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Українські хроніки 
 

           
 

 

 
 
Ярослав ГИРИЧ, 
історик 
 
 
 

Київський казус Джорджа 
Буша-старшого: ганьба 
й користь знаменитої промови 
== == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == ==  

Тридцять років тому 41-й президент США виголосив у Києві суперечливу промову, яку су-

часники назвали Chicken Kyiv speech та розцінили як спробу підіграти Кремлю і відмовити 

українців від проголошення незалежності 
 

Улітку 1991 року Джордж Герберт Во-

кер Буш став на той час третім з амери-

канських лідерів, хто під час свої каденції 

відвідав українську землю. 
Вперше це зробив демократ Франклін 

Делано Рузвельт, який у лютому 1945-го 

приїздив до Ялти, де разом із Йосипом 

Сталіним та Вінстоном Черчілем вирішу-

вав долю повоєнної Європи. Згодом до 

УРСР двічі завітав республіканець Річард 

Мілгаус Ніксон. Пам’ятниками його 

першого візиту, який відбувся у травні 

1972 року, лишилися зразкова за радян-

ськими мірками дорога на Бориспіль, ни-

зка заасфальтованих київських вулиць та 

оглядовий майданчик біля Верховної Ра-

ди. Через два роки Ніксон відвідав Лео-

ніда Брежнєва в Криму. 
У 1991-му приїзд очільника США 

став частиною чотириденного візиту до 

СРСР. Ключовим завданням республі-

канець Буш-старший вбачав підписання 

нової масштабної угоди про роззброєн-

ня. 
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На той момент американський лідер 

встиг налагодити особистий контакт та 

доволі приязні відносини з президентом 

СРСР та генсеком ЦК КПРС Михайлом 

Горбачовим. 31 липня 1991 року було 

підписано Договір про скорочення стра-

тегічних наступальних озброєнь (СНО-
1, або ж START-1). Радянський Союз 

зобов’язався знищити половину своїх 

стратегічних ракетних 

комплексів РС-20А (за 

натівською класифікаці-

єю – SS-18 “Satan”) і 

35% боєголовок балісти-

чних ракет. Тоді як аме-

риканці мали ліквідувати 

25% своїх боєзарядів. 

Ракет, подібних до “Са-

тани”, у США не було. 
Візит Буша-старшого 

до України, яка нуртувала 

мітингами й виборювала 

незалежність від союзного центру, міг і 

не відбутися. Але він відбувся й обернув-

ся скандалом. 
Показово, що тоді президент США на-

магався “не сваритися з Москвою”, так 

само, як зараз це роблять лідери Євросо-

юзу. 

Ставрополь в обмін на Київ 
Однозначно важко сказати, за яких об-

ставин Київ потрапив до програми візиту 

американського лідера. Тодішній міністр 

охорони навколишнього середовища 

УРСР Юрій Щербак стверджує, що в Мо-

скві цього не хотіли. 
Так, у липні радник радянського посо-

льства у США Сергій Четвериков неофі-

ційно повідомив американців, що відві-

дини Києва були б поганою ідеєю. Дип-

ломат порадив поїхати на малу батьків-

щину генсека Горбачова – до Ставропо-

ля. Буш спочатку не планував дратувати 

свого радянського колегу, однак тональ-

ність послання не сподобалася очільнику 

США. Й американці не стали викреслю-

вати зі своїх планів Київ, який уже рік як 

жив в умовах формального суверенітету і 

хотів більшої незалежності. 

Опівдні 1 серпня 1991 року в аеропор-

ту “Бориспіль” 41-го президента США 

зустрічали голова президії Верховної Ра-

ди УРСР Леонід Кравчук та прем’єр-
міністр Вітольд Фокін. 

Після протокольного обіду та відвідин 

Бабиного Яру гості попрямували на Пе-

черські пагорби. Кульмінацією одноден-
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ного візиту до столиці радянської Украї-

ни став виступ Джорджа Буша у Верхов-

ній Раді, який розпочався о 16:00. 
Так Москві, ні “суїцидальному націо-

налізму”: про що Буш говорив у Києві. 
Спочатку Президент США цитував “Що-

денник” Олександра Довженка (комплі-

ментарна згадка про Київ) та уривок з 

віршів Шевченка (“В своїй хаті своя пра-

вда, і сила і воля…”). 
У стилі філософської нотації Буш роз-

мірковував про справжню ціну та непро-

стий шлях до свободи і демократії. Укра-

їну, поряд із Росією, Вірменією, Литвою, 

Латвією та Естонією було зараховано до 

країн, де “розквітає дух волі”. 
Далі розповідь про демократію почали 

змінювати пасажі, які викликали занепо-

коєння та обурення патріотично налаш-

тованої частини депутатського корпусу. 
Найбільш цитованою фразою виступу 

стала теза про те, що Сполучені Штати не 

підтримають сили, які у прагненні до не-

залежності захочуть змінити чужу тира-

нію на місцевий деспотизм. Глава Білого 

дому засудив “суїцидальний націона-

лізм”, який ґрунтується на національній 

ненависті. Натомість президент США 

цілком очікувано заявив, що Америка 

готова підтримати будівничих демокра-

тії. 
Однак головне послання Буша поляга-

ло у тому, кого у 

Вашингтоні роз-

глядали на таку 

роль. Так, у про-

тистоянні союз-

ного центру та 

національних 

республік Білий 

дім відкрито ро-

бив ставку на 

Москву. Буш 

компліменарно 

висловлювався 

на адресу радянського лідера Горбачова 

та окреслив його здобутки (гласність, 

перебудова, демократизація, економічна 

лібералізація). Хоча в той час реальна 

підтримка Горбачова, за оцінкою дослід-

ника Анатолія Худолія, в СРСР уже впа-

ла до критично низького рівня. 
Американський політик регулярно 

вживав у своїй промові терміни “радян-

ські громадяни”, “велика країна”, “наро-

ди СРСР”, “Радянський Союз, у тому чи-

слі Україна”. 
Фактично Джордж Буш рекламував 

новий союзний договір. На його думку 

політичні, економічні, соціальні та куль-

турні вигоди від угоди “9+1” (дев’ять 

республік та союзний центр) були ліп-

шими, ніж курс на “безнадійний шлях 

ізоляції”. 
На представників демократичної опо-

зиції – “Народної ради” – промова спра-

вила гнітюче враження. Здавалося, ніби 

президент США намагався врятувати 
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СРСР та переконати українців зійти зі 

шляху до незалежності. 
У залі Верховної Ради депутати-

комуністи аплодували стоячи. 
Джордж Буш відмовився від підсумко-

вої прес-конференції та одразу полетів до 

Вашингтона. 
 

Реакція на промову 
Виступ американського президента в 

парламенті радянської України не лиши-

вся непоміченим. Того ж дня оглядач 

Chicago Sun-Times Теренс Гант відзна-

чав, що Буш застеріг українців від безна-

дійного курсу на ізоляцію та підтримав 

план Горбачова щодо перетворення 

СРСР на реальну федерацію. 
29 серпня 1991 року колумніст New 

York Times Вільям Сафайр в есеї “After 

the Fall” (“Після падіння”) вперше вжив 

іронічну назву Chiken Kiev Speech, тобто 

“промова котлети по-київськи”. Обігру-

ючи слова “курча”/”боягуз” та реагуючи 

на провал консервативного путчу в Мос-

кві, Сафайр намагався пояснити, чому 

американське керівництво не готове було 

взяти активну участь у демократизації 

СРСР. Журналіст навіть запропонував 

рецепт, що відкрив би радянській країні 

дорогу до вільного світу – жорстка боро-

тьба з корупцією, розпуск КДБ та скоро-

чення армії. На думку оглядача, адмініст-

рацію Буша стримувала загроза виник-

нення конфліктів у разі “розпаду імперії”, 

а також страх повторити зовнішньополі-

тичні помилки, Ірак та ін. 
До української тематики Сафайр по-

вернувся 18 листопада 1991 року в есеї 

“Ukraine Marches Out” (“Україна вихо-

дить”), де досить позитивно висловлю-

вався про перспективи нашої незалеж-

ності. 
Журналіст Вільям Сафайр, який іроні-

чно назвав промову Джорджа Буша-
старшого “Kiev Chiken”, одержує нагоро-

ду з рук президента Джорджа Буша-
молодшого 

Між іншим, 2006 року вже 87-річний 

Вільям Сафайр одержав Президентську 

медаль Свободи з рук Джорджа Буша-
молодшого. 

