 
 

МИ НАМАГАТИМЕМОСЬ  
БІЛЬШЕ ПІКЛУВАТИСЬ ПРО ВСТУПНИКІВ 

 
Цього року умови вступу до Ужгородського національного універ-

ситету дещо змінилися. Нове керівництво вищого навчального закла-
ду прагне реорганізувати систему вступу та полегшити процес пода-
чі заяв для абітурієнтів. Щоб з’ясувати суперечливі моменти цієї не-
простої процедури, ми поспілкувалися з проректором з науково-педаго-
гічної роботи та перспектив розвитку Романом Офіцинським. 

– Як повідомляє сайт УжНУ прохідний бал сертифікату було збіль-
шено до 140 (тоді як минулого року це було 124 бали). Чим зумовле-
ні такі зміни та чи не вплине це негативно на кількість студентів? 

– Такі зміни були зумовлені рішенням на рівні міністерства. 140 балів 
– це мінімальний можливий прохідний бал для сертифікатів з профільно-
го предмету, котрий був запропонований з боку уряду. Прохідний бал – 
показник, що змінюється в залежності від конкурсної ситуації в універси-
теті. Наприклад, у Києві деякі вищі навчальні заклади збільшують прохід-
ний показник до 170 балів. Ми вирішили зупинитися на мінімумі, оскільки 
в УжНУ є можливість забезпечити місцями близько 3 700 абітурієнтів (як-
що заповнити стаціонарне та заочне відділення на контрактній та бюджет-
ній основі), тоді як є приблизно 6 тис. випускників шкіл, котрі склали зов-
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нішнє незалежне оцінювання. Виходить, що один наш університет може 
взяти на навчання усіх, хто реально претендує залишитись навчатись на 
Закарпатті. 

– Минулого року вперше стало можливим подати заяву до всту-
пу на будь-який факультет УжНУ через інтернет. Того ж року спочат-
ку звучали запевнення у надійності такого способу реєстрації абіту-
рієнтів, а потім повідомлялося про те, що всім, хто подав заяву у 
такому вигляді, слід особисто прийти до приймальної комісії, оскіль-
ки сторінка реєстрації в інтернеті не працювала належним чином. 
Чи усунені ці недоліки? 

– Ці недоліки було не тільки усунено, а й докорінно змінено усю сис-
тему вступу онлайн. Міністр освіти і науки молоді та спорту звернув увагу 
на те, що цей рік буде переломним у плані вступної системи у всіх уні-
верситетах країни. Протягом останнього місяца УжНУ надзвичайно роз-
ширило свої технічні можливості: ми готові обробляти документи, щоб усі 
дані були занесені до єдиної державної бази даних, та реєструвати абі-
турієнтів через інтернет. 

Закарпаття є в числі лідерів по всій Україні, котрі виконали завдання 
міністерства щодо оновлення та покращення технічної бази. До нас вже 
звертаються вищі навчальні заклади 1-2 рівнів акредитації, що фактично 
проігнорували ці вимоги та можуть залишитися без належної кількості 
вступників. Ми виконали усі нормативи (до речі, за їх невиконання мініс-
терство призначає штрафні санкції) і готові 1-го липня провести тестові 
випробування системи вступу онлайн для того, щоб абітурієнти змогли 
без перешкод надсилати заяви через інтернет-сторінку. Отже, будемо 
працювати у подвійному режимі: приймати паперові анкети, що будуть 
особисто надавати випускники шкіл, та вносити їх у єдину державну базу 
і приймати заяви онлайн. Також ми розширили штат приймальної комісії, 
зокрема збільшили кількість технічних секретарів. 

Такі заходи організовано, щоб уникнути великих черг та додаткових 
незручностей, адже зазвичай найбільше заяв подають у перші та останні 
дні вступної кампанії (цього року вона триває з 2 по 30 липня). 

Введення подібної системи реєстрації є дуже позитивним фактором, 
оскільки це є величезний крок до прозорості та контролю вступної кам-
панії. Першим етапом було зовнішнє незалежне оцінювання, котре зни-
зило навантаження на працівників університету. Електронна система 
вступу допомагає при зарахуванні попередити вплив на приймальну ко-
місію, тому що були випадки, коли люди з нижчими балами у сертифіка-
тах випереджували у рейтингу тих, у кого ці показники були значно вищі. 

– Зараз можна спостерігати дуже позитивну для студентів тен-
денцію – дуже знизились ціни на навчання. Все ж виникає питання: 
що стало причиною таких змін та чи повпливає це на навчальний 
процес? 

– Першою причиною таких змін стало те, що ми витримали конкурен-
цію у регіоні. Ми даємо якісну освіту, що проявляється у рівні кваліфікації 
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науково-педагогічних працівників. У той самий час ціни на навчання у на-
ших конкурентів нижчі, що часто дуже впливає на вибір вступників, оскільки 
для більшості родин різниця в оплаті, наприклад, на 2 тисячі гривень, є 
суттєвою. 

Через це у минулі роки був значний перехід випускників шкіл Закар-
паття в інші області. Вийшло так, що Ужгородський національний універ-
ситет проводив не зовсім адекватну цінову політику, таким чином програ-
ючи у кількості абітурієнтів, що вступають на контрактне навчання. Ми 
проаналізували цю ситуацію, залучили керівництва деканатів і прийняли 
спільне рішення знизити ціни на навчання. Ми звичайно узгодили усе з 
нормативними актами, що диктують вимоги до цін на навчання. 

Знижуючи ціну (при цьому не знижуючи якості освіти) ми розраховує-
мо на більшу кількість вступників, які закінчили закарпатські школи. Рані-
ше УжНУ свідомо відкидало вступників з незаможних сімей, які мали змо-
гу вступити лише до філій інших вишів з гіршим рівнем якості викладання 
та нижчою акредитацією. Це, безперечно, є неправильним. Тепер ми ви-
рішили узгодити наші можливості з реальними можливостями людей та 
їхньою платоспроможністю. 

– Наскільки нам відомо, зміни щодо процесу вступу відбулись 
не тільки для абітурієнтів, а й для приймальної комісії. Раніше пра-
цівники відповідних факультетів приймали заяви лише на окремий 
факультет. Зараз члени приймальної комісії будуть розглядати за-
яви на усі факультети відразу. Чи не створює це зайвої плутанини 
як для працівників університету, так і для вступників? 

– Ми прийняли таке технічне рішення у зв’язку з тим, що один вступ-
ник зазвичай подає документи відразу на кілька факультетів. Для того, 
щоб абітурієнт не стояв у чергах по декілька разів, що ніяк не сприяє еко-
номії часу та зусиль, ми впровадили ці зміни. Тобто один працівник при-
ймальної комісії зможе зареєструвати заяви на усі факультети, що обрав 
майбутній студент. Цей раціональний крок, що запропонувала приймаль-
на комісія, є логічним та лише допоможе нам покращити умови під час 
вступу до нашого університету. 

Нещодавно було надіслано близько півтори тисячі листів випускни-
кам з медалями, нагородами з олімпіад з запрошенням на навчання в 
УжНУ. Все це ми робимо для того, щоб абітурієнти, як тільки прийшли в 
університет, відчули повагу до них. 

– Однією з найболючіших тем для студентів завжди буде проб-
лема гуртожитків: це і нестача відповідної кількості кімнат для усіх 
студентів, що приїжджають з районів, і жахливі умови проживання. 
Чи планується оновлення місць проживання студентів та чи перед-
бачає турбота про вступників і цей аспект? 

– Насправді в гуртожитках вистачає місця усім студентам, інша спра-
ва, що у них проживають люди, котрі вже давно не є студентами УжНУ 
або ж взагалі ніколи ними не були. Зрозуміло, що оплата в гуртожитку 
набагато дешевша, ніж ціна оренди навіть однокімнатної квартири. 
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Поки ще тільки починається вступна кампанія, ми хочемо врегулюва-
ти подібні випадки та буквально «вичистити» гуртожиток від зайвих лю-
дей. Це стосується не тільки мешканців, а й працівників. У гуртожитку рані-
ше процвітала нелегальна підприємницька діяльність, тому там було бага-
то фіктивних мешканців. Створилася така ситуація, що кількість студентів, 
які мали проживати у ньому, суттєво відрізнялась від реальної ситуації. 

Погані умови у гуртожитках є найбільшою антирекламою для учбо-
вого закладу. У 4-му гуртожитку починаються ремонтні роботи, що спон-
соруються інвесторами з Угорщини. З часом плануємо оновити усі гурто-
житки і хочемо покласти цю відповідальність на деканів факультетів, які 
будуть змушені знайти інвесторів та проконтролювати процес ремонту і 
збереження студентами належних умов на відповідних поверхах. Також 
плануємо збільшити ціни за проживання, адже до цього у вартість входи-
ли суто комунальні послуги. Вважаємо це неправильним, оскільки у вар-
тість проживання мають також входити витрати на підтримання належ-
них умов у гуртожитку. 

Наразі активно долучаємо до цього питання спонсорів, які за свій ра-
хунок проведуть ремонт у гуртожитках. 

– А хіба у бюджеті університету не передбачені певні кошти на 
подібні витрати? Чому потрібно залучати спонсорів? 

– На жаль, бюджет так складений, що він не передбачає нічого. Ми-
нулий бюджет – «бюджет проїдання» – був складений так, що нам пере-
дали 12 мільйонів гривень боргів. Університет фінансується з двох джерел: 
бюджету України та спецфонду, що формує сам університет. З бюджету 
відбуваються надходження коштів, а в спецфонді грошей нема. Виникла 
сильна диспропорція. Причину зможемо дізнатись тільки після перевірки 
фінансової інспекції. Зараз ми зобов’язані покривати ті борги, які в нас є 
наразі, наприклад, за 2011 рік. Планування витрат для майбутнього роз-
витку поки що собі дозволити не можемо. Попередній ректор приватизу-
вав частину навчального корпусу і зараз ми робимо все для того, щоб по-
вернути власність університету. Колишнє керівництво вишу думало: «що 
би собі забрати?», особливо під кінець роботи на відповідних посадах. 

Зараз робимо те, що можемо. Максимально спрямовуємо свою ува-
гу на студентів та створення хороших умов для їх навчання. 

– Можливо Ви хочете щось сказати майбутнім студентам УжНУ? 
– Я закликаю випускників усіх шкіл зупинити свій вибір на УжНУ. Я 

переконаний, що вони ніколи не пожалкують. Впродовж наступних п’яти 
років цей університет буде справді європейським – як зовнішньо, так і 
внутрішньо. Тому вони мають прекрасну нагоду бути не тільки свідками 
перетворень, які відбуватимуться в університеті, а й стати їх учасниками. 
Ми повинні перетворити Ужгородський національний університет на циві-
лізований вищий навчальний заклад, який буде конкурувати із провідни-
ми університетами Європи, і не тільки на словах, а й своєю матеріально-
технічною базою, навчальним процесом, дозвіллям і так далі. 

 
7dniv.info, 27 червня 2012 року 
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УжНУ 
 
На початку грудня 2012 р. ініціативна група на чолі з доцентом Оле-

гом Лукшою запропонувала ректорові професору Федору Ващуку розро-
бити і затвердити першу в історії УжНУ повноцінну Стратегію розвитку 
університету від 2013 до 2020 р. Відразу поясню, чому на 7 років? Це ви-
пливає зі статусу УжНУ, що й відбито у семилітньому циклі трудових від-
носин науково-педагогічних працівників. 

