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 Cучасні уявлення  
                        про Карпатську Україну 

 

У статті мовиться про феномен Карпатської України в масовій свідомості та медіа 
через призму трьох просторових вимірів: у Закарпатській області, інших українських ре-
гіонах, сусідніх країнах. Адже Закарпаття 1938 – 1939 років нагадувало історичне перех-
рестя, де зіткнулись національні інтереси низки європейських країн. Окремо йдеться про 
висвітлення подій в Карпатській Україні сучасними українськими підручниками з історії 
для 10 класу закладів загальної середньої освіти. 

 

За останні три десятиліття, 
себто фактично протягом 
життя одного покоління, 
пізнавальні враження про фе-
номен Карпатської України в 
масовій свідомості та медіа 
істотно змінилися. Передовсім 
мовиться про її декілька про-
сторових вимірів: усередині 
краю – Закарпатській області, 
в інших українських регіонах, 
у сусідніх країнах. 

У сусідів популярні версії 
минулого побутують нерідко 
на рівні офіціозів. Частина 
політичних еліт і наукових кіл 
в Угорщині, Польщі, Росії за-
циклені на власних велико-
державних амбіціях, що мають 
певну циклічну традицію. 

Восени 1938 – навесні 1939 
років Угорщина і Польща ра-
зом із Німеччиною взяли 
участь в розгромі ситуаційно 

спільного противника – Чехо-
словаччини. Закарпаття, яке 
тоді позначали назвами 
Підкарпатська Русь і Кар-
патська Україна, стало роз-
мінною монетою. 

Угорські та польські дер-
жавні діячі, військовослуж-
бовці, правоохоронці безпосе-
редньо причетні до численних 
злочинів проти людства на 
Закарпатті, включно з масо-
вими позасудовими роз-
стрілами на карпатських пе-
ревалах за етнічною ознакою 
– українців, затриманих на 
чужій збройно окупованій те-
риторії через підозру в сим-
патіях до легального уряду 
автономного краю – Кар-
патської України – в складі 
Чехословацької держави. 

Правляча верхівка імпер-
ської Росії традиційно знева-

жала визвольні рухи україн-
ців. Сумнозвісні обструктивні 
висловлювання Йосифа Сталі-
на на карпатоукраїнську те-
матику досі тішать україно-
фобів. 10 березня 1939 року в 
звітній доповіді на XVIII з’їзді 
Всесоюзної комуністичної 
партії (більшовиків) її секре-
тар і керівник СРСР Йосиф 
Сталін схарактеризував між-
народне становище своєї дер-
жави на тлі «початку нової ім-
періалістичної війни». Подаєм 
розлого переповнену сарказ-
мом цитату з подвійним дном, 
із бурлескними образами ко-
машки (Карпатська Україна) і 
слона (Радянська Україна): 
«Характерним є вереск, який 
підняла англо-французька і 
північно-американська преса з 
приводу Радянської України. 
Діячі цієї преси кричали до 
хрипоти, що німці йдуть на 



Альманах * УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ * 1 / 2019  45 
⍦ ⍦ ⍦ ⍦ ⍦ ⍦ ⍦ ⍦ ⍦ ⍦ ⍦ ⍦ ⍦ ⍦ ⍦ ⍦ ⍦ ⍦ ⍦ ⍦ ⍦ ⍦ ⍦ ⍦ ⍦ ⍦ ⍦ ⍦ ⍦ ⍦ ⍦ ⍦ ⍦ ⍦ ⍦ ⍦ ⍦ ⍦ ⍦ ⍦ ⍦ ⍦ ⍦ 

 

 

◊ Центр досліджень проблем державотворення ◊ 

Радянську Україну, що вони 
мають тепер в руках так звану 
Карпатську Україну, яка нара-
ховує близько 700 тисяч насе-
лення, що німці не пізніше ве-
сни цього року приєднають 
Радянську Україну, яка має 30 
мільйонів населення, до так 
званої Карпатської України. 
Схоже на те, що цей підозрі-
лий шум мав на меті розлюти-
ти Радянський Союз проти 
Німеччини, отруїти атмосферу 
і спровокувати конфлікт з Ні-
меччиною без видимих для 
цього підстав. 