 
Негативно про виступ Буша висловлю-

валися депутати-опозиціонери з Народного 

руху України. Михайло Горинь назвав по-

зицію лідера США безпринципною. Сте-

пан Павлюк нагадав про українську боро-

тьбу супроти тоталітаризму й загрозу еко-

номічного краху за умови збереження 

СРСР. Іван Драч відзначив, що чимало 

українських комуністів у питанні самос-

тійності стояли на більш радикальних по-

зиціях, ніж американський керманич. 
Українська діаспора в Америці була ро-

зчарована промовою свого президента. Ще 

б пак, республіканець Джордж Буш два 

терміни був віцепрезидентом США в од-

ного з головних антирадянщиків Білого 

дому – Рональда Рейгана. У ті часи він де-

кілька разів зустрічався з американськими 

українцями та зміг заручитися їх підтрим-

кою на виборах-1988. 

https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2021/08/antyradyanski-plakaty-na-vulytsyakh-kyyeva.jpg
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Що це було? 
Варто нагадати, що Джордж Буш-

старший протягом 1976-1977 років був 

головою ЦРУ. Він уважно ставився до 

розрахунків американських аналітиків. 
Ціла низка досліджень у США вбачали 

високою ймовірність збереження рефор-

мованого СРСР. 
Більшою загрозою вважався не консе-

рвативний переворот, 

а посилення відцент-

рових настроїв у не-

російських республі-

ках. 
Безпосередні авто-

ри київської промови 

Буша – президентсь-

кий радник з питань 

національної безпеки 

Брент Скоукрофт та 

36-річна директорка 

відділу РНБ у справах 

СРСР та Східної Європи Кондоліза Райс 

(майбутня глава Держдепу при Буші-
молодшому) – якраз ретранслювали по-

дібні настрої. 
Ще одним чинником, що впливав на 

позицію американської дипломатії, став 

силовий сценарій, яким пішов розпад 

Югославії. У червні 1991 року Белград 

почав військові акції проти молодих дер-

жав – Хорватії та Словенії. У Вашингтоні 

всерйоз побоювалися виникнення зброй-

ного конфлікту між Києвом та Москвою. 

Напевно, саме події на Балканах призве-

ли до появи у тексті фрази-застереження 

про “самовбивчий націоналізм”. 
Окрім того, адміністрація Буша могла 

вдовольнитися відходом СРСР зі Східної 

Європи, Афганістану та Африки. Колек-

тивний Захід був вдячний Горбачову за 

можливість об’єднати Німеччину і вітав 

його готовність демократизувати країну. 
Джордж Буш був готовий розглядати 

Радянський Союз як нового партнера 

США. Ці настрої поділяв і очільник 

СРСР, який підтримав дії американців у 

Перській затоці та за певних обставин міг 

направити радянський військовий конти-

нгент до Іраку. 
Усередині країни, 

що тріщала по швах, 

Горбачов готував но-

вий союзний договір, 

який Буш вочевидь 

підтримував. 
У квітні 1991-го 

учасниками “новоога-

рьовського процесу” 

стали дев’ять союзних 

республік, зокрема й 

радянська Україна на 

чолі з комуністом Кра-

вчуком. Натомість Литва, Латвія, Есто-

нія, Грузія, Молдова та Вірменія лишали-

ся осторонь. 
Приїзд Буша дивним чином збігся з ін-

тенсифікацією перемовин про укладання 

союзного договору. Наприкінці липня 

навіть визначили дату його підписання. 

Планувалося, що 20 серпня угоду скріп-

лять своїми підписами лідери Росії, Ка-

захстану та Узбекистану. 
У Кремлі очікували, що УРСР приєд-

нається до нового союзу 22 жовтня, 

останніми – Вірменія та Молдова. 
На той час в Україні вирішили відкла-

сти розгляд питання до вересня. 
На хвилі “горбіманії” очільник СРСР 

спробував заручитися підтримкою своїх 

нових партнерів. Спочатку, 10 червня 1990 

року, прем’єр-міністр Великої Британії 
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Маргарет Тетчер у Києві на запитання, чи 

з’явиться колись українське посольство в 

Лондоні (а УРСР як член ООН мала не це 

право) відповіла: мовляв, “із Каліфорнією 

відносини не встановлюємо”. 
За рік, 5-6 липня 1991-го, Київ відвідав 

канцлкр ФРН Гельмут Коль, який зустрівся 

тут із Михайлом Горбачовим. Лідер уже 

об’єднаної Німеччини провів окремі раути з 

керівниками радянської України – спікером 

Леонідом Кравчуком, прем’єром Вітольдом 

Фокіним та лідером філії Компартії Станіс-

лавом Гуренком. Очільник ФРН перекону-

вав не робити дій, що “створять враження” 

про швидку дезінтеграцію СРСР. 
Та й, власне, сам Михайло Горбачов у 

спогадах згадує, що наприкінці липня 

1991 року під час московської зустрічі 

взяв з американського колеги слово. 
Джордж Буш пообіцяв генсеку, що не 

зробить у києві різких кроків, які б зашко-

дили підписанню Україною нового союз-

ного договору. 
Колишній президент СРСР визнав, що 

Буш свою свого слова дотримав. 
Окрім того, слід враховувати обачли-

вість американців та їхнє розуміння укра-

їнської державності. На той час Україна 
залишалася хоч і вже частково суверен-

ною, але радянською республікою, де при 

владі все ще перебували чітко зорієнтова-

ні на Москву комуністи. 
Очевидно, у США не забували про аб-

солютну несамостійність участі УРСР в 

ООН та перманентне ретранслювання по-

зиції Кремля.  
Зайвий раз у Вашингтоні в цьому змог-

ли переконалися раніше, коли США у ран-

зі керівника парламентської делегації від 

СРСР відвідав лідер КПУ Володимир Ще-

рбицький. 7 березня 1985 року “господар 

України” навіть зустрівся із президентом 

Рональдом Рейганом. За загальним ви-

знанням, зустріч пройшла невдало. Сторо-

ни обмінялися звинуваченнями. Щербиць-

кий ні на крок не відступив кремлівських 

догматів. Згодом Віталій Врублевський, 

незмінний помічник Щербицького, який 

усіляко захищав свого патрона, змушений 

був визнати, що шеф не скористався істо-

ричним шансом та “не зміг себе проявити”. 
 

Історичні витоки американсь-

кої позиції 
Протягом ХІХ століття американська 

дипломатія базувалася на принципах, про-

голошених 2 грудня 1823 року президентом 

Джеймсом Монро у щорічному посланні до 

Конгресу. Озвучений концепт “Америка 

для американців” розшифровувався як вза-

ємне невтручання Нового і Старого Світу в 

континентальні проблеми. Зокрема, відмова 

США від участі в європейських справах 

мала відбутися одночасно із припиненням 

політичної активності країн Європи на 

Американському континенті. 
Між іншим, принципова позиція Ва-

шингтона врятувала молоді країни 

Центральної та Південної Америки від 

повернення під владу Іспанії, для чого вже 

готувалася спільна каральна експедиція, 

зібрана консервативними європейськими 

монархіями. 
Принципи невтручання остаточно були 

відкинуті 6 квітня 1917 року, коли США 

оголосили війну Німеччині й стали учас-

ником Першої світової війни. 
Більше того, американський лідер Вуд-

ро Вілсон 8 січня 1918 року у знаменитих 

“14 пунктах” окреслив своє бачення май-

бутньої повоєнної світобудови. Зокрема 

ставилася чітка вимога відновлення неза-

лежності Польщі та читалося прагнення 
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зберегти Росію. Робилася ставка на сили, 

здатні забезпечити подальшу участь Росії 

у війні на боці Антанти. 
 

Українські визвольні змагання 

тривалий час у Вашингтоні не 

помічали 
Згодом байдужість до України змінила-

ся ігноруванням. Цю позицію зумовили 

декілька чинників. Так, українцям закида-

ли і співпрацю з німцями, і пробільшови-

цькі настрої та радили діяти спільно з бі-

логвардійцями. 
Відсутність американського інтересу 

можна пояснити не лише ставкою США 

на перемогу російських “єдінонєдєлім-

ців”, а й слабкістю української громади та 

відсутністю контрпропагандистської ро-

боти з боку національних урядів. Напри-

клад, декілька років інформкампаній до-

помогли змінити ставлення американської 

політеліти у питанні незалежності Чехос-

ловаччини. 
Самотні голоси американців, що хоч 

трохи симпатизували українцям, лишили-

ся непочутими. Так, у доповіді аналітич-

ної групи The Inquiry (126 фахівців відпо-

відали за підготовку американської дип-

ломатії до Паризької мирної конференції) 

від 21 січня 1919 року рекомендувалося 

підтримати незалежність неросійських 

народів, оскільки монопольна ставка на 

білих неминуче мала б привести до біль-

шовицького тріумфу. 
Натомість панівну позицію сформував 

держсекретар Роберт Лансінг. 30 червня 

1919 року на зустрічі з українськими дип-

ломатами Василем Панейком та Арноль-

дом Марголіним очільник Держдепу пові-

домив, що США не стане визнавати неза-

лежності УНР. 