На цей момент здійснено ряд організаційних кроків: 1) підготовлено 
концепцію розробки Стратегії; 2) запропоновано Дорадчий комітет на чо-
лі з ректором, куди ввійшли всі проректори, декани і директори, керівники 
обох профспілок; 3) вже діє робоча група на чолі з профільним прорек-
тором, що визначила календарний план розробки Стратегії та затверди-
ла опитувальні анкети. 

Чому виникла потреба у Стратегії? Досі діє морально застаріла Кон-
цепція розвитку УжНУ, затверджена Вченою Радою УжНУ 26 квітня 2007 р. 
УжНУ в ній визначено всього лиш провідним центром культури, науки й 
освіти в Закарпатті. Тепер перед нами стоїть амбіційна мета – досягти 
найвищого статусу для вітчизняних університетів – дослідницького, для 
котрого вже затісні обласні межі. 

Ми повинні діяти прагматично, цілеспрямовано і холоднокровно. По-
ясню чому. 

Положення про дослідницький університет затверджено постановою 
Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 р. Фінансування наукових 
розробок дослідницького університету здійснюється в розмірі не менш як 
25 відсотків бюджетних коштів, що виділяються на його утримання. Про-
тягом перших п’яти років – за рахунок держбюджету. 

Ставши дослідницьким університетом, якщо виходити з сьогоднішніх 
реалій, мали б додатково від держави 25 млн. грн. щороку. І настрій у нас 
був би зараз докорінно іншим. 

Відомо, що є 31 критерій діяльності університету, за якими надаєть-
ся (і підтверджується щоп’ять років) статус дослідницького. Проблемни-
ми для УжНУ є близько третини з тих критеріїв. Назву 8 позицій: 

1. Захист не менш як 300 кандидатських дисертацій та 50 докторсь-
ких дисертацій за останні п’ять років. Або щороку приблизно 60 і 10. У 
2012 році в УжНУ захистилося 25 осіб – усі кандидати наук. Мусимо по-
кращити показник майже втричі. 

2. Підготовка кандидатів і докторів наук не менш як за 70 науковими 
спеціальностями. Зараз у нас їх 45. Мусимо покращити показник майже у 
півтора рази. 

3. Підготовка не менш як 500 аспірантів і докторантів. Зараз їх в Уж-
НУ 252. Мусимо покращити показник майже удвічі. 

4. Функціонування не менш як 15 спеціалізованих рад із захисту кан-
дидатських і докторських дисертацій. У минулі роки в УжНУ їх максимально 
було 5. Маємо зараз 1 діючу раду. Мусимо покращити показник майже у 
15 разів. 
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5. Функціонування не менш як 20 загальноосвітніх навчальних за-
кладів, що входять до навчально-наукових комплексів університету. За-
раз – 0. 

6. Навчання не менш як 50 іноземних громадян за освітньо-кваліфі-
каційним рівнем магістра та в аспірантурі. Зараз – 1. 

7. Участь не менш як в одній міжнародній або європейській асоціації 
університетів чи участь у Великій хартії університетів. Зараз УжНУ поза ни-
ми. Але відділ міжнародних зв’язків уже підготував відповідні документи. 

8. Отримання протягом року бюджетних призначень у розмірі не менш 
як 20 млн. гривень для проведення науково-дослідних робіт. У 2012 р. у нас 
було близько 6 млн. грн. Мусимо покращити показник більш, ніж утричі. 

До речі, у проекті нової редакції закону України «Про вищу освіту» є 
окрема стаття, де визначено, що статус дослідницького університету на-
дається Президентом України на сім років, а підтвердження чи позбав-
лення такого статусу здійснюється раз на п’ять років. 

Ось такі перед нами стоять завдання. У найближчі роки мусимо їх 
виконати. Зауважене і подібне буде відображено у семилітній Стратегії 
розвитку УжНУ, проект якої у квітні 2013 р. буде розглянуто Вченою ра-
дою, відтак і Конференцією трудового колективу. 

 
Виступ на Вченій раді УжНУ 10 січня 2013 р., публікується вперше 
 
 

УжНУ СПІВПРАЦЮЄ З 14 КРАЇНАМИ  
І НАВЧАЄ 23 ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ 

 
УжНУ активно підтримує і розвиває двосторонні зв’язки з багатьма 

закордонними вишами. Сприяє цьому і вдале географічне розташуван-
ня. В університеті є іноземці, які здобувають вищу освіту. Професор-
сько-викладацький склад також зростає за рахунок закордонних спеціа-
лістів. Колеги з європейських вишів зацікавлені в спільних проектах. 
Про міжнародну співпрацю університету розповідає проректор з науко-
во-педагогічної роботи і перспектив розвитку Роман Офіцинський. 

– Університети з яких країн націлені на співпрацю з УжНУ? 
– Згідно з підписаними договорами, Ужгородський національний уні-

верситет співпрацює з 65 партнерами 14 країн, а також із трьома міжна-
родними освітніми програмами. Найтісніші зв’язки УжНУ має з універси-
тетами п’яти держав – членів ЄС і НАТО – Німеччини, Чехії, Словаччини, 
Угорщини, Румунії. Зовні на інституційному рівні це видно на тому, як в 
УжНУ діє Інформаційний центр НАТО, ведеться поглиблене вивчення ні-
мецької мови посередництвом Ґете-Інституту. 

– Як щодо зворотного зв’язку, чи виїжджають наші науковці за 
кордон? 

– Про високу мобільність науково-педагогічних працівників, аспіран-
тів, студентів УжНУ промовисто свідчить той факт, що у минулому 2012 
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році в тривалих закордонних відрядженнях побувало 303 особи. Водно-
час більше ста представників УжНУ протягом року виїжджали за кордон 
для участі в міжнародних наукових форумах. Стільки ж іноземних гостей 
– студентів, учених, викладачів – побували в УжНУ з метою читання лек-
цій, мовного стажування, проведення спільних досліджень, участі у нау-
кових конференціях. Мовиться, зокрема, про лекторів з університетів Ка-
нади, США, Японії, Швеції. 

– Студенти і викладачі яких факультетів найчастіше їздять на 
стажування до інших країн? 

– Відрадно, що вчені УжНУ проводять спільні дослідження на вигід-
них партнерських засадах. У минулому році у зарубіжних університетах 
трудилося 23 науковців УжНУ, приміром, доктор фізико-математичних 
наук Олександр Грабар – в університетах французьких міст Діжон і Мец. 
Крім того, ще 25 співробітників і студентів пройшли наукове стажування 
закордоном. Йдеться передусім про спеціалістів у галузі фізики напівпро-
відників, біотехнології, соціальної роботи, тобто представників фізичного 
і медичного факультетів, факультету суспільних наук. Також 35 студентів 
певний час навчалися в угорських університетах, 5 – у словацьких. Се-
ред викладачів попереду всіх молоді доценти. Два приклади. Біолог Вла-
дислав Мірутенко має річне стажування в Університеті Аристотеля (Гре-
ція), а математик Олександр Тилищак стажувався в Технологічному ін-
ституті міста Сліго (Ірландія). 

– Яким чином відбувається міжнародне співробітництво? 
– Йдеться про низку напрямків. Зокрема, минулого року УжНУ провів 

сім міжнародних наукових конференцій та семінарів. Найперше – з гео-
дезії, землевпорядкування і природокористування, лікування і профілак-
тики стоматологічних захворювань, словакістики, розвитку волонтерсько-
го руху. Варто відмітити наступне: професор Ірина Козубовська коорди-
нувала проект, пов’язаний із запровадженням триступеневої системи у 
сфері освіти соціальної роботи в шести країнах. При цьому обсяг фінан-
сування для УжНУ склав 42,5 тисячі євро. Минулого року три зарубіжних 
мікрогранти по 5 тисяч євро кожний були реалізовані в Інституті еконо-
міки і міжнародних відносин. 

– Чи навчаються в УжНУ іноземні студенти і які факультети їм 
найбільш цікаві для здобуття освіти? 

– Нині в УжНУ навчається 23 іноземних студентів із 9 країн. Голов-
ним чином – зі Словаччини та Угорщини. Студентів-іноземців найбільше 
приваблюють два факультети – стоматологічний та медичний. Плануємо 
поступово збільшити їхнє число, але акцентуємо увагу на абітурієнтах із 
сусідніх країн, які входять до ЄС. Ось днями у нас вирішив учитися гро-
мадянин Польщі. 

– Професорсько-викладацький склад будуть розширювати за 
рахунок зарубіжних працівників? 

– В УжНУ зараз трудиться семеро іноземних викладачів, а саме на 
стоматологічному і філологічному факультетах. Так, з минулого року в уні-
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верситеті викладає чеську мову співробітник Карлового університету в Пра-
зі Рената Жілакова. Вона навчає студентів-філологів, міжнародників, туриз-
мознавців. А найбільший стаж у цьому має доцент Університету з Бансь-
кої Бистриці (Словаччина) Ярослав Джоганик, який викладає в УжНУ сло-
вацьку мову вже 19-й рік. Взагалі-то для справді європейського універси-
тету є звичною практика, коли іноземних спеціалістів у ньому не один де-
сяток. Тому в найближчі навчальні роки УжНУ планує запросити на пра-
цю значно більше зарубіжних учених і педагогів високої кваліфікації. Це 
підвищить якість освітніх послуг, які надаються університетом. 

– Відомо, що, ставши ректором, професор Федір Ващук визна-
чив для УжНУ нові пріоритети міжнародного співробітництва. Яки-
ми здобутками вже можна відзвітувати за останній час? 

– По-перше, укладено більше десятка нових угод про довготривалу 
співпрацю УжНУ із провідними зарубіжними закладами освіти і науки, пе-
редусім – з університетами країн Центральної Європи і Дунайського регіо-
ну. У даний момент на стадії підписання ще декілька, зокрема, масштаб-
на угода з Інститутом слов’янознавства Російської академії наук, у штаті 
якого працює 7 академіків і членів-кореспондентів РАН, 64 доктори наук. 
До речі, це єдина в Росії наукова установа, що комплексно вивчає істо-
рію, культуру, літературу, мови зарубіжних слов’янських народів. 

По-друге, з ініціативи ректора започаткована програма здобуття «по-
двійного диплома» – вітчизняного та європейського. Це стало можливим 
після укладення угоди із Центральноєвропейською вищою школою у Ска-
ліце (Словаччина) восени минулого року. Уже перші сім студентів УжНУ 
навчаються за такою програмою. Аналогічні можливості відкриває нова 
угода з Будапештським університетом імені Лоранда Етвеша. 

По-третє, планомірно втілюється стратегічний курс на істотне збіль-
шення зарубіжного фінансування освітньої та наукової діяльності універ-
ситету. Тут вагомі результати досягаються не за день, але протягом най-
ближчих півроку вже можна буде сказати що нам вдалося. 

 
univ.uzhgorod.ua, 19 лютого 2013 року 
 
 

АКТИВНА ЖИТТЄВА ПОЗИЦІЯ  
ПОВИННА БУТИ У КОЖНОГО СТУДЕНТА 

 
Ми формуємо із студентів активних громадян, які в подальшому 

житті будуть розуміти, що від них залежить і майбутнє цілого універ-
ситету, і майбутнє краю, і майбутнє країни – сказав у інтерв’ю про-
ректор з науково-педагогічної роботи і міжнародних зв’язків УжНУ Ро-
ман Офіцинський тележурналісту регіональної телевізійної компанії 
«Хуст» Оксані Горват для передачі «Освіта 21 століття», яка щоти-
жня транслюється на вищезгаданому каналі. Це інтерв’ю пропонуємо 
вашій увазі. 
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– Вітаю Вас, Романе Андрійовичу! Розкажіть нам, будь ласка, 
коротко про себе. 