Звичайно, цілком можливо, 
що в Німеччині є божевільні, 
які мріють приєднати слона, 
тобто Радянську Україну, до 
комашки, тобто до так званої 
Карпатської України. І якщо 
дійсно є там такі навіжені, 
можна не сумніватися, що в 
нашій країні знайдеться необ-
хідна кількість гамівних соро-
чок для таких божевільних. 
Але якщо відкинути геть бо-
жевільних і звернутися до 
нормальних людей, то хіба не 
ясно, що смішно і безглуздо 
говорити серйозно про 
приєднання Радянської 
України до так званої Кар-
патської України? Прийшла 
комашка до слона і каже йому, 
руки в боки: «Ех ти, братик ти 
мій, до чого мені тебе шкода... 
Живеш ти без поміщиків, без 
капіталістів, без національно-
го гніту, без фашистських вер-
ховодів, – яке ж це життя... 
Дивлюсь я на тебе і не можу не 
помітити, – нема тобі по-
рятунку, крім як приєднатися 
до мене... Ну що ж, так і бути, 
дозволяю тобі приєднати 
свою невелику територію до 
моєї неосяжної території...» 2 

                                                 
2 Сталин И. Отчетный доклад на 

XVIII съезде партии о работе ЦК 

Закарпаття 1938 – 1939 
років нагадувало історичне 
перехрестя, де лобами зіткну-
лись національні інтереси ни-
зки європейських країн: Чехо-
словаччини, Великобританії, 
Франції, з одного боку, та Ні-
меччини, Італії, Угорщини, 
Польщі, з іншого. СРСР задові-
льнила роль пристрасного 
спостерігача. 

У ніч із 29 на 30 вересня 
1938 року в Мюнхені райхкан-
цлер Німеччини Адольф Гіт-
лер, прем’єр-міністри Італії 
Беніто Муссоліні, Великобри-
танії Невілл Чемберлен, 

Франції Едуар Даладьє вирі-
шили долю Чехословаччини 
без її керівництва. Заскочена 
зрадою впливових союзників 
– британців і французів, Прага 
капітулювала, поступилась 
землями Німеччині, Польщі, 
Угорщині, хоча чехословацькі 
збройні сили чисельно майже 
дорівнювали німецьким, про-
те мали найкращу в світі лінію 
оборонних споруд уздовж ко-
рдонів і найновішу зброю. 

Саме відтоді карпатоукра-
їнська спадщина є надто важ-

                                                     
ВКП(б) 10 марта 1939 года. URL: 

https://petroleks.ru/stalin/14-27.php 

ливою. 11 жовтня 1938 року 
Прага надала автономію краю, 
що 15 березня 1939 року після 
зникнення Чехословаччини 
став незалежною державою. 
Новітнє буття української по-
літичної нації немислиме без 
Карпатської України. Її твор-
цем була місцева громада, оп-
тимістично сповнена перело-
мних геополітичних, націона-
льних і соціальних очікувань. 
Ось чому виникла і динамічно 
зостала громадська ор-
ганізація «Карпатська Січ» – 
п’ятнадцятитисячна спільнота 
станом на лютий 1939 року. 
Доти край не знав таких пот-

ужних об’єднань громадян. 

Міжвоєнне Закарпаття по-
ступово дозріло до державно-
сті. Тут після поразки Україн-
ської революції 1917 – 1921 
років за сприяння чехослова-
цької влади осіли сотні 
емігрантів. Вони терпеливо 
виховали нове покоління не-
зламних патріотів, які про-
явили себе в жовтні 1938 – бе-
резні 1939 років, надто на ге-
роїчному Красному Полі. 

Що знають про Карпатську 
Україну в інших українських 
регіонах можна судити із те-
матичних сюжетів у сучасних 
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шкільних підручниках різних 
варіацій, зокрема з історії Ук-
раїни для 10 класу закладів 
загальної середньої освіти. 
Саме там подається погляд на 
Міжвоєння, що закарбовуєть-
ся в пам’яті учнів чи не на все 
життя. 