Повторне прохання визнати 

“кам’янецький уряд”, яке 12 травня 1920 

року надіслав представник УНР у США 

Юліан Бачинський, у Вашингтоні проіг-

норували. 
Щоправда, у зв’язку із загостренням 

кризової ситуації на польсько-
більшовицькому фронті, 10 серпня 1920 

року дипломатичними каналами новий 

очільник американського зовнішньополі-

тичного відомства Бейнбрідж Колбі опри-

люднив своє бачення політичного майбу-

тнього регіону. 
Документ увійшов в історію як “нота 

Колбі”. 
Зокрема, проголошувалася відмова ви-

знати більшовицький уряд як законну 

владу Росії. Раднарком звинувачували в 

спробах організувати більшовицькі рево-

люції по всьому світу. Водночас США 

наполягали на збереженні територіальної 

цілісності Росії та непорушності кордонів. 

Винятком мали стати незалежна Польща, 

Фінляндія та Вірменія – лише за ними Бі-

лий дім визнавав право на самовизначен-

ня. Подібне апелювання до шовіністичних 

настроїв росіян позбавляло українців пра-

ва на створення власної держави. 
 

Після “котлетної” промови 
Повертаючись у 1991 рік, слід зауважи-

ти, що після київської промови американ-

ського президента події розвивалися кар-

коломними темпами. За три тижні прова-

лилася спроба консервативного держпе-

ревороту в Москві – ГКЧП. Невдалий 

серпневий путч лише пришвидшив дезін-

теграційні процеси. Почергово про свою 

незалежність оголосили: Вірменія (23 

серпня), Україна (24 серпня), Білорусь (25 

серпня), Молдова (27 серпня) Азербай-
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джан (30 серпня), Узбекистан та Киргизс-

тан (31 серпня), Таджикистан (9 вересня). 

В Україні відбувалися нечувані речі: 30 

серпня було ухвалено рішення парламен-

ту про заборону Компартії, а 20 вересня – 
ліквідовано КДБ УРСР та створено націо-

нальну спецслужбу – СНБУ. 
У той час українська громада США по-

чала бомбардувати Буша зверненнями, 

щоб той прореагував на проголошення 

Україною самостійності. 27 листопада 

1991 року на зустрічі з представниками 

української діаспори президент США по-

обіцяв визнати українську незалежність, 

якщо її підтвердить референдум. Стало 

зрозуміло, що Вашингтон більше не зби-

рався погоджувати з Москвою свою пози-

цію стосовно України. 
Після феєричних підсумків референду-

му 1 грудня (90% “за”) та виборів першо-

го президента України Джордж Буш 3 

грудня 1991 року у телефонній розмові 

привітав Леоніда Кравчука з обранням на 

посаду. 
12 грудня держсекретар США Джеймс 

Бейкер фактично поставив питання вста-

новлення дипвідносин у залежність від 

визнання Україною зобов’язань щодо 

без’ядерного статусу, дотримання прав 

людини та розвитку ринкової економіки. 

Згода Києва знімала останню перешкоду 

до офіційного започаткування двосторон-

ніх взаємин. Це не становило якоїсь про-

блеми, адже шлях денуклеаризації ще ра-

ніше обрав український парламент. Від-

мову від третього за потужністю ядерного 

арсеналу у світі передбачала Декларація 

про державний суверенітет (16 липня 

1990-го) та окрема заява Верховної Ради 

від 24 жовтня 1991 року. 

25 грудня 1991 року президент СРСР 

Михайло Горбачов оголосив про свою 

відставку. За сім годин після його заяви 

Білий дім офіційно визнав незалежність 

України. 
США стали 18-ю країною світу, яка 

здійснила подібний крок, і 3 січня 1992 
року між двома державами було встанов-

лено дипломатичні відносини. 
Сполучені Штати стали тією країною, 

куди 5 травня 1992 року здійснив свій пе-

рший закордонний візит Леонід Кравчук у 

ранзі обраного президента України. 
У листопаді 1992 року Джордж Буш-

старший програв вибори демократу Білу 

Клінтону, 46-річному губернатору штату 

Арканзас. 
* * * 

Слід визнати, що київська промова Бу-

ша-старшого відіграла навіть позитивну 

роль. Представники демтабору та суверен-
комуністи зрозуміли, що ніхто не стане 

здобувати свободу для українців, окрім 

самих українців. Водночас США, хоч і 

виступили за збереження СРСР, не відмо-

вилися від підтримки демократичних пра-

гнень радянських республік. 
Щойно український рух успішно почав 

виконувати “домашнє завдання” (консолі-

доване рішення парламенту, мобілізація 

громадської думки, перебрання контролю 

над управлінням країною, курс на відмову 

від ядерної зброї), він став нормально 

сприйматися у Вашингтоні. 
На відміну від періоду Перших Визво-

льних змагань, 41-й президент США зміг 

зоорієнтуватися у ситуації та виправився. 
До історії Джордж Герберт Буш увій-

шов як американський лідер, котрий 
визнав Україну. 
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День Конституції 
 

Вітання єпископа Мукачівського 
і Карпатського Віктора Бедь 
до Дня Конституції України 

 

 
Возлюбленні у Господі співвітчиз-

ники українці! 
Прийміть щирі вітання зі святом – 

Днем Конституції України! 
Конституційно-правовий процес в 

Україні, від проголошення Руської (Укра-

їнської) правди (ХІ ст.) до Конституції 

України у новій редакції (1996 р.), нара-

ховує більше тисячу років. І засвідчує те, 

що українська нація була в числі перших 

націй світу, яка з давніх часів і до наших 

днів усвідомлювала і усвідомлює життє-

ву важливість законодавчого закріплення 

гарантії основних прав і свобод людини і 

громадянина. Конституція України – є 

основним Законом держави, за яким ма-

ють жити і діяти як громадяни, так і дер-

жавні службовці органів державної влади 

та місцевого самоврядування. 
Найперше Конституція України про-

голошує фундаментальні політико-
правові принципи і засади, норми і гара-
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нтії національного самовизначення укра-

їнської нації, незалежності,  суверенітету, 

територіальної цілісності, верховенства 

права, державного устрою та політичного 

режиму Держави України, конституційні 

права та свободи людини і громадянина. 

Але якщо громадяни держави не здатні 

забезпечити і захистити свої конституцій-

ні права і свободи, тоді найкращі консти-

туційні норми стають мертвими і просто 

декларативними. Тож реалізація і напов-

нення реальним змістом конституційних 

прав і свобод, які закріплені в Конституції 

України, є святим обов’язком кожного 

свідомого і відповідального громадянина 

незалежної Держави України! 
Нажаль, на сьогодні, зокрема, на 30-му 

році відновлення історичної державної 

незалежності України (24.08.1991) та 25-
му році прийняття чергової Конституції 

України в новій редакції (28.06.1996), ми 

не можемо засвідчити той факт, що кон-

ституційні норми, які мають пряму дію, в 

частині гарантування і забезпечення ос-

новних прав і свобод людини і громадя-

нина в нашій державі насправді гаранту-

ються, дотримуються та наповненні реа-

льним змістом. Більшість конституційних 

норм з прав людини і громадянина в 

Україні так і залишаються, здебільшого, 

декларативними. Але поряд із тим, украї-

нська нація та Держава Україна і надалі 

залишаються в числі передових націй і 

держав світу, які засвідчують свою тися-

чолітню незламну волю до захисту сво-

боди, фундаментальних прав і свобод 

людини і громадянина, захисту націона-

льного і державного суверенітету нашої 

земної Вітчизни України. 
Тож будьмо і надалі національно і ду-

ховно єдині, будьмо гідними високого 

звання людини, творіння Божого, зали-

шаймося гідними синами і дочками на-

ших праведних і богоносних прабатьків, 

батьків, матерів та всі разом, – непере-

можними воїнами духу і безкомпроміс-

ними захисниками своїх конституційних 

прав і свобод! 
І нехай Всемилостивий Господь Бог і 

Пресвята Богородиця завжди перебува-

ють з усіма нами! 
З Днем Конституції України, дорогі і 

любі співвітчизники українці! 
З любов’ю і Господнім благословенням 

 
Віктор БЕДЬ, 

народний депутат України 1-го скликання (1990 -1994), 
єпископ Мукачівський і Карпатський, 

керуючий Мукачівсько-Карпатською єпархією 
Православної Церкви України, 

ректор Карпатського університету 
імені Августина Волошина, голова Закарпатського 

обласного товариства борців за незалежність 
України у ХХ столітті, почесний голова 

Закарпатської крайової організації 
Народного Руху України 

м. Ужгород 
28.06.2021 р. 
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Вітання Проводу Закарпатської 

крайової організації НРУ 
до Дня Конституції України 

 

 
Дорогі співвітчизники українці! 