– Вітаю вас! Я займаюся науково-педагогічними питаннями, міжна-
родними зв’язками в університеті як адміністратор. Мій фах – історія су-
часної України. Уже 27 років я пов’язаний з УжНУ й усе своє свідоме жит-
тя я провів саме тут. 

– А до цього чим Ви займалися? І як саме зрозуміли, що хочете 
стати істориком? 

– Я виростав на межі Галичини і Волині, мріяв у дитинстві стати го-
ловою колгоспу, оскільки це була найбільш вагома постать у селі. Тобто 
мріяв пов’язати своє життя з аграрною сферою. Уже 6-7 класах я прояв-
ляв певний нахил до фізико-математичних дисциплін, у зв’язку з чим мене 
направляли навчатися у спецшколу-інтернат фізматпрофілю при Київсь-
кому університеті імені Шевченка. Але я не мав бажання пов’язувати своє 
життя з фізикою та математикою й обрав гуманітарний напрямок, адже лю-
бив художню літературу – документалістику і прозу на історичну пробле-
матику. Починаючи з 7-го класу я вирішив стати фаховим істориком. 

Спочатку думав поступати до Львівського університету імені Франка, 
але мої батьки були репресовані, у 1958 році – амністовані. Я не міг на-
вчатися у Львові, адже спецвідділ пильнував за тим, щоб для дітей такої 
категорії гуманітарні спеціальності були закриті. Тим більше – історія, що 
була в часи Радянського Союзу дуже привабливим фахом. Ужгородський 
університет був після Львівського найближчим до моєї домівки, тому я 
вирішив поступити саме сюди. Достроково закінчив перший курс, після 
чого відслужив два роки в армії. Повернувся в університет, який закінчив 
у 1993 році. У тому ж році вступив у аспірантуру й завершив її достроко-
вим захистом кандидатської дисертації. 

Оскільки я захистив дисертацію на півроку раніше, то, за тодішніми 
правилами, мене було покарано і виключено з аспірантури. Я був безро-
бітним 9 місяців, але знаходив заробіток, співпрацюючи з різними гро-
мадськими і державними структурами. Зараз, якщо людина достроково 
захищає дисертацію – їй дають премію, працевлаштовують, а тоді за успі-
хи я був покараний, мені нічого не запропонували. В університет мене 
оформили лише з березня 1997 року. Уже в перший рік мені було дуже 
тяжко, адже протягом того року я працював на кафедрах, читав 11 дис-
циплін. Не вистачало викладачів і мене постійно кудись перекидували. 

Хоч спочатку було складно та невдовзі я встягнувся у викладацьку 
працю, не перериваючи наукової. Незабаром я атестувався на доцента, 
у 2006 році захистив докторську дисертацію з політичної історії сучасної 
України, а у 2008 році отримав атестат професора. Я брав участь у різ-
них міжнародних проектах, викладав для іноземних студентів, готував 
наукові видання іноземними мовами, зокрема в трьох проектах Академії 
наук Угорщини, стажувався у США. Крім цього, з 1990 року був учасни-
ком багатьох політичних кампаній. 

– Тобто Ви цікавитеся і політикою? 
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– Так. Я неодноразово працював спостерігачем на виборчих дільни-
цях, займав ключові посади у виборчих штабах, створював і редагував 
ЗМІ – і друковані, й електронні. Пізніше я відійшов від цього і зосередив-
ся на науковій та педагогічній діяльності. Вважаю, що не може працюва-
ти в університеті педагог чи вчений гуманітарного профілю, який не має 
досвіду участі в суспільних процесах і досвіду політичної боротьби. В уні-
верситетах ми даємо не стільки спеціальні професійні знання, скільки 
формуємо активних громадян, які в подальшому житті будуть розуміти, 
що від них залежить і майбутнє цілого університету, і майбутнє краю, і 
майбутнє країни. Вони відповідальні за всі моменти в житті, в тому числі 
за соціальну справедливість, якби важко не було і якою б не була наша 
ментальність. 

Ви ж знаєте, що революцію можна зробити успішною тоді, коли сфор-
мований середній клас, коли переважна більшість люде сприйме нові 
здобутки. Можемо подивитися на плоди нашої діяльності протягом остан-
нього року, відколи в керівництві УжНУ наша команда. Попередники 7 ро-
ків досягали того, чого вони могли досягти, але це роки втрачених шан-
сів. Ось наш перший управлінський рік пройшов. Багато зробили, але ще 
не можемо прозвітувати, що переломили ментальність, настрої виклада-
чів і студентів. 

– А що змінилося в університеті за рік. І, як Ви вважаєте, що по-
трібно ще переламати? 

– У першу чергу ми зробили акцент на матеріальній базі. Не можуть 
особи вважати себе людьми цивілізаційного європейського простору, 
якщо користуються занедбаними приміщеннями, зокрема вбиральнями. 

– А яка тому причина, що цього не було? 
– До 2008 року була дуже сприятлива кон’юнктура. Були гроші, їх 

можна було належно використати. Чому все це не робилося – не можу 
сказати. Нам залишили ще й 12 млн. гривень боргу. Університет перебу-
вав у політичній оренді. Певна політична сила, яка тут заправляла, вва-
жала, що робить достатньо: розставляє кадри, які їй підходять, тримає 
на прямій лінії зв’язок із міністерством. І студенти, і викладачі це сприй-
мали. Усе і майже всім було добре. Придивилися: а що тут доброго? Хіба 
поміняні аварійні вікна в гуртожитках? Чому на вулиці Високій відділ іно-
земної літератури вже 5 років відрізаний від опалення, цінні книги поїдає 
грибок? Дійшло до того, що частина даху впала і ми в екстреному поряд-
ку провели евакуацію, а там площа 300 кв. м щільно заставлена книгами. 
Водночас у факультет здоров’я людини за рік вклали 200 тисяч гривень. 

До цього часу всі собі спокійно жили, така ментальність. Тепер узя-
лися за перелом свідомості у студентів. Адже на окремих факультетах 
вони аж занадто купують оцінки, щоб отримувати стипендії. Хочемо, щоб 
оцінки відповідали знанням. Для того, щоб ми повернули університет на 
траєкторію розвитку, привели матеріальну базу до прийнятного рівня і 
переламали настрої особливо консервативної верстви викладачів, нам 
потрібно ще два роки. 
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– Ви зараз обіймаєте дуже відповідальну посаду. Розкажіть, 
будь ласка, про свої обов’язки. 

– Веду різні аспекти внутрішньої та зовнішньої політики університе-
ту. Шкодую, що погодився стати проректором. Більше зміг би реалізува-
ти себе як доктор наук, простий професор, не займаючи адміністратив-
них посад. Адміністративна посада забирає надзвичайно багато сил, але 
по своїй суті вона є невдячною. Бо людину виснажує не сама робота, а 
відповідальність. Деякими рішеннями, які доводиться приймати, певна 
частина людей залишається незадоволеною. Ти ж повинен працювати 
поряд із цим негативом. Постійно тебе у чомусь підозрюють, а, будучи 
простою людиною, ти працюєш у своє задоволення як учений, як мисли-
тель. Раніше я три роки послідовно виступив проти хибних кроків попе-
реднього керівництва і вже близько півтора року працюю проректором. 
Усі ці дні на посаді не були даремними. Я все зробив для того, щоб наш 
університет насправді став європейським, щоб з’явилися належні умови: 
як інтелектуальні, так і побутові. 

– Ми почули, чим університет живе сьогодні. Нам дуже цікаво 
дізнатися його історію. З чого ж усе починалося? 

– З рішення Народної Ради Закарпатської України, яке підписав її го-
лова Іван Туряниця. Тоді Народна Рада – законодавчий та найвищий ви-
конавчий орган, оскільки Закарпатська Україна була своєрідною держа-
вою. Вона не входила ні до Чехословаччини, ні до Радянського Союзу. 
Поки вирішувалась її доля, Народна Рада мала компетенцію приймати 
рішення про утворення Закарпатоукраїнського державного університету. 
Сучасний університет заснували 19 липня 1945 року. Наступного дня ого-
лосили набір. Університет почав працювати. 

Коли ж ми говоримо про те, на основі яких вищих навчальних закладів 
з’явився університет, то витокам вищої освіти на Закарпатті вже 400 років. 
У листопаді 1613 року в місті Гуменне відкрили колегію – вищий навчаль-
ний заклад. Її створили єзуїти – орден, який просував ідеї католицизму на 
сході Європи. Він конкурував з іншими конфесіями, але в першу чергу в га-
лузі освіти. Єзуїти вважали, що нема чого перевиховувати дорослих – тре-
ба працювати з підростаючим поколінням через освітні та культурні осе-
редки. Єзуїти на пільгових умовах надавали молоді освітні послуги. Колегія 
в Гуменному – це і є перший вищий навчальний заклад на Закарпатті. Вона 
отримала офіційний документ, або фундаційну грамоту, у 1615 році, і ми 
зараз готуємося до відзначення 400-ліття вищої освіти на Закарпатті. 

У 1640 році вирішили перенести колегію до Ужгорода, а у 1649 році 
австрійський імператор видав грамоту, що підтвердила статус колегії. Річ 
у тім, що й тоді заснування вишів було прерогативою глави держави. Ця 
колегія існувала майже два століття – до того моменту, поки в Австрії 
1773 року не ліквідували орден єзуїтів, а їхні навчальні заклади не пере-
дали під опіку іншим конфесіям чи світській владі. Колегія припинила 
ссвоє існування. На її основі утворилися два виші – греко-католицькі се-
мінарії: духовна і вчительська. До появи першої причетна правителька 
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Австрії Марія Терезія, а до другої – єпископ Андрій Бачинський. Крім них, 
з’явилася Ужгородська католицька гімназія. Вони діяли паралельно, отри-
мали просто різні приміщення. 

У середині XIX століття постало питання про відкриття університету 
на Закарпатті. Його підняв громадський та державний діяч Адольф Доб-
рянський. Однак тоді заснувати університет не вдалося через протидію з 
боку угорської інтелігенції. Періодично ця ідея виринала і пізніше. У 1945 
році в Ужгороді нарешті відкрили університет із 4-ма факультетами: істо-
ричним, філологічним, біологічним, медичним. Спочатку набрали підго-
товче відділення. 1 лютого 1946 року розпочалося навчання студентів 
перших курсів. Поступово університет розростався, і нині у нас є 15 ти-
сяч студентів, а у перший навчальний рік їх було лише 168. Для того, 
щоб університет став повноцінним, потрібно було сім десятиліть. 

Важливе й те, що університет народився і зростав не на порожньому 
місці, а на базі інтелектуальної традиції вищої школи, котру започаткува-
ли колись у Гуменному. Зараз ми пропонуємо поєднати дату заснування 
предтечі нашого університету з датою заснування власне сучасного уні-
верситету й святкувати їх одночасно. Таким чином стверджуємо, що наш 
край ніколи не був «невідомою землею», бо тут і в далекому минулому 
жили інтелектуали, тісно пов’язані з європейською освітою та наукою. 