У найновішому підручнику 
Віталія Власова і Станіслава 
Кульчицького (рівень станда-
рту, профільний рівень, на-
клад 102 тис. прим.) приділе-
но Карпатській України шир-
шу увагу, запропоновано зба-
лансований та добре проілюс-
трований виклад на кілька 
сторінок 3. Це підпараграф «Як 
відбулося проголошення Кар-
патської України та її окупація 
угорцями», що в параграфі 

«Українські землі в складі Че-
хословаччини та Румунії». Ра-
ніше в шкільних підручниках 
такий виклад був украй лако-
нічним і доволі поверховим у 
декілька абзаців, віддзерка-
люючи одночасно затяжну 
зміну поколінь серед політи-
ків та інтелектуалів сучасної 
України. 

                                                 
3 Власов В., Кульчицький С. Історія 

України (рівень стандарту): підр. 

для 10 кл. закл. заг. сер. осв. Київ: 

Літера, 2018. С. 193-195. 

Підпараграф «Карпатська 
Україна: від автономії до про-
голошення незалежності» 
представлено в підручнику 
Олени Аркуші та Мар’яна 
Мудрого, що вийшов накла-
дом удесятеро меншим – 10,7 
тис. прим. 4 У цьому виданні 
поєднано гібридно в один 
предмет два: всесвітню 
історію та історію України. 
Дещо подібно в радянські часи 
викладали історію УРСР як 
додаток до історії СРСР. 

Принагідно зауважимо, що 
згаданий підручник «Історія: 
Україна і світ» зазнав нищів-
ної публічної критики через 
невдале представлення бата-
льйонів «Нахтігаль» і «Ро-

ланд», дивізії «Галичина», Ро-
мана Шухевича в підпараграфі 
«Національні військові фор-
мування в німецькій армії. 
Прояви колабораціонізму» (с. 
244-247). 

Феномен Карпатської 
України в цьому підручнику 
висвітлено осібно, але з прик-

                                                 
4 Мудрий М., Аркуша О. Історія: 

Україна і світ (інтегрований курс, 

рівень стандарту): підр. для 10 кл. 

закл. заг. сер. осв. Київ: Генеза, 

2018. С. 189-191. 

рими помилками. Приміром, 
автори фрівольно й послідов-
но стверджують, що начебто 
11 жовтня 1938 року «виник-
ла Карпаторуська держава». 
Насправді Підкарпатська Русь 
/ Карпатська Україна була ав-
тономним краєм у складі Че-
хословаччини аж до розпаду 
цієї держави 14 березня 
1939 року. 

У реченні «На виборах до 
сейму Карпатської України, 
які відбулися в лютому 1939 
року, майже всі депутатські 
місця здобули прихильники 
УНО [Українського національ-
ного об’єднання]» аж три не-
точності. По-перше, крайовий 
парламент офіційно називали 
не «сейм» (як у Польщі), а 
«сойм». По-друге, не «майже 
всі», а «всі депутатські місця 
здобули», причому, по-третє, 
не «прихильники УНО», а кан-
дидати-висуванці цієї полі-
тичної сили. Усіх їх було 32. 

Також автори підручника 
хронологічно сплутали події, 
адже Угорщина висунула уль-
тиматум і почала військову 
окупацію Карпатську Україну 
не 14-го, а 15 березня 1939 
року. Належало б наголосити, 
що Августин Волошин по ра-
діо проголосив незалежність 
Карпатської України після 
обіду 14 березня 1939 року не 
в «умовах, що склалися», а ко-
ли Чехословацька держава 
припинила існування: Чехію 
та Моравію окупувала Німеч-
чина, Словаччина стала неза-
лежною. 

Якщо вже мовити про ко-
лабораціонізм на матеріалі 
тогочасного Закарпаття, то 
класично він проявився в двох 
річищах угро- і русофільства – 
серед соратників Андрія Бро-
дія та Степана Фенцика. 
Останній показав себе потрій-
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ним колаборантом: любив 
Москву, отримував гроші з 
Варшави, вихваляв Будапешт. 
У його політичних ідеалах 
християнський консерватизм 
переплівся з італійським фа-
шизмом і німецьким нациз-
мом. Русофільство, любов до 
царської Росії сусідили з анти-
радянською позицією. Був ан-
тисемітом й українофобом, 
заперечував право на самос-
тійне існування українцям й 
українській мові.  