 
Прийміть вітання зі святом – Днем 

Конституції! 
Конституція України є політико-

правовим вінцем утвердження нашої 

національної і державної незалежності, та 

гарантування основних прав і свобод лю-

дини і громадянина. І на цьому шляху, 

реального забезпечення виконання кон-

ституційних норм, у всіх нас іще багато і 

багато роботи. Бо не все у нашій державі 

складається так, як би ми цього хотіли. 

Але саме від всіх нас залежить, чи кон-

ституційні норми будуть реальністю 

нашого життя, чи тільки декларативним 

записом в Основному Законі України. 
Тож будьмо національно і духовно 

єдині, та справжніми захисниками Кон-

ституції України! 
Миру, щастя, здоров’я, успіхів та ре-

алізації всіх гідних задумів і справ у жит-

ті, всім нам, заради світлого майбуття 

рідної України! 
 

З повагою і за дорученням 
Віктор Вк. Бедь, 

голова Закарпатської 
крайової організації 

Народного Руху України 
м. Ужгород, 
28.06.2021 р. 
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76-та роковина мученицької смерті 
Августина Волошина    

 
Представники громадськості 
та духовенства вшанували пам’ять 
Августина Волошина, Президента 

Карпатської України до 76-х роковин 

його мученицького упокоєння 
 

19 липня 1945 р., 76 років тому, в бу-

тирській комуністично-радянській 

в’язниці у Москві, після тривалих кату-

вань та допитів, мученицькою смертю 

загинув д-р. о. Августина Волошин 

(17.03.1874, с. Келечин, Закарпаття під 
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окупацією Австро-Угорської імперії та 

Королівства Угорщини – 19.07.1945, м. 

Москва, Російська РФСР у складі Союзу 

РСР), Прем’єр-Міністр (1938 – 1939) та 

Президент (1939 – 1944) Карпатської 

України, Герой України (посмертно). 
З цієї сумної події, 19 липня 2021 р. в м. 

Ужгород,  представники духовенства Му-

качівсько-Карпатської єпархії Православ-

ної Церкви України, Закарпатського обла-

сного товариства борців за незалежність 

України, Закарпатської крайової організа-

ції Народного Руху України, Закарпатсько-

го відділення ветеранської організації 

Української Гельсинської Спілки, Христи-

янсько-народної спілки Закарпаття, Закар-

патського осередку ВГО «Молодий На-

родний Рух», ГО «Молодь Закарпаття», 

Комісії з питань українського державотво-

рення, духовності та борців за незалеж-

ність України при Закарпатській обласній 

державній адміністрації, Карпатського уні-

верситету імені Августина Волошина та 

Ужгородської богословської академії мо-

литовно вшанували світлу пам’ять д-ра. о. 

Августина Волошина, Президента Карпат-

ської України, Героя України. 
Цього дня, в кафедральному храмі апо-

стола українського Андрія Первозваного 

Мукачівсько-Карпатської єпархії Право-

славної Церкви України в м. Ужгород (вул. 

Ф. Ракоці, 18 А) було відслужено за-

упокійну літію за Августином Волошиним. 
Богослужіння очолив Преосвященніший 

Віктор Бедь, єпископ Мукачівський і Кар-

патський, керуючий єпархією, ректор Кар-

патського університету імені Августина 

Волошина, голова Закарпатського облас-

ного товариства борців за незалежність 

України в ХХ столітті, почесний голова 

Закарпатської крайової організації Народ-

ного Руху України, голова Комісії з питань 

українського державотворення, духовності 

та борців за незалежність України при За-

карпатській обласній державній 

адміністрації у співслужінні протоієрея 

Олександра Смоліна, секретаря єпархіаль-

ного управління, першого проректора Уж-

городської української богословської ака-

демії та протоієрея Яна Завалка, благочин-

ного кафедрального храму. 
Відтак, уповноважені представники 

вище зазначеної української громадсь-

кості та духовенства піднесли корзину із 

живими квітами до пам’ятника д-ра. 

о. Августина Волошина, Президента 

Карпатської України, Героя України на 

набережній Незалежності в м. Ужгород 

та хвилиною мовчання вшанували його 

світлу пам’ять. 
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Сергій УРСТА, 
протоієрей, доктор 
богословських наук, професор, 

 

ДУХОВНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

АВГУСТИНА ВОЛОШИНА 
«Фундаментом держави є культура, 

що лучить елементи у державну ці-

лість... Не тільки учитель може на-

вчати, але може його навчати і вихо-

вувати і урядовець, вояк, промисло-

вець»  
А. Волошин 

Свій шлях Августин Волошин починав 

як педагог. Першим етапом його освітньої 

діяльності стало викладання педагогіки в 

Ужгородській вчительській семінарії (з 

1900 року). Від 1912 р. (1917) до жовтня 

1938 р. він був директором цього закладу, 

зробивши багато для організації навчання, 

розвитку педагогічної науки, освіти і ви-

ховання молодої порослі, яка після закін-

чення навчального закладу працювала у 

школах краю вчителями. Знаменним став 

для Августина Волошин 1899 рік, коли він 

видав свій перший підручник українською 

мовою. Взагалі, за своє життя він написав 

і видав за власний кошт 42 книги, здебі-

льшого це були підручники і посібники 

для народних шкіл, праці з педагогіки, 

соціального виховання, дидактики, психо-

логії, логіки, історії педагогіки. Його кни-

ги були написані доступною мовою і ко-

ристувалися широким попитом, на них 

виховувалось кілька поколінь закарпатців.  

На жаль, повної бібліографії його праць 

досі не видано, а те, що видано, - тільки 

дещиця його творчої спадщини. 
У цей час інтерес до громадської робо-

ти в Августина Волошина переходить в 

радикальнішу сферу. Так, у 1899 р. він 

разом з однодумцями очолив засноване О. 

Духновичем «Общество св. Василія Вели-

кого», придбали друкарню і почали вида-

вати художні твори, молитовники та іншу 

богословську літературу. Проте закономі-

рно, що ініціатива священиків українсько-

го спрямування викликала роздратування 

у місцевої угорської влади і русофілів. То-

ді в 1902 р. Волошин і його колеги перет-

ворили просвітницьку організацію на акці-

онерне товариство «УНІО», яке мало за-

хищені законом статутні права. В рамках 

цієї організації він був серед ініціаторів 

створення Підкарпатського банку, низки 

фабрик та кооперативів, серед яких фабри-

ка дзвонів «Акорд», свічкова фабрика «Ге-
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ліос», керамічна майстерня «Керамос», 

сірникова фабрика «Руські сірники» та ін-

ші. Вони забезпечували велику кількість 

робочих місць, а в умовах тогочасного 

безробіття це мало важливе значення.  
Як очільник «УНІО» Волошин розви-

нув велику культурницьку діяльність, а 

саме зарекомендував себе як професійний 

журналіст-видавець: 1) упродовж 1903-
1918 років він був редактором єдиної в 

Угорщині української газети «Наука», яка 

згодом за часів Чехословаччини (1920-
1938) виходила під назвою «Свобода», 

«Нова свобода» (під редакцією В. Грен-

джа-Донського це видання донині зали-

шається найавторитетнішим джерелом 

відомостей про Карпатоукраїнську держа-

ву 1938 –1939 років). Надзвичайною по-

пулярністю серед вірних греко-католиків 

користувався релігійний журнал «Благові-

сник» (1922-1938), де отець одним з пер-

ших наважився надрукувати про Голодо-

мор в Україні 1932-33 років. Цінні матері-

али з історії, культури, господарського, 

релігійного, громадського і політичного 

життя Закарпаття публікувалися на сторі-

нках календаря-альманаху «Місяцеслов», 

який Волошин видавав із 1902 р. Видання 

ним газети «Село», масової серії дешевих 

книжок з настановами щодо створення 

кооперативів і читалень сприяло тому, що 

до початку війни в краї діяло близько 420 

кооперативів та близьких їм за напрямка-

ми роботи товариств.    
Він виступив одним із засновників і 

співпрацівників журналу «Русин» (1920-
21 рр.) і однойменної газети, крім того, А. 