– І на закінчення, яка Ваша основна мета? 
– Ми хочемо прищепити молодому поколінню бажання бути перши-

ми, сміливими, наполегливими і цілеспрямованими в усьому, не комплек-
сувати в жодному разі. Ми нічим не відрізняємося від тих, хто навчається 
чи викладає в Кембріджі, Гарварді, нам просто треба створити належні 
умови і ментально дозріти. Ми хочемо підняти університет на найвищий 
рівень розвитку, щоб він мав належне фінансування. Збільшення обсягів 
фінансування є надійним вкладенням у підростаюче покоління нашого 
краю. Це – величезна інвестиція в майбутнє. Над цим працюємо. Це на-
ша стратегічна мета. 

– Дякуємо за цікаву розмову і бажаємо досягнути своєї мети. 
– А я дякую за можливість поспілкуватися з глядачами вашого регіо-

ну. До побачення! До нових зустрічей! 
 
Карпатська Україна – Красне Поле, 24, 31 серпня 2013 року 
 
 

УСІ ДОРОГИ ВЕДУТЬ ДО УЖГОРОДА,  
ПРИНАЙМНІ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ І ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ 

РЕКТОРІВ 
 
Поглиблення різнорівневих міжнародних зв’язків належить до пріо-

ритетних завдань у здобутті Ужгородським національним статусу 
дослідницького університету. Нині виш виконує 87 угод із партнерами з 
18 країн. Потужні кількісні та якісні зрушення в розвитку УжНУ не ли-
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шаються непоміченими: не випадково Клуб ректорів Європи, чия штаб-
квартира розміщена в Оксфорді (Великобританія), планує за підтрим-
ки нашого ректора провести виїзне засідання в Ужгороді. 

Про європейський напрямок зовнішньої політики університету роз-
мовляємо з проректором з науково-педагогічної роботи і міжнародних 
зв’язків Романом Офіцинським. 

– За останній рік-півтора регіональні мас-медіа часто повідом-
ляють про факти взаємодії УжНУ з університетами західноєвропей-
ських країн, особливо з числа «Великої сімки» – Об’єднаного Коро-
лівства, Федеративної Республіки Німеччини, Французької Респуб-
ліки… Чим це зумовлено? 

– Нашу міжнародну стратегію визначають кілька чинників. Ми є най-
західнішим університетом України. Маємо вигідне центральноєвропей-
ське розміщення. Перебуваємо в унікальному етнокультурному регіоні на 
перехресті історичних традицій. Відчуваємо цивілізаційну єдність з висо-
корозвиненою спільнотою, котра у відповідь на глобальні виклики ство-
рила міцні й могутні союзи – Північноатлантичний та Європейський. Пер-
шу скрипку в Євросоюзі грає німецько-французький тандем. Великобри-
танія – визнаний у світі лідер у галузі вищої освіти. Цими реаліями зумов-
лено розстановку акцентів. Так, приміром, з Оксфордським університе-
том ми поєднані телекомунікаціями, що дає студентам змогу онлайн від-
відувати лекції знаменитих професорів. Разом із Бредфордським універ-
ситетом залучаємо студентів до впровадження інновацій на вітчизняних і 
зарубіжних підприємствах – працедавцях наших випускників. 

– Чи відчутний фінансовий ефект міжнародної співпраці УжНУ?  
– Звичайно. Ось один із прикладів: німецька медична компанія з міста 

Келкгайма (земля Гессен) взялася за спорудження університетської клі-
ніки. Обсяг вкладень – 12 млн євро. Це одна з найбільших інвестицій не 
тільки в історії університету, а й Ужгорода та області загалом. Проект на 
стадії реалізації, вибрано земельну ділянку, де постануть корпуси клініки. 
Відкриється друге дихання в навчальному процесі кількох факультетів – 
медичного, стоматологічного, здоров’я людини, післядипломної освіти. 

– Україна належить до переліку 14 держав, на які поширюється 
Стратегія Європейського Союзу для Дунайського регіону, затвердже-
на 2011 року. Оскільки Закарпаття входить до Тисо-Дунайського ба-
сейну, то, згідно з дорученням Міністерства освіти і науки України, УжНУ 
є відповідальним за активізацію освітнього, наукового, інноваційного 
співробітництва з трьома придунайськими країнами – Словаччиною, 
Словенією, Угорщиною. Що вже зроблено в цьому напрямку? 

– Журналісти докладно висвітлюють наші спільні справи зі словаць-
кими та угорськими колегами, тому закцентую на словенському напрямку 
і винятково в інноваційному аспекті. Приклад перший: кафедра соціології 
та соціальної роботи УжНУ плідно взаємодіяла з кафедрою соціальної 
роботи Університету міста Любляни в програмі Європейського Союзу 
Tempus. Проект стосувався запровадження триступеневої системи вищої 
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освіти в соціальній сфері. Для нас обсяг фінансування сягнув 42,5 тисяч 
євро. Ніби й небагато, але ж мовиться про одну кафедру, що модернізу-
вала освітні послуги – навчальні програми, навчально-методичні комплек-
си тощо відповідно до європейських стандартів. 

Інший приклад масштабніший. Кафедра туристичної інфраструктури 
і сервісу УжНУ та Державний туристично-інформаційний центр Словенії 
виграли ґрант за програмою добросусідства Євросоюзу. Спільний кошто-
рис – 235 тис. євро. У рамках проекту розробляються туристичні маршру-
ти «Карпати-Альпи» між українським Закарпаттям і словенською Карин-
тією. Обмінюємося студентами і викладачами під час фестивалів і виста-
вок – по чотири акції щороку з обох сторін, а також під час літньої країно-
знавчої практики – по 12 студентів. Окремої уваги надаємо прискореному 
розвитку бальнеологічного туризму на Закарпатті з урахуванням досвіду 
бальнеологічних центрів Словенії, зокрема міста Долінське Топліце. 

– Міжнародні наукові форуми проводите лише в стінах УжНУ? 
– Щопівроку УжНУ, згідно з планом Міністерства освіти і науки Украї-

ни, проводить міжнародні наукові конференції за кордоном, зокрема у 
Словаччині та Угорщині. Дві останні, присвячені актуальним проблемам 
інтеграції в європейський та світовий освітньо-науковий простір, відбули-
ся в Кошицях і Будапешті. До речі, не кожному вітчизняному університету 
до снаги влаштовувати наукові форуми не вдома, а за кордоном, тим 
більше – в Європейському Союзі. 

– Першим кроком для утвердження українських вишів на євро-
пейському ринку освітніх послуг експерти називають програми «по-
двійних дипломів». Оскільки УжНУ об’єктивно є природним канди-
датом на роль флагмана європеїзації вищої освіти і науки України, 
то цікаво б дізнатися про здобутки в цьому напрямку. 

– Справді, одночасно з дипломом альма-матер успішні студенти 
здобувають дипломи бакалавра і магістра європейського зразка. Це ре-
зультат співпраці з трьома вищими навчальними закладами Словаччини: 
Центральноєвропейським університетом міста Скаліци (спеціальності «між-
народні відносини», «екологічний менеджмент», «навколишнє середови-
ще»), Братиславським економічним університетом (економічні спеціальнос-
ті), «Академією Кошиці» (медичні спеціальності). Минулого року отримали 
дипломи європейського зразка 14 випускників університету. Нині «подвійні 
дипломи» здобуває близько півтори сотні осіб. Прагнемо залучити до цієї 
програми щонайменше півтори тисячі студентів. Тому розпочинаємо про-
граму «подвійних дипломів» з низки спеціальностей ще з двома словацьки-
ми університетами: Пан’європейським у Братиславі та Пряшівським. 

– Які фактори український виш має врахувати, аби досягти ва-
гомих результатів у реалізації програм «подвійних дипломів» у 
співпраці з країнами Європейського Союзу? 

– Потрібно зважати на три аспекти. По-перше, варто максимально 
розширити для студентів перелік напрямів і спеціальностей. По-друге, слід 
удосконалювати знання іноземних мов. Співпраця з сусідніми країнами є 
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результативною для УжНУ через брак мовних бар’єрів для значної час-
тини жителів Закарпатської області. Адже в університеті навчається на 
всіх напрямках і спеціальностях близько двох тисяч німецько-, словацько-, 
угорсько- і румунськомовних студентів. По-третє, щоб наповнити програму 
«подвійних дипломів» реальним змістом, потрібне серйозне обладнання… 

– Фахівці кажуть, що телекомунікаційні мультимедійні комплек-
си УжНУ є найсучаснішими в Україні. Вони дозволяють в онлайн-ре-
жимі проводити відеоконференції та лекції, з’єднуватися з аудито-
рією з відповідною технікою у будь-якій точці світу, здатні забезпе-
чити синхронний переклад. Скільки їх в УжНУ й звідки? 

– Завдячуючи ректорам Федору Ващуку (УжНУ) і Гайді Шварцзовій 
(Центральноєвропейський університет), техніка встановлена у рамках 
міжнародного ґранту минулого літа в чотирьох приміщеннях, де загалом 
– більш ніж 1200 посадкових місць. Її вартість – понад півмільйона євро. 

– Чи мають щось подібне інші українські виші? 
– Аналогічний комплекс змонтовано в Національному університеті 

«Київська політехніка» через півроку після того, як запрацювали наші. У 
нас їх чотири, у них – один. 

– Підготовка якісних фахівців вищої кваліфікації європейського 
рівня багато в чому залежить від міжнародної академічної мобільнос-
ті студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників, чи не так? 

– Безумовно. Щороку в університетах і наукових установах Європей-
ського Союзу проходять навчання, практику, стажування, проводять і 
презентують свої дослідження понад три сотні представників УжНУ. При-
близно стільки ж іноземних колег приймаємо в себе. Втілюємо 14 міжна-
родних проектів з представниками більш ніж двох десятків країн. Обсяг 
фінансування кожного з них для університету коливається від 5 до 270 
тис. євро. Зокрема, серед найновіших ґрантів є два в галузі астрономії, 
що передбачають створення планетарію в університетській обсерваторії 
та космічної системи захисту від надзвичайних ситуацій з незалежним 
центром управління GPS і цифровими метеостанціями. 

– На січневій Вченій раді університету затверджено Концепцію 
викладання іноземних мов, що буде реалізована протягом трьох на-
вчальних років. У чому її особливість? 

– Це виконання передвиборчої програми ректора Федора Ващука, з 
якою він переміг на виборах у листопаді 2012 року. Вивчення іноземної 
мови триватиме на немовних спеціальностях протягом усього періоду 
навчання студентів, а не лише на першому курсі, як це є тепер. У підсум-
ку кожен випускник денної форми повинен володіти хоча б однією іно-
земною мовою на рівні досвідченого користувача, щоб успішно конкуру-
вати на ринку праці. Так прозвучала одна з виборчих ініціатив ректора. 
На часі втілення її в життя. 

– Чи достатньо ефективним є міжнародне співробітництво ви-
щих навчальних закладів України з провідними освітніми і наукови-
ми центрами Європейського Союзу? 



  228

– Вичерпні й відверті відповіді на це почуємо від ректорів з усієї Украї-
ни, для котрих профільне міністерство планує провести тематичну науко-
во-практичну конференцію на базі УжНУ цієї осені. 