Після Віденського арбітра-
жу 2 листопада 1938 року, ко-
ли частина Підкарпатської Ру-
сі відійшла Угорщині, Степан 
Фенцик заснував в Ужгороді 
"Русскую национальную гвар-
дию чернорубашечников". Ес-
тетика вбрання підкреслила її 
фашистську спрямованість 5. 
Після окупації в березні 
1939 року Карпатської Украї-
ни, Фенцика призначили де-
путатом парламенту Угорщи-
ни. Даремно добивався авто-
номії рідного краю. "Русская 
национально-автономная 
партия" Степана Фенцика 
змінила назву на "Угрорус-
скую национальную партию", 
1940 року увійшла до Угорсь-
кої партії Ендре Корлата. У 
березні 1945 року С. Фенцика 
арештував СМЕРШ, а 30 бе-
резня 1946 року за вироком 
Закарпатського обласного су-
ду його розстріляли. 

На жаль, нинішня україн-
ська правляча верхівка є мен-
тально постколоніальною, ма-
лорухливою у відстоюванні 
національних інтересів і цін-
ностей, зате успішною в 
торгівлі ними. Саме тому досі 
залишаються не розслідува-

                                                 
5 Дронов М. Кому служили "русскіе 

фашисти" Закарпаття? Український 

журнал. 2008. 4 липня. 

ними і не покараними задоку-
ментовані масові злочини 
проти людяності в Карпатсь-
кій Україні, скоєні сусідніми 
державами. Саме з весни 1939 
року в регіоні ведуть відлік 
масові репресії, які тільки по-
силилися з приходом радян-
ської армії восени 1944 року. 

Нема різниці під якими 
прапорами – національно-
патріотичними чи іншими, в 
вишиванках, класичних ко-
стюмах чи в буденній одежі 
приходили до влади управлін-
ські команди. Найбільше 
зроблено провальних кроків, 
приміром, у нині дражливих 
відносинах з Угорщиною за 
президента Віктора Ющенка в 
2005 – 2010 років. 

Із нагоди 70-річчя Карпат-
ської України, В. Ющенко роз-
дав чимало звань, орденів, ме-
далей, проте уникав постано-
вки принципових питань про 
угорську агресію в Карпатську 
Україну, її окупацію та анек-
сію, злочини проти людяності. 

Ясна річ, найкраще минуле 
Карпатської України висвіт-
люється всередині краю – 
принаймні в домінуючих укра-
їномовних медіа й освітніх за-
кладах Закарпатській області. 
Бачимо весь спектр пізнава-
льних площин: просвітниць-

ких, меморіальних, дослідни-
цьких. Розбудова карпатоук-
раїнської державності 1938 – 
1939 років привернула осібну 
увагу багатьох сучасних істо-
риків 6. 

На ключовому напрямку 
вдалося зрушити камінь із 
мертвої точки. Обґрунтовані 
твердження про окупацію та 
анексію Карпатської України 
як українську точку відліку 
Другої світової війни здобули 
підтримку в науковому сере-
довищі. Агресія Угорщини 
проти Чехословаччини, вна-
слідок чого від 15 березня до 
17 липня 1939 року була оку-
пована й анексована Кар-
патська Україна, послужила 
прелюдією величезних гео-
політичних змін не тільки на 
сході Європи, але й у світі за-
галом. Вісім десятиліть тому 
на Закарпатті відбулися зна-
менні події, накреслено дер-
жавотворчу перспективу для 
всієї української нації. Зали-
шаються злободенними істо-
ричні уроки Карпатської Укра-
їни, гіркі та героїчні. 

Які найважливіші завдання 
стоять перед нами сущими? 
Лише історія без міфів слу-
жить міцним фундаментом 
нової Української держави. Ця 
держава підтвердила жит-
тєздатність протягом життя 
одного покоління, а своє пра-
во на існування відстоює пе-
ред уже північно-східним 
агресором – у російсько-
українській війні, що триває 
від 2014 року. 

На фото: стенд із Національ-
ного форуму «Українська Держав-
ність: витоки, етапи становлен-
ня та розвитку» (Київ, 2018 р.) 
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