Волошин був дописувачем таких видань, 

як «Українське слово», «Підкарпатська 

Русь», «Кооператив», «Учительський го-

лос». Був також засновником видавництва 

«Пчілка» і редактором журналу «Пчілка», 

в якому публікувалося дуже багато мате-

ріалів з історії, культури і природи краю, 

одним із редакторів «Наукового збірника 

т-ва «Просвіта» в Ужгороді (1922–1938 
рр.), що й досі залишається найповажні-

шим періодичним науковим виданням за 
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всю історію Закарпаття. У кінці 1919 р. 

Волошин виступає ініціатором утворення 

культурно-освітнього товариства «Про-

світа». 9 травня 1920 р. під безпосереднім 

впливом Августина Волошина на загаль-

них зборах товариства «Просвіта» було 

затверджено його статут і обрано прав-

ління. Загалом, це товариство відіграло 

велику роль у формуванні національної 

свідомості століттями відірваного від 

українських земель населення краю.  
Вершиною діяльності цього товариства 

став Всепросвітянський з´їзд в Ужгороді 

17 жовтня 1937 року, в роботі якого взяло 

участь близько 30 тисяч активістів. Куль-

мінацією з´їзду стало підписання «Мані-

фесту до українського народу Підкарпат-

тя», де говориться про бажання стати час-

тиною великого 50-мільйонного українсь-

кого народу. 
Взагалі, з «Просвітою» Августин Іва-

нович поєднував виконання стратегічно 

важливих завдань, адже авторитет її серед 

населення був великий. Також Августин 

Волошин був провідним діячем «Учи-

тельської Громади» Підкарпатської Руси з 

1929 року, яка проіснувала до окупації 

Закарпаття Угорщиною в березні 1939, і 

стала своєрідною альтернативою русо-

фільському «Учительському товарищест-

ву Подкарпатской Руси».  
Важливим аспектом громадської діяль-

ності Августина Волошина було мовне 

питання. Він виступив як автор праць з 

проблем літературно-писемної мови в 

українському Підкарпатті, серед яких 

«Методическая грамматика угро-русского 

литературного языка для народныхъ 

школъ» (1901 р.), перевиданий під назвою 

«Методическая грамматика карпато-

русского языка для народныхъ школъ» 

(1919), «Читанка для руської молодежи», 

«Читанка для угрорусской молодежи» 

(1900), «Буквар» (1904 р.), «Практична 

граматика малоруської (рутенської) мови», 

видана угорською мовою в Ужгороді (1907 

р.) і нагороджена Академією Наук у Буда-

пешті, «Що хоче угро-руський народ» 

(1918 р.), «О письменном языці подкарпат-

ських русинов» (1921 р.), «Дві політичні 

розмови» (1923 р.). У цих творах він фак-

тично описав живу систему мовлення за-

карпатців, трохи «олітературивши» її тра-

диційно-книжними елементами та етимо-

логічним правописом, і найголовніше, об-

стоював окремішність української мови. 

Статус народної мови в Закарпатті постій-

но зазнавав нападів з різних сторін.  
Брошура Августина Івановича «О пи-

сьменном языцѣ подкарпатских русинов» 

(1921) відіграла помітну роль в історії 

української літературної мови Закарпаття 

і фактично була відповіддю москвофілу І. 

Гусьнаю, котрий у брошурі «Языковый 

вопросъ въ Подкарпатской Руси» (1921 р.) 

заперечував існування української мови 

взагалі і вважав, що літературною мовою 

на Закарпатті має бути російська.  
У свою чергу, Волошин спростував ці 

вигадки і довів, що зближення літератур-

ної мови на Закарпатті із загальноукраїн-

ською, що й сталося в кінці 30-х років, є 

природним. З іншого боку, він активно 

боровся проти намагань угорських влас-

тей на початку XX століття замінити на 

Закарпатті й Пряшівщині кирилицю угор-

ською графікою. Великою заслугою Авгу-

стина Волошина як публіциста є оборона 

ним рідної мови та національного синьо-
жовтого прапора. Статті на цю тему дру-
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кувалися в газеті «Свобода» та інших ви-

даннях. Як греко-католицький священник 

Августин Волошин відстоював інтереси 

церкви, зокрема, борони традиційний об-

ряд і відіграв провідну роль в акції збере-

женні церковнослов´янської мови в бого-

служінні і кирилиці в друкуванні книжок. 

За заслуги перед своїм народом і багатолі-

тню працю на користь Церкви папа рим-

ський Пій ХІІ призначив А. Волошина 

своїм таємним камерарієм (прелатом). 
Отже, маємо всі підстави вважати, що 

Августин Волошин все життя присвятив 

праці на відродження української націо-

нальної ідеї, державності  та духовності 

нашого народу. Творячи державність на 

невеликому клаптику України, він за-

клав міцний фундамент майбутньої 

справді незалежної української респуб-

ліки. «Історія признає правду тим, що 

вміють за неї постояти. Тому постіймо і 

ми за свою правду». Так звернувся до 

населення Закарпаття 3 листопада 1938 

року щойно призначений головою кра-

йового уряду Августин Волошин. І ці 

слова повною мірою розкрили його дер-

жавотворчу місію і роль його самого як 

великого державника. Я вважаю, що ми 

повинні пишатися такими визначними 

співвітчизниками і докладати зусиль, 

щоб Україна асоціювалася в світі не з 

проблемами, а сприймалася крізь призму 

талановитих лідерів масштабу о. Авгус-

тина Волошина.  
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ПРО ПОЧАТОК ВІДНОВЛЕННЯ 
І ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ 
ПРЕЗИДЕНТА КАРПАТСЬКОЇ 

УКРАЇНИ о. А. ВОЛОШИНА 
 

Ще й сьогодні знайдеться немало меш-

канців Закарпаття, які, щиро вшановуючи 

пам’ять про Августина Волошина, прези-

дента Карпатської України, з подивом 

сприймуть той факт, що лише в кінці 1980-
х років, вже напередодні початку розбудо-

ви України як незалежної держави, про цю 

величну постать в українській історії Зака-

рпаття стало відомо широкій громадськос-

ті. Тоді як саме завдяки державотворчій 

діяльності цієї Людини у далекому березні 

1939 року відбулося повторне, враховуючи 

національні змагання 1918-1922 рр. за 

Українську народну республіку (УНР), 

практичне втілення споконвічних споді-

вань українського народу і співчуваючих 

цьому руху інших національних громад, з 

якими доводилось жити разом, по відро-

дженню української державності. 
Варто зазначити, що все це відбулось 

на маленькому шматочку Карпатської 

землі, населення якої не сягало й одного 

мільйона осіб, з підтвердженням щойно 

прийнятим Законом Сойму (парламенту) 

Карпатської України про її проголошення 

як незалежної держави та її вищих атри-

бутів — української Мови як державної, 

синьо-жовтого Прапору, Герба із зобра-

женням тризуба св. Володимира колиш-

ньої Київської Русі і національного Гімну 

“Ще не вмерла України…”. 
Плин часу визначив історичну ваго-

мість цієї події, бо тільки через 52 роки у 

добропам’ятному 1991 році український 

народ нарешті спромігся досягти подіб-

них висот: своєї незалежності, Прапору і 

Гімну «Ще не вмерла України…» з наді-

єю, що скоро повсюдно буде лунати і 

українська мова. Водночас, з’явилась 

спроможність правдивого відновлення 

пам’яті про президента Карпатської 

України Августина Волошина, віддаючи 

йому належну шану, процес якої був за-

початкований ще у 1984 році. 
Сучасне покоління закарпатців добре 

обізнане в тому, що з періоду встанов-

лення у жовтні 1944 року радянського 

режиму про А. Волошина дозволялось 
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хіба що мовчати, а якщо говорити, то 

лише погане, використовуючи у виступах 

компартійних керівників і рядових про-

пагандистів, непоодиноких представни-

ків вченого люду та газетярів саму не-

пристойну, нерідко, лайливу лексику. 