– Бачимо, що всі дороги ведуть до Ужгорода... 
– Принаймні для ректорів – українських і західноєвропейських. А па-

раметри «домашнього завдання» визначив Науково-дослідний інститут 
Центральної Європи, що діє в нашому університеті.  

– Що є першочерговим? 
– На порядку денному – міжнародна сертифікація освітніх послуг уні-

верситету. Її початок – створення міжнародних (англомовних) навчаль-
них програм. Паралельно мусимо долучитися до мережевої програми 
«Академія Данубіана», де узгоджуються національні галузеві стандарти 
освіти. Це впливає на примноження досягнень щодо «подвійних дипло-
мів» та інших форм академічної мобільності. 

 
Медіацентр УжНУ, 17 лютого 2014 року 
 
 

ПРИТЧА ПРО ВАНДАЛІВ,  
ДАВНІХ І СУЧАСНИХ 

 
В Ужгородському університеті та на історичному факультеті я з 1986 

року. Дасть Бог, переживу оце вже шостого ректора, а проректорів – і не 
злічити, бо й сам був проректором – відслужив два роки, як за молодості 
в армії. Та ще ніколи наближення нового навчального року не було для 
мене гірким і тривожним. 

Сумно. Напередодні Дня Незалежності України історичний факуль-
тет позбавляють приміщень, отже, перспектив розвитку. У студентів уже 
не стало 8-ї, 10-ї, 11-ї аудиторій. Це на першому поверсі. Ректор Смолан-
ка і проректор Сливка три аудиторії прискорено переробили на кабінети 
для протеже з адміністративно-господарського персоналу. У 10-ій ауди-
торії я постійно читав лекції для третьокурсників. Тепер доведеться виві-
сити меморіальну дошку про те, що до приходу вандалів там була сту-
дентська аудиторія. Декан факультету Володимир Фенич відбив декілька 
рейдерських атак на 49-у аудиторію й весь четвертий поверх. 

Вандали не вгамовуються. На другому поверсі в приміщенні кафед-
ри історії України і двох прилеглих аудиторіях, зокрема в меморіальній – 
імені засновника кафедри професора Михайла Трояна, котру відремон-
тували викладачі, демонстративно відрізали труби до радіаторів опален-
ня. Перед тим казали, що замінять старі батареї на нові. Насправді по-
ставили заглушки, відрізавши другий поверх від першого чиновницького 
– з новим опаленням. 

Складається враження, що Смоланка і Сливка поклали хрест на май-
бутньому історичного факультету. Вони виживають факультет, позбавля-
ючи студентів аудиторій. Тим часом кафедра історії України готується 
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розширити музейну мережу університету. До наявних у структурі історич-
ного факультету археологічного музею та музею університету, прагнемо 
долучити ще два – етнографічний та художній, а також навчальний архів. 
Новотвори є тим же, що й лабораторії для природничих спеціальностей. 
Заплановано відкриття на історичному факультеті четвертої кафедри – 
спеціальних історичних дисциплін. 

Коли про факультетські перспективи понад місяць тому я розповів 
Володимиру Смоланці, то він, похапцем надкусуючи яблуко (у нас демо-
кратичний ректор), націлив мене шукати потрібні приміщення. Я париру-
вав: «Тільки випадково не заберіть тих, які маємо, бо ми собі раду дамо». 
Ректор пішов собі, смакуючи яблуком. Ще раніше проректору Сливці, по-
ки той не встиг покласти до рота й припалити чергову сигарету, я дохід-
ливо пояснив, чому для навчального процесу в університеті однаково 
важливі фізичні лабораторії та історичні музеї. 

Відтак обидва, Смоланка і Сливка, прикинулися глухими: один хотів 
їсти, інший – курити. Та їм доведеться нас, істориків, почути, чи не так, 
друзі! Історичному факультету невдовзі 70 років, ще нікому його не вда-
лося зруйнувати! Не народився такий! 

Що варто негайно зробити? 8-му відремонтовану аудиторію урочис-
то повернути студентам. Щодо реанімації 10-ї, розрізаної на чотири час-
тини перегородками, є два варіанти. Перший – відновити повноцінну ауди-
торію коштом вандалів. Другий – в її теперішньому вигляді слід облашту-
вати під навчальні архівно-музейні лабораторії або під лінгафонні кабі-
нети для поглибленого вивчення іноземних мов. 11-ту аудиторію, де дія-
ла історична бібліотека з читальним залом, належить використовувати 
за цільовим призначенням – винятково в інтересах студентів. Всі аудито-
рії на четвертому поверсі треба оновити зі смаком, як це бачимо в про-
відних європейських університетах. Цього літа не встигли, починається 
навчальний семестр, не біда, буде нагода надолужити наступного літа. 

У керівництва університету нема нестачі в адміністративних примі-
щеннях – їх достатньо у «старому» ректораті, на вулицях Капітульній, 
Авґустина Волошина, Заньковецької. Далеко ходити по довідки? Давно 
пора перейти на електронний документообіг і користуватися принципом 
«єдиного вікна» через канцелярію. Якщо комусь не вистачає кабінетів, є 
невикористаний резерв – просторе приміщення в самісінькому центрі Уж-
города на вулиці Авґустина Волошина. З ним зовсім негарно обійшовся 
Олександр Сливка у статусі т. в. о ректора, але університет за ректорст-
ва Ващука це приміщення повернув через суд. 

У ректора Смоланки й проректора Сливки є шанс увійти в історію 
університету не руйнівними, а добрими справами. 

 
Медіацентр УжНУ, 22 серпня 2014 року 
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ПРИТЧА ПРО ЯБЛУКО,  
ЯКЕ ВСЕ Ж НЕ Є ЯБЛУКОМ РОЗБРАТУ 

  
Сьогодні, 28 серпня, Успіння Пресвятої Богородиці. Свято має подвій-

ний зміст: скорбота поєднується з радісною упевненістю в тому, що смерті 
як небуття не існує. Буквально «Успіння» – «Сон», після якого настане 
пробудження... 

Тим часом в Ужгородському національному університеті триває діа-
лог на злободенні теми. 

Отже, чи зустрінуть студенти-історики зиму в теплих аудиторіях сво-
го факультету? І чи не втратить історичний факультет своїх аудиторій? 

Із відповіді ректора Володимира Смоланки «Ще раз про вандалізм, 
лицемірність і прислужництво» (25 серпня) на мою критичну публікацію у 
«Медіацентрі УжНУ» під назвою «Притча про вандалів, давніх і сучас-
них» (22 серпня) можна зробити висновок, що він не зміг відповісти само-
стійно й по суті. Є підстави припускати, що хоча текст підписаний одно-
осібно, долучилася до нього й чужа, але зацікавлена рука. Бо, зокрема, 
про «газетку СДПУ(о)» згадано, думаю, не з його власного життєвого до-
свіду. І вмонтовано в текст необачно, на чуже слово, без того, щоб для 
певності хоч перегорнути підшивку часопису. Так, я був головним редак-
тором двох обласних газет, проте в жодній «на першій сторінці» не пода-
валися ні великими, ні малими літерами висловлювання великих мисли-
телів і мої «убогі слоґани». До речі, анонімну замітку подібного змісту на-
друкувала одна з газет понад десятиліття тому. Гадаю, пане ректоре, що 
й зараз ріжки стримлять десь звідти. Зверніть на це увагу. 

Спостерігаючи деструктивні, на моє переконання, в конкретному ви-
падку дії адміністрації УжНУ, я зумисно при акцентації проблеми викори-
став образ вандалів, дещо пом’якшивши його жанровим визначенням 
«притча». Я віддав, так би мовити, моральний пас, аби ректор Смоланка 
прочитав за алегорією глибший смисл і подумав, чи все, що зроблене, 
зроблене конструктивно. Але виглядає, що адресат «м’яч» проґавив і з 
гарячу влупив ногою в штангу. 

Замість конкретної відповіді, можливо – детальнішої аргументації 
тих чи тих дій, ректор університету вдався до дріб’язкового кроку – пере-
йшов на особисте. Тобто тему громадського обговорення доцільності пе-
ретворення студентських аудиторій на адміністративні приміщення він 
перевів у площину з’ясування моїх моральних, етичних і політичних «грі-
хів», про які судити з власного досвіду він навряд чи може, бо маю пере-
конання, що моя персона навряд чи попадала в поле його інтересів у 
«реінкарнованих» тут часах. При всій повазі, не можу уявити, як Володи-
мир Смоланка не менше півтора десятиліття старанно накопичує відо-
мості про мене. Тут як фахівець можу хіба порадити, що джерелами тре-
ба користуватися обачно, виважено. Бо ж згадав СДПУ(о), як мій смер-
тельний гріх, хоча туди в різний час належали й нині впливові в Україні 
державні діячі, включно з Президентом Петром Порошенком. 
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Не варто ректорові також захоплюватися голою публіцистикою. Для 
цього маємо предостатньо справжніх «акул» пера. 

Ну, чому б він мав казати: «Вас ніколи не цікавив університет – Ви 
любили й далі любите СЕБЕ в ньому». 

Що для мене в моєму особистому житті значить УжНУ – дозвольте 
вирішувати мені. Чи більше, чи менше зробив я для університету – не 
складно порахувати. Зі сторони, звичайно, видніше. Якщо є бажання ди-
витися і бачити. 

Далі: «ясно як Божий день», що я проти припинення оренди, що за-
бирає від університету «близько двох мольйонів гривень» у рік. Скажу 
чесно, цю цифру я вперше чую. Недавно прочитав у Фейсбуці пост про 
те, що за півроку університет втратив 9 мільйонів гривень внаслідок еле-
ментарної безгосподарності адміністрації закладу. Так це чи не так – не 
беруся стверджувати, але чому б Володимиру Смоланці не відгукнутись 
на пропозицію Федора Ващука зустрітись у прямому ефірі для відвертого 
обговорення невідкладних проблем УжНУ? Зрештою, можна б публічно 
виставити претензії попередникові й отримати пояснення. Звинувачення-
ми, які часто нагадують шельмування, конструктиву не досягнеш. 

Ректор каже: на першому поверсі історичного факультету «примі-
щення не використовувалися для занять». 

Неправда. У 8-й та 10-й аудиторіях постійно читалися лекції! В 11-й 
діяла історична бібліотека з читальним залом для самостійної роботи 
студентів. Викладачі та студенти історичного факультету не два роки, а 
півтори зими проводили заняття у тепліших аудиторіях інших будівель 
університету. Казначейство близько року блокувало перерахування кош-
тів на автономне опалення. Вдалося безоплатно привезти і встановити 
сучасну мінікотельню, отриману під чесне слово. Залишалося зробити 
врізку до газогону (близько 135 тисяч гривень, «заблокованих» казначей-
ством), замінити труби і радіатори. 

Ректор каже: «…коригування історії університету (додаванням 330 
років на гербі вишу), оприлюдненням інших неправдивих даних на офі-
ційному сайті вишу (наприклад, перебільшення кількості студентів)». 

Ніколи не мав я стосунку до герба й «оприлюднення неправдивих 
даних», зокрема, й про «понад 20 тисяч студентів». 9 жовтня 2013 року 
мною подано інформацію про те, що «Ужгородський національний уні-
верситет є найбільшою у Закарпатській області установою – у ньому на-
вчається та працює понад 20 тисяч осіб». Підкреслюю – «навчається та 
працює». Якщо допущено неточність, то чому ця інформація досі розмі-
щена на офіційному сайті університету? 