Загалом – неправдиву, яка набрала свого 

поширення спочатку у довоєнній зарубі-

жній пресі, згодом – у періоди радянізації 

Закарпаття — у середовищі обласного 

партійного керівництва та більшості іс-

ториків-дослідників. Хоча б про те, що А. 

Волошин, «втікаючи із Закарпаття» після 

окупації краю угорськими військами, 

опинився в Берліні, а по закінченню вій-

ни емігрував до Південної Америки. Без 

будь-якої згадки про те, що він легально 

проживав весь цей період у Празі, керу-

вав Українським університетом, а в трав-

ні 1945 року був заарештований радянсь-

кими органами військової контррозвідки 

«Смерш» і відразу відправлений літаком 

у Москву разом з частиною своїх урядов-

ців на допити, де у липні того ж року по-

мер. 
Досить цікаве спостереження про за-

мовчування правди про А. Волошина за-

лишив колишній військовий комендант 

м. Ужгорода полковник Кругляков А.Д., 

розповідаючи, що на марші однієї з колон 

радянських військ у районі сіл Порошко-

во-Тур’ї-Ремети місцеві мешканці, готу-

ючись до зустрічі з цими військами, по-

ряд зі спорудженою ними тріумфальною 

аркою і портретами радянських вождів, 

котрими їх забезпечила передова радян-

ська військова група, виставили також 

портрет А. Волошина, на що в загальній 

метушні ніхто не звернув уваги. Хіба що 

присутні на цій зустрічі селяни вислов-

лювали своє задоволення, привертаючи 

увагу один одного до його портрета. Тоді 

як вище радянське фронтове команду-

вання – Л. Мехліс, С. Фадєєв, М. Пронін, 

М.Ковальчук та ін. – розцінило цей факт, 

як зухвалий ворожий виклик щодо «виз-

вольної місії» своїх військ та відвертий 

прояв симпатії населення краю до А. Во-

лошина. З цих причин, пошук зухвальців, 

які наважились на цю акцію (можливо, і 

без антирадянських намірів), був на пос-

тійному контролі, без розголошення опе-

ративних заходів навіть в офіцерському 

середовищі. Із застереженням взагалі не 

згадувати прізвища А. Волошина з погро-

зою відправити у штрафний батальйон 

кожного, хто порушить цю вимогу. 
За свідченням того ж А. Круглякова, 

одну з нарад командно-оперативного 

складу начальник Управління військ 

НКВС по охороні тилу фронту полковник 

С. Фадєєв закінчив словами: «Кого и как 

вы ищете? Арестовать надо всех, кто хо-

тя бы как-то повязан с волошинцами и 

оуновцами, и вы не ошибетесь. В их чис-

ло обязательно попадет и тот, кто осме-

лился выставить этот портрет». І дійсно, 

у ті дні в селах Порошково і Тур’їх-
Реметах, м. Перечині та інших поблизу 

розташованих населених пунктів було 

заарештовано кілька сот осіб, підозрюва-

них контррозвідкою «Смерш» у націона-

лістичній діяльності. Можна вважати, і 

прихильників А. Волошина, авторитет 

якого серед мешканців був беззапереч-

ним. 
Втім, відкритої критики А. Волошина 

та періоду існування Карпатської Украї-

ни, за окремими випадками, не було. Ли-

ше у «святковий день» підписання 29 че-
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рвня 1945 року Договору між СРСР і Че-

хословаччиною про возз’єднання Закар-

патської (Карпатської) України з Радян-

ською Україною в Закарпатті пролунали 

негативні висловлювання місцевих поча-

ткуючих критиканів на адресу Карпатсь-

кої України, до яких у Києві долучились 

маститі українські письменники та поети, 

серед них – М. Бажан, М. Нагнибіда, кот-

рі взагалі навряд чи знали про реальну 

історію цього державного утворення та її 

очільників. 
У друкованих радянських виданнях 

про Карпатську Україну та А.Волошина, 

якщо про них зрідка і згадувалось, то, 

скоріше, все це слугувало фоном, на яко-

му змальовувався період возз’єднання 

краю і “нечувані” раніше в Закарпатті 

економічні та культурні досягнення. Пе-

реконливо засвідчуючи, що ця надзви-

чайно вагома сторінка в історії краю ки-

нута в забуття. 
І все ж, починаючи з 1959 року, вбача-

ється, як реагування на деякі демократи-

чні переміни в радянському суспільстві і 

їм на противагу почали періодично вида-

ватись окремі книги, хоча й зі спотворе-

ною оцінкою про період існування Кар-

патської України. Одна з них за 1981 рік, 

автор закарпатський історик Степан Бі-

лак, – «Народ за ними не пішов» – з ша-

леною, явно не властивою цьому автору, 

критикою «Карпатської України» та «її 

уряду», «президента А. Волошина», «Ка-

рпатської Січі», «буржуазних» та «бур-

жуазно-націоналістичних партій», пока-

зово окреслених автором «лапками», як 

проявом його особистої зневаги до Кар-

патської України і її назви. Але ця книж-

ка кишенькового формату на 212 сторін-

ках, з тиражем 10 тис. примірників насті-

льки була насичена інформацією про пе-

ріод існування Карпатської України, її 

ділових і культурних зв’язків з навколи-

шнім світом та практичними діями своїх 

урядовців, що відразу дала привід припу-

скати про свідомий намір Білака С.М. під 

прикриттям показної критики у такий 

спосіб надати зацікавленим читачам хоча 

б деяку частку реальної інформації і зага-

льних орієнтирів про державне утворення 

Карпатської України, розраховуючи, як 

це не парадоксально сьогодні звучить, що 

читачі зуміють «прочитати між рядками» 

цієї книги і знайти необхідні їм факти. 

Що в умовах радянської дійсності для 

багатьох громадян було звичною практи-

кою, бо інших легальних джерел інфор-

мації, хоча б подібних до книги С. Білака 

«Народ за ними не пішов», не існувало. І, 

що головне, на таку інформацію на той 

час не було помітного громадянського 

запиту. Ще ніхто не наважувався вести її 

пошук, тим більше, ставити питання про 

вшанування пам’яті президента Карпат-

ської України А. Волошина, про смерть 

якого в лікарні Бутирської в’язниці у Мо-

скві 19 липня 1945 року взагалі не могло 

бути будь-якої мови. 
Перебуваючи навесні 1984 року у Мо-

скві з метою узгодження заходів щодо 

пошуку архівних кримінальних справ на 

закарпатських втікачів із Закарпаття в 

Радянський Союз з політичних мотивів 

(більше 10 тис. осіб), у розмові з праців-

ником Комітету державної безпеки 

СРСР, з яким підтримувались суто служ-

бові, але дружні стосунки, питання про 

місцезнаходження А. Волошина виникло 

випадково. Можливо, саме під впливом 
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змісту згаданої книги С. Білака, купленої 

мною перед самим від’їздом до Москви, з 

якою ознайомився вже у потязі. 

Само-собою можна уявити моє 

здивування, коли наступного ранку 

дізнався, що А. Волошин до Пів-

денної Америки не мав ніякого 
відношення. Тобто, інформація «з 

надійних джерел», якою півстоліт-

тя задовольнялись невибагливі за-

карпатські обласні керівники, по-

важні науковці, лектори і всі охочі 

«щось» почути про А. Волошина, 

було нічим іншим, як звичайнісі-

нькою вигадкою, незалежно від 

того, була вона зловмисною, чи то 

недолугою побрехенькою. Важли-

ве полягало в іншому, — правдива інфо-

рмація про легендарну постать в історії 

Закарпаття Августина Волошина і його 

сподвижників нарешті стала відомою. 
Доповідаючи про місце зберігання ви-

явлених архівних матеріалів по справі на 

А. Волошина, секретарю по ідеології За-

карпатського обкому компартії М.М. Се-

менюку, з яким ще раніше були налаго-

джені довірливі відношення, людиною, з 

якою можна було говорити відверто і 

прямо,  довелось спостерігати, як захоп-

лено він сприйняв це повідомлення. Ра-

зом з тим, він застеріг: «Тільки не поспі-

шайте з оприлюдненням цієї справи. По-

ки що потрібно визначитись, як зустрі-

нуть цю новину зацікавлені в ній люди. У 

них може бути різне відношення до неї, 

аж до її відторгнення, або ж підозри до 

ваших дій. Не потрібно їх дивувати, очі-

куючи на їх позитивну реакцію. Віддайте 

їм ініціативу, і вона повернення до вас їх 

вдячністю». Дійсно, у наступних бесідах 

з багатьма знайомим мені мешканцями 

Закарпаття довелось переконатись, наскі-

льки справедливими і передбачуваними 

були побажання глибоко шанованого 

мною Миколи Миколайовича. 
На перше колективне ознайомлення зі 

справою на А. Волошина, викликаною на 

тимчасове зберігання в Управління дер-

жбезпеки по Закарпатській області восе-

ни 1989 року, були запрошені відомі за-

карпатські вчені-історики М.М. Болди-

жар, І.М.Чаварга, М.М.Макара, 

О.Д.Довганич та В.Г.Пашкевич (з остан-

німи двома у той час готувались в облас-

ну газету «Закарпатська правда» перші 

частини великого нарису про закарпатсь-

ких втікачів в СРСР), а також письмен-

ник І.М.Чендей, з яким до того часу я не 

був особисто знайомий, відчуваючи, що 

його зацікавить ця тема. Телефоную йо-

му, представляюсь, запрошую на ознайо-

млення з «однією історично цікавою 

справою на людину, яка вже загинула», 

не називаючи прізвища А. Волошина. У 

відповідь Іван Михайлович посилається 

на свою хворобу, дякує за запрошення і 
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відмовляється прийти у приміщення 

Управління держбезпеки, або ж приїхати 

машиною, яку йому пропоную. Після пау-

зи перепитує, кого ж стосується ця справа. 

Кажу: «президента Карпатської України 

Августина Волошина» і, навмисно, відра-

зу бажаю І.М.Чендею виздоровлення, на-

чебто закінчую з ним розмову. Чую пос-

пішну відповідь: «Ні-ні, я зможу прийти 

самостійно, машина мені не потрібна». 
Дещо пізніше з цією справою ознайо-

мились ректор Ужгородського університе-

ту В.І.Лендьєл, кандидати історичних наук 

С.Ю.Пруниця та О.В.Хланта, журналісти 

М.І.Бабидорич, І.Ю.Чоповдя, поети 

П.М.Скунць, В.Ю.Вовчок, заступник голо-

ви Закарпатського облвиконкому 

Б.О.Молнар, перший заступник обласного 

прокурора В.І.Вязмітінов, помічник облас-

ного прокурора Ю.І.Раточка, один з керів-

ників угорської громади Ш.Л.Фодов, 

окремі інструктори Закарпатського обкому 

партії і останніми – широке коло офіцерів 

обласного Управління держбезпеки. Тоб-

то, про смерть А. Волошина у московській 

в’язниці дізналась найбільш прогресивна 

частина закарпатської громадськості, яка з 

розумінням сприйняла цю вістку. Поміт-

ним кроком до вшанування пам’яті про 

Августина Волошина стало також перше 

документальне видання книги «Смерть 

Президента», підготовленої доктором істо-

ричних наук І.М.Чаваргою та іншими нау-

ковцями Ужгородського державного уні-

верситету М.М. Вегешем і В.В.Туряницею, 

присвяченої 50-річчю від дня смерті А. 

Волошина. Основою цієї книги слугували 

матеріали оприлюдненої і занотованої Іва-

ном Михайловичем архівної справи на 

А. Волошина. 

У процесі повторного виклику в Уж-

город архівної справи на А.Волошина, 

вже під час підготовки матеріалів до Ге-

неральної Прокуратури УРСР для його 

реабілітації, з нею ознайомились нача-

льник слідчого відділу обласного 

Управління держбезпеки В.Г.Буринін, 

старший слідчий по особо-важливих 

справах О.Д.Погоріляк та начальник 

Чопського міськвідділу держбезпеки 

І.А.Щебрюк, які ще раніше, ризикуючи 

попасти під опалу та популярних в ту 

пору доносів від стійких прихильників 

старої когорти радянських органів держ-

безпеки, надавали мені дружню підтри-

мку у пошуку архівних документів. 
Аналізуючи надзвичайно складні по-

літичні обставини 30-х та 40-х років ми-

нулого століття, які в багатьох випадках 

обумовили трагічні наслідки для насе-

лення Закарпаття і не оминули жодну 

його національну громаду, мені приємно 

констатувати, що закарпатські наукові 

дослідники, задіяний оперативний склад 

обласного Управління держбезпеки, з 

якими доводилось працювати, не опус-

тились до вульгарного чи то упередже-

ного висвітлення минулих подій, при-

ниження окремих осіб за їх національ-

ною ознакою або ж політичною орієнта-

цією. Зокрема, знаних в області Авгус-

тина Волошина, організатора партії 

Українське національно об’єднання 

(УНО), Андрія Бродія, лідера партії Ав-

тономний землеробський союз (АЗС), 

Степана Фенцика, засновника Руської 

національно-автономної партії (РНАП). 

Всі вони були уродженцями Підкарпат-

ської Русі (Закарпатської України), яск-

равими особистостями і авторитетними 
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лідерами керованих ними політичних 

партій. Вони однаково послідовно праг-

нули до збереження цілісності закарпат-

ського народу і до кінця виконали свій 

громадянський обов’язок. Їх спіткала 

майже одночасно одна і та ж доля – бути 

жертвами жорстоких політичних наси-

льників з повноваженнями представни-

ків радянської держави, від рук яких і 

загинули. 
Саме цей принциповий підхід до оці-

нки їх дій і був покладений в основу за-

ходів по їх одночасній реабілітації.  Не-

обхідно лише зауважити, що політична 

реабілітація А. Бродія для громадськості 

краю на той час була надзвичайно необ-

хідною. У разі успіху, вона відкривала 

можливість і для політичної реабілітації 

А.Волошина, якщо не на рівні юридич-

но-правового, то його широкого громад-

ського визнання як жертви радянського 

політичного режиму.  
Особа А. Бродія у цьому процесі була 

найбільш прийнятною також з погляду 

на те, що більшість учасників русинсь-

кого руху, який стрімко набирав свого 

політичного забарвлення, до нього ста-

вились як до колишнього першого 

прем’єр-міністра Підкарпатської Русі. 

Факт, що він був заарештований органа-

ми «Смерш», а потім засуджений до 

страти, теж був добре відомим. Тоді як 

до постаті А. Волошина в закарпатсько-

му середовищі не фіксувалось жодних 

відкритих проявів – ні позитивних, ні 

негативних. Жорстоко скомпрометова-

ний разом зі своїми прихильниками у 

розбудові Карпатської України, ніхто 

про нього не згадував. Майбутнє свідоме 

студентство, як могутній збудник гро-

мадського руху, ще сиділо за шкільними 

партами, а окремі патріоти лише визна-

чались у ситуації, в громадських і полі-

тичних лідерах, яких досить успішно 

народжувала нова доба. 
До того ж, А. Волошин ніколи не був 

радянським громадянином, а чехослова-

цьким, кримінальна справа на нього була 

припинена ще до завершення поперед-

нього слідства не за реабілітаційними 

ознаками, а за його смертю. Саме ж об-

винувачення, висунуте до нього, носило 

загальний характер – він «був українсь-

ким націоналістом і проводив ворожу 

діяльність проти Радянського Союзу», 

до якого можна було додати будь-що. 

Хоча б таке, що знайшло своє місце у 

цьому обвинуваченні – «проводив робо-

ту, спрямовану на відокремлення Закар-

патської України (потрібно читати – Ка-

рпатської України. – О.К.) від Чехосло-

ваччини». Цікавим у цьому обвинуваль-

ному сюжеті є те, що “обвинувачення” 

А. Волошину виносилось у Москві 3-го 

та 20 червня 1945 року, саме в ті дні, ко-

ли завершувались останні приготування 

до реального відторгнення Закарпаття 

від Чехословаччини шляхом підписання 

29 червня 1945 року договору між Чехо-

словаччиною і Радянським Союзом що-

до возз’єднання Закарпатської України, 

яка ще рахувалась у складі Чехословач-

чини, до Радянської України, котра пе-

ребувала у складі СРСР. 
У вересні 1991 року, на піку народно-

го піднесення щодо здобуття Україною 

своєї незалежності, начальник Слідчого 

відділу Комітету держбезпеки УРСР 

полковник В.Г.Пристайко і в.о. началь-

ника відділу Генеральної Прокуратури 
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УРСР по нагляду за слідством в органах 

держбезпеки П.Г.Кушнір знайшли більш 

відповідне формулювання по справі на 

А.Волошина: «Розповсюдити на нього 

дію Закону Української РСР “Про реабі-

літацію жертв політичних репресій в 

Україні». У грудні того ж року були по-

смертно реабілітовані і Андрій Бродій та 

Степан Фенцик. 