Щодо дати 1615 на емблемі університету, а не на гербі. Від єзуїтсь-
ких колегій веде відлік низка пізніше заснованих європейських універси-
тетів, їхні ректори не сприймають це за крамолу. Бо йдеться про спадко-
ємність, наступність, взаємозв’язок поколінь інтелектуалів і цивілізацій-
ний вибір. А до 2015 року Ужгородський національний планував досягти 
стратегічної мети – статусу дослідницького університету. 
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Ректор каже: «…скандал зі звинуваченням в отриманні хабара в 43 
тисячі гривень за продовження оренди (який досвід!) приміщень». 

Неправда. Мене не звинувачували в отриманні хабара, тим паче за 
продовження оренди. Автори, мабуть, «купилися» на повідомлення, де 
видавали бажане за дійсне. Мені висували обвинувачення у використан-
ні службового становища в інтересах Ужгородського національного уні-
верситету... 

Ректор каже: «…численні анонімні опуси, поливання брудом своєї 
ж alma mater на сторінках маловідомих сайтів». 

Ці закиди мене зацікавили настільки, що їх проаналізую в окремій 
статті. А докоряти мені за агресивність – це вже, мабуть, занадто. 

Ну, не ангел я, але не хочу перебирати чужих гріхів. Гадаю, пане рек-
торе, ви також? 

Коли 26 травня я звільнявся з посади проректора, прямо запитав ре-
ктора Смоланку про претензії до моєї службової діяльності. Він відповів, 
що не має жодних. 

Чи мусило це означати, що і я не матиму ніяких претензій до дій но-
вої адміністрації університету?.. 

 
Дзеркало Закарпаття, 28 серпня 2014 року 

 
 

ЯК ПРОГОЛОСУВАВ УНІВЕРСИТЕТ? 
 
Примітними є результати позачергових виборів народних депутатів 

України 26 жовтня 2014 року на двох університетських дільницях в Ужго-
роді. Вони розмістилися в гуртожитках № 3 і № 4. Виборців там 2393 – 
студентів, аспірантів, викладачів. Проголосувало 930, або менше 39 %. 
Це майже на 22 % нижче від окружного показника (61 %). 

Студенти, аспіранти, викладачі не проявили виборчого патріотизму. 
З яких причин? Багато залежить від моральних якостей першої особи 
університету, котра, відверто кажучи, заплуталася в словах і діях. З од-
ного боку, ректор підтримав партію імені чинного Президента України. З 
іншого – агітував через медіа не за Роберта Горвата, президентську кан-
дидатуру на «мажоритарці», а за самовисуванця Віктора Щадея. В обох 
випадках авторитет партійця з «Єдиного центру», що очолює УжНУ, сер-
йозно підірвано. 

Настрої студентів, аспірантів, викладачів є найкращим барометром 
грядущих перемін. Серед партій у гуртожитках університету перемогла 
«Самопоміч» Андрія Садового – 230 голосів (24,7 %). Друге місце в «На-
родного фронту» Арсенія Яценюка – 203 голоси (21,8 %). Третім фінішував 
підтриманий ректором «Блок Петра Порошенка» – 185 голосів (19,9 %). 
Четверте-п’яте місце розділили «Правий сектор» Дмитра Яроша і «Сво-
бода» Олега Тягнибока – по 59 голосів (по 6,3 %). На шостій сходинці – 
Радикальна партія Олега Ляшка – 47 голосів (5,0 %), на сьомій – «Гро-
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мадянська позиція» Анатолія Гриценка – 36 голосів (3,9 %), а на восьмій 
– «Батьківщина» Юлії Тимошенко – 26 голосів (2,8 %). Загалом ці полі-
тичні сили здобули тут дев’яносто один відсоток голосів. 

Переможець в одномандатному окрузі Роберт Горват посів першу 
сходинку і в гуртожитках УжНУ – 242 голоси (26 %). Віктор Щадей отри-
мав 223 голоси (24 %), самовисуванець Юрій Світлик – 131 голос (14 %), 
Олександр Довгош («Народний фронт») – 57 голосів (6,1 %), Руслан Ка-
ганець («Правий сектор») – 54 голоси (5,8 %), самовисуванець Василь 
Ковач («Ілліч») – 45 голосів (4,8 %). Втім, друге місце в університетських 
гуртожитках Віктора Щадея, «бронзового призера» у виборчому окрузі, 
скоріше заслуга проректора з науково-педагогічної та виховної роботи 
Федора Шандора, котрий «ліг кістьми» і не дав осоромитися другові. [За 
інших обставин Щадей, якому 30 жовтня виповнилося 33 роки, довго ди-
вився би на свій рейтинг серед студентів печальними очима]. 

 
Закарпатський кореспондент, 31 жовтня 2014 року. 
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ПІСЛЯМОВА 
  

«Любі друзі», салют! 
 
Коли людина вольова, послідовна, непохитна, то спокійно сприймає 

настирливу демонізацію власної персони. Сильному властива поблажли-
вість до анонімних конвульсій вампіричної зграйки нікчемно слабких. Адже 
для них денне світло є смертельним. Ця закономірність є природною. 

Нікчемним завше пасує капронова панчоха замість головного убору. 
Їх завше тягне до маніпуляції свідомістю. Як у бородатому анекдоті про 
доньку-проститутку в чоловіка, котрий ніколи не мав доньок. Мовляв, не-
хай спаплюжений виправдовується. 

Не звикати, що інколи медіарупори місцевого бізнес-клану мене зга-
дують «незлим» словом – як давнього опонента. Отож такі публікації ні-
чим не дивують. Вони важливі для власника порталу, для котрого протя-
гом тижня тримають їх на чільному місці, декілька раз редагуючи, замі-
нюючи портретну заставку на службову вивіску. 

По суті «відкритих листів» чи «привітальних повідомлень» нічого ска-
зати. У них, за винятком прізвища, вмонтовані неправдиві факти. Ні колеги, 
студенти чи їхні батьки непричетні до анонімок. Її виконавці відомі, бо на-
плодили подібних текстів чимало. Ніщо не видає анонімника краще його 
почерку. 

Якщо кортить мною лякати малих і дорослих, пораджу взяти за осно-
ву оповідання Марка Твена «Як мене обирали губернатором» 1870 року. 
Там є півтора десятка взірців анонімних кореспонденцій, в яких герой твору 
начебто: кривосвідчив проти вдови за клаптик землі з банановими дерева-
ми, обкрадав товаришів по бараку, зводив наклеп на покійного дідуся, до-
пився до білої гарячки, брав великі хабарі, причетний до брудного шанта-
жу, спалив психіатричну лікарню, отруїв дядька, влаштував родичів у бу-
динок для підкидьків, наплодив позашлюбних дітей усіх відтінків шкіри... 

Залишаються відкритими запитання до сумління керівника інтернет-
видання. Мабуть, йому доводилося чути про стандарти журналістики, 
чинне законодавство, гідність. Чекаю, що він коли-небудь попросить ви-
бачення. Негайно заради катарсису хай внесе лепту, щоби полегшити 
життя хоча б одній стражденній людині. Бо й сам він потребуватиме со-
ціальної опіки... 

Кажуть, аби краще пізнати людину, потрібно їй дати посаду, а щоб 
вивчити цілком – звільнити. 

 
Січень 2013 року, публікується вперше. 
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ПРИМІТКИ 
 
Пропоноване видання є логічним продовженням публіцистичної збір-

ки «Тяжко жити Касандрою… Україна 2006–2008» (Ужгород: Ґражда, 2008. 
– 352 с.). Зібрані наразі тексти написані та оприлюднені від липня 2008-го 
до грудня 2014-го, тобто протягом шести з половиною років. Вони з’яви-
лись у таких впливових забіжних медіа як французький щомісячник «Le 
Monde diplomatique» і російське інтернет-видання «REGNUM». Їх розміс-
тили популярні загальнодержавні щоденні газети «День» і «Голос Украї-
ни», найчитабельніше інтернет-видання «Українська правда», легендар-
ний журнал «Всесвіт». 

Багато текстів уперше побачили світ у періодиці Закарпатської об-
ласті – на шпальтах газет «Закарпатська правда», «Карпатська Україна – 
Красне Поле», «Новини Закарпаття», «РІО», «Срібна Земля – Фест», 
«Старий Замок – Паланок», «Трибуна», «Ужгород», «Супер Інфо», а також в 
інтернет-виданнях «Zaholovok.com.ua», «Закарпаття онлайн», «KarpatNews. 
in.ua», «Mediacenter.uz.ua», «Mukachevo.net», «Чорна Гора+», «7dniv.info», 
«Дзеркало Закарпаття», «Нове Закарпаття», «Закарпатський кореспон-
дент». 

Чимало цих текстів пропагувалися (републікувалися) багатьма ме-
діа, що легко відстежити у світовій павутині. Ряд статей подаються в кни-
зі вперше, оскільки вони свого часу опинилися поза увагою редакцій чи 
відлежувалися «під сукном», проте не втратили актуальності. 

У квадратних дужках […] додаються фрагменти, які внаслідок реда-
гування не потрапили у першопублікацію. 

Бібліографія, що подається далі, складена відповідно до порядку ро-
зміщення публікацій в цій книзі. 

 
Спочатку 
Політ колібрі. 27 березня (з правками 13 грудня) 2014 року. Публіку-

ється вперше. 
Частина перша. Україна йде по тій же дорозі, яка привела її до 

листопада 2004 року 
Ніколи перебирати карти в політичній колоді. Закарпатські політоло-

ги про ситуацію в державі й області / Розмовляв Андрій Ганусич // Ста-
рий Замок – Паланок. – 2008. – 31 липня. – С. 6. 

2009 стане роком суттєвого оновлення політичних еліт в Україні. За-
карпатські політологи та аналітики про рік, що минає / Розмовляли Анд-
рій Ганусич і Наталія Тернавська // Закарпатська правда. – 2008. – 27 
грудня. – С. 4. 

«Політики готуються до виборів, а не борються з економічною кри-
зою». Закарпатські політологи про останні політичні події, майбутню пре-
зидентську кампанію та відставку Віктора Балоги / Спілкувалися Денис 
Фазекаш та Андрій Ганусич // Закарпатська правда. – 2009. – 27 червня. 
– С. 4. 



  236

Перспектива в Україні є і вона в руках українського народу!: [Круглий 
стіл «Управління кризою чи криза управління: Україна напередодні п’ятої 
президентської кампанії»] // Супер Інфо. – 2009. – 29 серпня. – С. 7. 

Куди «котиться» українська освіта? / Підготував Денис Фазекаш // За-
карпатська правда. – 2010. – 23 січня. – С. 5. 

Чи є життя після виборів? Закарпатські політологи поділилися своїм 
баченням майбутнього країни / Розмовляли Андрій Ганусич, Денис Фазе-
каш // Закарпатська правда. – 2010. – 20 лютого. – С. 5. 

Нитка Василь. Закарпаття завжди собі на умі // Голос України. – 
2010. – 27 квітня. – С. 4-5. 

Коробко Олександр. Ужгородський спадок Другої світової. Шрами… 
// Закарпатська правда. – 2010. – 25 вересня. – С. 1, 5-6. 

Офіцинський Р. Хто зупинить Ратушняка? // Закарпаття онлайн. – 
2010. – 28 жовтня. 

Що думають про призначення Балоги міністром МНС закарпатські 
політологи? / Телефоном спілкувався Віктор Тар // KarpatNews.in.ua. – 
2010. – 12 листопада. 

Думка експертів: Чи буде союз «ПР» і «Єдиного Центру» довготри-
валим? / Телефоном спілкувався Віктор Тар. – KarpatNews.in.ua. – 2010. 
– 15 листопада. 

100 днів «вічного миру». Експертне опитування порталу «Мукачево. 
net» / Маріанна Савицька // Mukachevo.net. – 2011. – 21 лютого. 

Тернавська Наталія. Індикатор національної зрілості. Святкування 
Карпатської України… // Старий Замок – Паланок. – 2011. – 17 березня. – 
С. 14. 

Задовільний рік. Закарпатські експерти оцінили перший рік роботи 
Олександра Ледиди на посаді голови Закарпатської ОДА / Записала Алі-
са Квич // Мукачево.net. – 2011. – 18 березня. 

Офіцинський Р. Поява «Етнографії Закарпаття» Михайла Тиводара 
– подія унікальна / Записав Максим Молнар // Чорна Гора +. – chorna-
gora.at.ua. – 2011. – 24 березня. 

Чого варто чекати Закарпаттю від приїзду Президента Януковича? 
/ Записала Аліса Квич // Мукачево.net. – 2011. – 18 травня. 

Інтелігенція Ужгорода жорстко засуджує нищення алеї сакур та дивить-
ся у бік міліції. Оцінка інциденту в коментарях публічних людей облас-
ного центру / Записала Аліса Квич // Мукачево.net. – 2011. – 27 травня. 

Двадцята річниця Незалежності. Думки закарпатців / Спілкувалася 
Вікторія Рижова // KarpatNews.in.ua. – 2011. – 17 серпня. 

Приходька нав’язала Ледиді Банкова? / Записала Аліса Квич // Мука-
чево.net. – 2011. – 21 вересня. 

Гудак Крістіна, Булак Діана. Голодна епідемія // Ужгород. – 2011. – 3 
грудня. – С. 7. 

А який Миколай приходить до відомих закарпатців? / Розпитувала 
Юлія Дуб // Закарпаття онлайн. – 2011. – 19 грудня. 



  237

Нитка Василь. Скільки повноправних господинь може вмістити одна 
хата? Чи дадуть відповідь на це парламентські вибори? // Голос України. 
– 2012. – 7 квітня. – С. 6. 

Зазирнути у 2015-й і згадати 1999-й... / Записав Василь Ільницький 
// День. – 2012. – 31 жовтня. 

Ільницький Василь. Синдром «коваля Вакули», або Які поствиборчі 
настрої панують на Закарпатті // День. – 2012. – 22 листопада. 

Бреза Ірина. В Ужгороді письменників посадили за прилавок книгарні 
// Zaholovok.com.ua. – 2012. – 1 грудня. 

У політиці – Ледида, в культурі – Дочинець та Мідянка. Експерти вва-
жають, що саме ці люди визначали життя краю в 2012-му // Закарпатська 
правда. – 2013. – 12 січня. – С. 3. 

Geslin Laurent, Gobert Sébastien. Voyage aux marges de Schengen 
// Le Monde diplomatique. – 2013. – Avril. – P. 4-5. 

«Нині в Україні народжується сучасна політична нація...» / Запитував 
Петро Поліха // Новини Закарпаття. – 2014. – 25 січня. – С. 11. 

«Наші діти не повинні страждати за чиїсь помилки» / Розпитувала 
Надія Сарана // Новини Закарпаття. – 2014. – 22 березня. – С. 3. 

Ротація «губернаторів». Див. повну версію: Призначення Губаля – 
вимушений передвиборчий крок // novezakarpattya.com. – 2014. – 19 ве-
ресня; Скороч.: Новий голова Закарпатської ОДА. Причини кадрових змін 
і перспективи / Запитував Петро Поліха // Новини Закарпаття. – 2014. – 
20 вересня. – С. 2. 

Офіцинський Р. Чому занепав Ротарійський парк в Ужгороді? // trubyna. 
org.ua. – 2014. – 25 вересня. 

 
Частина друга. На всіх Безрадичів і Межигір’їв не вистачить 
Офіцинський Р. Усе вирішить Дніпро // Українська правда. – 2010. – 

28 січня. 
Офіцинський Р. Президент на 0,3 ставки // Українська правда. – 

2010. – 11 лютого; Трибуна. – 2010. – 13 лютого. – С. 1, 5. 
Офіцинський Р. Гра у наперсток. 7 травня 2010 року. Публ. вперше. 
Офіцинський Р. Місцеві вибори очима рядового виборця: «плюс-

мінус 25%» // Українська правда. – 2010. – 3 листопада. 
Офіцинський Р. Герострати демократії з відбійним молотком // Укра-

їнська правда. – 2010. – 26 листопада. Те ж: «Весілля в Малинівці», або 
Кастинг на роль герострата демократії // Трибуна. – 2010. – 27 листопа-
да. – С. 1, 4. 

Офіцинський Р. Тінь Тимошенко // Українська правда. – 2011. – 12 
липня; Трибуна. – 2011. – 16 липня. – С. 5. 

Офіцинський Р. Національні інтереси сучасної України у прикордон-
ні, пов’язаному із Закарпаттям // Єврорегіональне співробітництво Украї-
ни та його інтеграційний потенціал: Збірник наукових праць за матеріа-
лами круглого столу експертів (м. Ужгород, 20 квітня 2012 р.) / Відп. ред. 
І. Артьомов. – Ужгород: ЗакДУ, 2012. – С. 202-208. 



  238

Офіцинський Р. Біг зигзагами по колу // Українська правда. – 2012. – 
28 серпня. 

Офіцинський Р. «Русинська політика» в сучасному Закарпатті // Від 
білих хорватів до українців. За матеріалами наукової конференції «Руси-
ни Закарпаття – хто ми?», 21 жовтня 2012 р., м. Ужгород / Упоряд. В. Му-
леса. – Ужгород: Патент, 2013. – С. 3-6. 

Офіцинський Р. Січ на Майдані. 31 грудня 2013 року. Публ. вперше. 
Офіцинський Р. Революція та контрреволюція колись і тепер. 19 лю-

того 2014 року. Публ. вперше. 
Офіцинський Р. Час тилових щурів? // Українська правда. – 2014. – 

24 лютого. 
Офіцинський Р. Безвладдя в Україні. Підсумки декади. 2 березня 

2014 року. Публ. вперше. 
Офіцинський Р. «Новий курс» України // Українська правда. – 2014. – 

29 травня. 
Офіцинський Р. Україна на шляху від поразок до перемог // Україн-

ська правда. – 2014. – 10 вересня. 
Офіцинський Р. Освітні перспективи України // Українська правда. – 

2014. – 10 грудня; Срібна Земля. – 2014. – 12 грудня. – С. 3. 
 
Частина третя. «Історична політика» не мусить покидати га-

вань наукової історії 
Офіцинський Р. Гімн Закарпатської області: між історією та політи-

кою // Закарпаття online. – 2009. – 24 грудня. 
Офіцинський Р. Окупація та анексія Карпатської України // Трибуна. 

– 2011. – 12 березня. – С. 1, 6. 
Офіцинський Р. Пам’ятки Ужгорода нищить «владне корито». 9 квіт-

ня 2011 р. Публікується вперше. 
Офіцинський Р. День пошани всіх жертв Другої світової війни. Хто, 

як і чому його відзначає на Закарпатті, в Україні та світі // Закарпаття он-
лайн. – 2011. – 8 травня. 

Офіцинський Р. ЗНО-2012. Огріхи у тестах з історії України // Україн-
ська правда, Історична правда. – 2012. – 6 червня. 

Офіцинський Р. Військові операції по визволенню Закарпаття у Дру-
гій світовій війні // Срібна Земля – Фест. – 2012. – 2 листопада. – С. 11. 

Офіцинський Р. На війну з... лопатою та киркою в руках були мобілі-
зовані тисячі закарпатців // Новини Закарпаття. – 2012. – 8 грудня. – С. 7. 

Офіцинський Р. Оксана Забужко проти Ліни Костенко: жіноча дуель – 
національна, ірраціональна, сексуальна. Грудень 2012 року. Публ. вперше. 

Офіцинський Р. Світ живе надією (Передмова з нагоди виходу у світ 
українського перекладу есе Жана-П’єра Бару «Сартр і насильство при-
гноблених») // Всесвіт. – 2013. – Ч. 1-2. – С. 211-214. 

[Офіцинський Р.]. Історія України починається на Закарпатті. Для ар-
хеологів це прописна істина // Закарпатська правда. – 2013. – 20 липня. – 
С. 6. 



  239

Офіцинський Р. «Сонце довгожданої волі». Коли маємо святкувати 
День визволення Закарпаття і всієї України? // Новини Закарпаття. – 
2014. – 25 січня. – С. 7, 8. 

Риган Галина. Відкрита тематична екскурсія з проректором УжНУ 
Романом Офіцинським // Mediacenter.uz.ua. – 2014. – 27 січня. 

Офіцинський Р. Голокост на Закарпатті тривав 52 дні // Новини За-
карпаття. – 2014. – 19 квітня. – С. 20. 

Офіцинський Р. Руїна. Закарпаття в Першій світовій війні // РІО. – 
2014. – 19 липня. – С. 5. 

Офіцинський Р. 100 років тому розпочалася Перша світова війна, 
внаслідок якої військові кладовища густо вкрили Карпати по обидва боки 
// Новини Закарпаття. – 2014. – 26 липня. – С. 6. 

Офіцинський Р. Закарпаття 100 років тому: «око фронту» і чоботи 
для поляків. Українські та польські легіонери на Закарпатті в роки Пер-
шої світової // Закарпатська правда. – 2014. – 26 липня. – С. 11. 

Офіцинський Р. Tak nám zabili Ferdinanda… Ужгород у Першу світову 
війну // РІО. – 2014. – 16 серпня. – С. 18. 

Офіцинський Р. Закарпатські нелегали 1939–1941 років очима сього-
дення // Неділя. – 2014. – 29 серпня. – С. 13. 

Офіцинський Р. Початок Другої світової війни // Новини Закарпаття. 
– 2014. – 30 серпня. – С. 1, 5. 

Офіцинський Р. Князь Федір Корятович у народних переказах і нау-
кових працях // РІО. – 2014. – 13 вересня. – С. 18. 

 
Частина четверта. У стисненому в пружину часі треба блиска-

вично діяти не для світу, а заради самих себе 
Венгерская власть страдает комплексом неполноценности под назва-

нием «Великая Венгрия»: интервью Романа Официнского // REGNUM. – 
2011. – 29 марта. 

«До 40 % від людських втрат СРСР у Другій світовій припадає саме 
на Україну» / Розмову вела Людмила Олійник // Новини Закарпаття. – 
2011. – 7 травня. – С. 5. 

«Іду на смерть, бо любив свою рідну Україну». Яку роль зіграло про-
голошення Карпатської України в березні 1939 року для нас сьо-
годнішніх? / Розмовляла Людмила Олійник // Новини Закарпаття. – 2012. 
– 17 березня. – С. 18. 

Гарячий листопад у долі Закарпаття / Інтерв’ю взяв Василь Ільниць-
кий // День. – 2012. – 21-22 грудня. – С. 11. 

Роман Офіцинський: «З Карпатської України для нас почалася Друга 
світова» / Інтерв’ю взяв Михайло Галущак // Українська правда, Історич-
на правда. – 2013. – 15 березня; За вільну Україну плюс. – 2013. – 21 бе-
резня. – С. 2; 28 березня. – С. 2. 

Лазорик Віктор. Закарпаття у Другій світовій війні: нові факти // За-
карпатська правда. – 2013. – 23 березня. – С. 12. 

 



  240

Частина п’ята. Університет є надконфесійним святилищем освіти 
і науки 

Офіцинський Р. Ужгородському національному університету поміня-
ли дату народження // РІО. – 2012. – 21 липня. – С. 7. 

Офіцинський Р. Справжній день народження Ужгородського націо-
нального університету // Срібна Земля – Фест. – 2012. – 26 жовтня. – 
С. 6. 

Офіцинський Р. Ювілей Ужгородського університету // Мукачево.net. 
– 2013. – 17 лютого. 

Левіна Ірина. Вищій освіті на Закарпатті – 400 років // Mediacen-
ter.uz.ua. – 2013. – 15 серпня. 

Офіцинський Р. Витоки університету. Наближається 400-літній юві-
лей вищої освіти Закарпаття // Mediacenter.uz.ua. – 2013. – 28 серпня. 

«Ми намагатимемось більше піклуватись про вступників…» / Ін-
терв’ю підготувала Юлія Юрковецька // 7dniv.info. – 2012. – 27 червня. 

Стратегія розвитку УжНУ. 10 січня 2013 р. Публ. вперше. 
УжНУ співпрацює з 14 країнами і навчає 23 іноземних студентів / Ін-

терв’ю взяла Наталія Каралкіна // Ужгородський національний універси-
тет (www.univ.uzhgorod.ua). – 2013. – 19 лютого; Карпатська Україна – 
Красне Поле. – 2013. – 23 лютого. – С. 3. 

Активна життєва позиція повинна бути у кожного студента / Інтерв’ю 
взяла Оксана Горват // Карпатська Україна – Красне Поле. – 2013. – 24 
серпня. – С. 3; 31 серпня. – С. 3. 

Роман Офіцинський: усі дороги ведуть до Ужгорода, принаймні для 
українських і західноєвропейських ректорів / Розмовляла Наталія Карал-
кіна // Mediacenter.uz.ua. – 2014. – 17 лютого. 

Офіцинський Р. Притча про вандалів, давніх і сучасних // Mediacen-
ter.uz.ua. – 2014. – 22 серпня. 

Офіцинський Р. Притча про яблуко, яке все ж не є яблуком розбрату 
// Дзеркало Закарпаття. – 2014. – 28 серпня. 

Офіцинський Р. За кого голосували на університетських дільницях в 
Ужгороді? // Закарпатський кореспондент. – 2014. – 31 жовтня. 

 
Післямова 
«Любі друзі», салют! Січень 2013 року. Публ. вперше. 
 
 
 

 



  241

ЗМІСТ 
 
 

Спочатку 
Політ колібрі  5 
  
Частина перша.  
Україна йде по тій же дорозі,  
яка привела її до листопада 2004 року:  
Коментарі, оцінки, прогнози  9 

Ніколи перебирати карти в політичній колоді  10 
2009 стане роком суттєвого оновлення політичних еліт в Україні  11 
Політики готуються до виборів,  
 а не борються з економічною кризою  13 
Перспектива в Україні є і вона в руках українського народу!  15 
Куди «котиться» українська освіта?  15 
Чи є життя після виборів?  16 
Закарпаття завжди собі на умі  18 
Ужгородський спадок Другої світової. Шрами…  19 
Хто зупинить Ратушняка?  20 
Що думають про призначення Балоги міністром  
                         закарпатські політологи?  21 
Чи буде союз Партії регіонів і «Єдиного Центру» довготривалим?  22 
100 днів «вічного миру»  22 
Індикатор національної зрілості  23 
Задовільний рік  24 
Поява «Етнографії Закарпаття» Михайла Тиводара –  
                                                                            подія унікальна  25 
Чого варто чекати Закарпаттю  
                                          від приїзду Президента Януковича?  26 
Інтелігенція Ужгорода жорстко засуджує  
                            нищення алеї сакур та дивиться у бік міліції  27 
Двадцята річниця Незалежності  28 
Приходька нав’язала Ледиді Банкова?  28 
Голодна епідемія  29 
А який Миколай приходить до відомих закарпатців?  29 
Скільки повноправних господинь може вмістити одна хата?  
                       Чи дадуть відповідь на це парламентські вибори?  30 
Зазирнути у 2015-й і згадати 1999-й...  33 
Синдром «коваля Вакули»,  
                 або Які поствиборчі настрої панують на Закарпатті  33 
В Ужгороді письменників посадили за прилавок книгарні  34 
У політиці – Ледида, в культурі – Дочинець та Мідянка  35 
Подорож полями Шенгена  35 
Нині в Україні народжується сучасна політична нація  36 

 



  242

Наші діти не повинні страждати за чиїсь помилки  37 
Ротація «губернаторів»  37 
Чому занепав Ротарійський парк в Ужгороді?  38 

Частина друга.  
На всіх Безрадичів і Межигір’їв не вистачить:  
Аналітика  40 

Усе вирішить Дніпро  41 
Президент на 0,3 ставки  45 
Гра у наперсток  49 
Місцеві вибори очима рядового виборця: «плюс-мінус 25%»  55 
Герострати демократії з відбійним молотком  58 
Тінь Тимошенко  60 
Національні інтереси сучасної України у прикордонні,  
                                                     пов’язаному із Закарпаттям  65 
Біг зигзагами по колу  70 
«Русинська політика» в сучасному Закарпатті  72 
Січ на Майдані  75 
Революція та контрреволюція колись і тепер  78 
Час тилових щурів?  84 
Безвладдя в Україні  86 
«Новий курс» України  88 
Україна на шляху від поразок до перемог  90 
Освітні перспективи України  93 

 
Частина третя.  
«Історична політика» не мусить покидати  
гавань наукової історії:  
Полеміка  96 

Гімн Закарпатської області: між історією та політикою  97 
Окупація та анексія Карпатської України  100 
Пам’ятки Ужгорода нищить «владне корито»  103 
День пошани всіх жертв Другої світової війни  104 
ЗНО-2012. Огріхи у тестах з історії України  112 
Військові операції з визволення Закарпаття у Другій світовій війні  114 
На війну з... лопатою та киркою в руках  
                                 були мобілізовані тисячі закарпатців  119 
Оксана Забужко проти Ліни Костенко: жіноча дуель –  
                                    національна, ірраціональна, сексуальна  123 
Світ живе надією  129 
Історія України починається на Закарпатті  132 
«Сонце довгожданої волі»   134 
Ужгород український  140 
Голокост на Закарпатті тривав 52 дні  142 
Руїна. Закарпаття в Першій світовій війні  146 
100 років тому розпочалася Перша світова війна…  149  



  243

Українські та польські легіонери на Закарпатті  
                                                        в роки Першої світової  153 
Tak nám zabili Ferdinanda… Ужгород у Першу світову війну  155 
Закарпатські нелегали 1939–1941 років очима сьогодення  160 
Початок Другої світової війни…   162 
Князь Федір Корятович у народних переказах і наукових працях  167 

 
Частина четверта.  
У стисненому в пружину часі треба блискавично діяти  
не для світу, а заради самих себе:  
Діалоги  172 

Венгерская власть страдает комплексом неполноценности  
                                             под названием «Великая Венгрия»  173 
До 40 % від людських втрат СРСР у Другій світовій  
                                                            припадає саме на Україну  178 
«Іду на смерть, бо любив свою рідну Україну»…  184 
Гарячий листопад у долі Закарпаття  188 
З Карпатської України для нас почалася Друга світова  194 
Закарпаття у Другій світовій війні: нові факти  199 

 
Частина п’ята.  
Університет є надконфесійним святилищем  
освіти і науки:  
Дискурс  202 

Ужгородському національному університету  
                                                 поміняли дату народження  203 
Справжній день народження  
                      Ужгородського національного університету  205 
Ювілей Ужгородського університету  207 
Вищій освіті на Закарпатті – 400 років  209 
Витоки університету  210 
Ми намагатимемось більше піклуватись про вступників  213 
Стратегія розвитку УжНУ  217 
УжНУ співпрацює з 14 країнами і навчає 23 іноземних студентів  218 
Активна життєва позиція повинна бути у кожного студента  220 
Усі дороги ведуть до Ужгорода,  
     принаймні для українських і західноєвропейських ректорів  224 
Притча про вандалів, давніх і сучасних  228 
Притча про яблуко, яке все ж не є яблуком розбрату  230 
Як проголосував університет?  232 

 
Післямова 
«Любі друзі», салют!  234 

Примітки  235 

 



  244

Науково-публіцистичне видання 

	

Роман Офіцинський 
 

Сталеві нерви тореадора. 
Україна 2009-2014	

 
Редактор Наталія Ребрик 

Художньо-технічна редакція Івана Ребрика 
 

Підписано до друку 06.01.2015.  
Формат 60х84/16. Гарнітура Arial.  

Папір офсетний. Друк офсетний. Облік.-вид. арк. 15,8.  
Замовлення № 2. 

 
МПП “Ґражда” 

Свідоцтво про державну реєстрацію видавців, виготівників  
і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія 3т № 22. 

88000, м. Ужгород, вул. Орлина, 1, т./факс (0322) 61-51-81 
 
 
Офіцинський Роман Андрійович 

О 91  Сталеві нерви тореадора… Україна. 2009–2014. – Ужгород: Ґраж-
да, 2014. – 244 с. 

ISBN 978-966-176-126-0 

Пропоноване видання є логічним продовженням публіцистичної збір-
ки «Тяжко жити Касандрою… Україна 2006–2008» (Ужгород: Ґражда, 2008. 
– 352 с.). Зібрані наразі тексти написані та оприлюднені від липня 2008-го 
до грудня 2014-го, тобто протягом шести з половиною років. Вони з’яви-
лися у таких впливових зарубіжних медіа, як французький щомісячник 
«Le Monde diplomatique» і російське інтернет-видання «REGNUM». Їх ро-
змістили популярні загальнодержавні щоденні газети «День» і «Голос 
України», найчитабельніше інтернет-видання «Українська правда», леген-
дарний журнал «Всесвіт». 

Багато текстів уперше побачили світ у періодиці Закарпатської області 
– на шпальтах газет «Закарпатська правда», «Карпатська Україна – Красне 
Поле», «Новини Закарпаття», «РІО», «Срібна Земля – Фест», «Старий За-
мок – Паланок», «Трибуна», «Ужгород», «Супер Інфо», а також в інтернет-
виданнях «Zaholovok.com.ua», «Закарпаття онлайн», «KarpatNews.in.ua», 
«Mediacenter.uz.ua», «Mukachevo.net», «Чорна Гора+», «7dniv.info», «Дзер-
кало Закарпаття», «Нове Закарпаття», «Закарпатський кореспондент». 

ББК 63.3(4УКР) 