І хоча офіційна реабілітація Августи-

на Волошина відбулася лише у 1991 ро-

ці, сам процес реалізації заходів по дося-

гненню цієї мети, розпочатий у 1984 ро-

ці, як і повне оприлюднення архівної 

кримінальної справи на нього серед ши-

рокої закарпатської громадськості були 

не менш вагомими, ніж сама його офі-

ційна реабілітація. 
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С. 30-34. 
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Михайло БАСАРАБ, 
кандидат історичних наук, професор, 
Карпатського університетe імені Августина Волошина, 
доцент Закарпатського інституту 
післядипломної педагогічної освіти 

Августин Волошин – державно-
політичний діяч та організатор 
учительства на Закарпатті 

Серед визначних постатей краю кінця 

ХІХ ст. – першої половини ХХ ст. прові-

дне місце посідає Августин Волошин 

(1874-1945) – активний громадсько-
політичний, культурно-освітній та релі-

гійний діяч Закарпаття, учений-педагог 

європейського рівня, засновник та керів-

ник культурноосвітніх та педагогічних 

товариств, політичних партій, голова 

уряду Карпатської України, а згодом і 

перший її президент.  
Августин Іванович Волошин народив-

ся 17 березня 1874 року в с. Келечіні Во-

лівського округу у сім’ї священика. Свою 

національну свідомість набув уже в хаті 

своїх батьків, де говорилося українською. 

Як зазначав В. Гренджа-Донський «Вер-

ховина наша говорить чистісінькою укра-

їнською літературною мовою й донині і 

це на молодого хлопця мало вплив». 
Закінчив гімназію в Ужгороді, а 1896 

року – теологічний факультет Ужгородсь-

кої вчительської семінарії, в стінах якої, 

вже будучи священиком, працював ви-

кладачем та понад 20 років був директо-

ром цього закладу. У цей час він закінчує 

Вищу педагогічну школу в Будапешті. 

Діяльність А.Волошина як громадсь-

кого і політичного діяча досліджено у 

працях істориків – М. Вегеша, В.Задо-
рожного, Д.Данилюка, М.Токара, журна-

лістський доробок вивчав В.Тарасюк, 

внесок у мовознавство проаналізовано у 

працях П.Чучки. О.Мишанича, Б.Галаса. 

Окремі аспекти становлення А.Волошина 

як педагога, основні ідеї його концепцій 

навчання і виховання висвітлено у пра-

цях В.Гомонная. В.Росула, М. Кляп. 
Про його велич і роль в контексті бо-

ротьби закарпатців за українську держав-

ність у 1938 р. В.Гренджа-Донський пи-

сав, що «...як чехи мають свого Масари-

ка, так і ми, підкарпатські українці, має-

мо свого Августина Волошина. Це наша 

гордість і слава наша. Волошин наша но-

вітня історія...». 
Олекса Мишанич зазначав, що шлях А. 

Волошина до українства і Карпатської 

України лежав не через Радянську Украї-

ну, а був природним шляхом перетворен-

ня етнічної маси в народ, коли націона-

льне самоусвідомлення визріло на місці, 

без дії зовнішніх чинників. Українство на 

Закарпаття ніхто не приніс на багнетах, 
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не нав’язала його й комуністична партія. 

Все подвижницьке життя, педагогічна, 

культурницька діяльність А. Волошина є 

прикладом того, як закарпатці – інтеліге-

нція і простий народ – прийшли від етні-

чної свідомості до української менталь-

ності. Русини стали українцями, відчули 

потребу своєї державності і вибороли цю 

державність. 

Територія нинішнього Закарпаття від-

повідно до Сен-Жерменської мирної уго-

ди у вересні 1919 року увійшла до складу 

Чехословаччини під назвою 

Пôдкарпатска Русь. Чехословацький уряд 

та органи влади Підкарпатської Русі оде-

ржали тяжку спадщину на ниві освіти від 

австро-угорської влади. Із 674 учителів 

шкіл на території Підкарпатської Русі 

лише 379 виконали службову присягу 

чехословацькій владі, інші виїхали до 

Угорщини або залишилися спостерігати, 

як будуть розгортатися події. Особливо 

важким був 1919 – 1920 навчальний рік. 

Зокрема у 1919 р. з роботи було звільне-

но 428 сільських і міських учителів, що 

становило майже половину всіх педагогів  
Перший учительський конгрес Підкар-

патської Русі, відбувся 16–17 квітня 1920 

року в Ужгороді за участі референта освіти 

П. Пешека. На цьому зібранні було прийн-

яте рішення та обрані керівні кадри однієї 

із найвпливовіших організацій, яка згурто-

вувала педагогічний загал краю до 1944 

року – «Учительское товари-

щество Подкарпатской Руси».  
У роботі форуму також 

взяли участь знані педагоги 

краю, серед яких А.  Алиське-

вич, І. Мигалко, О. Желтвай, 

І. Ревай, П. Сова, В. Сулин-

чак, А. Штефан, П. Яцко.  
На конгресі розгорілася 

жорстка полеміка щодо мов-

ного питання. Усі учасники 

зібрання підтримали резолю-

цію, що мовою викладання в 

школах має бути «подкарпат-

скій малоруській языкъ». Але 

кожен розумів це визначення 

на власний розсуд.   
«Учительское товарищество Подкар-

патской Руси» у всі часи займало русо-

фільську орієнтацію, об’єднувало свої 

зусилля із культурно-освітнім товарист-

вом «Общество Духновича», і виступа-

ло проти всього українського, особливо 

із 1923 року, коли головою товариства 

обрали В.Шпеника. А.Волошин увійшов 

до ради учительської організації, тому 

добре розумів, яку велику шкоду для 

виховання молодого покоління, форму-

вання нової школи несло таке 

об’єднання вчителів.  
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Тому всі свої зусилля Волошин поклав 

на те, щоб заснувати одну із  найпотуж-

ніших за кадровим потенціалом, напря-

мами освітньої діяльності, впливом на 

процеси реформування та підвищення 

ефективності роботи навчальних закладів 

учительських організацій на території 

нинішнього Закарпаття – Педагогічне 

товариство Підкарпатської Русі. 
Головою організації було обрано дирек-

тора учительської семінарії А. Волошина, 

який основним завданням для інтелігенції 

краю, що заснувала педагогічне товарист-

во, вбачав будівництво «руської школи». 
Рішенням установчих зборів заступни-

ками голови «Педагогічного товариства 

Підкарпатської Русі» було обрано знаних 

у краї педагогів А. Штефана та А. Мар-

куша. Активним діячем організації з пе-

рших днів заснування став референт Мі-

ністерства шкільництва та освіти Чехос-

ловаччини при крайовому цивільному 

управлінні Підкарпатської Русі, майбут-

ній прем’єр-міністр і міністр закордонних 
справ Карпатської України Юліан Ревай, 

який став одним із секретарів товариства. 

На цю посаду також було обрано й др. 

М. Качанюка. Окрім зазначених педаго-

гів до Головного відділу входили: А. 

Алиськевич – касир, М. Желтвай – біблі-

отекар, Е. Бокшай, С. Бочек, А. Ворон, 

Др. І. Панькевич, І. Келемен, І. Мигалка, 

А. Яцко. 
Керівники Педагогічного товариства 

Підкарпатської Русі А. Волошин, 

І. Панькевич, А. Штефан, А. Стерчо та 

інші шляхом розбудови шкільництва, ви-

ховання підростаючого покоління на іде-

алах народної культури, історії перш за 

все вибудовували основоположні засади 

становлення української нації, і, «якби не 

так поставлене шкільництво, Закарпаття 

не могло б було дійти до своїх Славних 

Березневих днів 1939 р. Закарпаття не 

могло б було дати з себе невмирущих 

борців за волю України». 
16 серпня 1926 р. було створено това-

риство «Шкільна Матка Русинів Чехос-

ловацької республіки» (ШМР), одним з 

ініціаторів заснування якого став Авгус-

тин Волошин. Організація мала на меті 

об’єднати педагогів сільських шкіл. По-

чесним головою обрали Августина Во-

лошина. До кадрового складу товариства 

ввійшли переважно проукраїнські налаш-

товані фахівці (службовці, вчителі, релі-

гійні діячі).  Так, наприклад, можемо на-

звати крім Августина Волошина, Михай-

ла і Юлія Бращайків, Василя Гаджегу, 

Віктора Желтвая, Павла Яцка, Василя 

Фединця, Івана Панькевича, Степана 

Клочурака, Федора та Юліана Реваїв, 

Миколу Долиная, Ірину Невицьку, Васи-

ля Лара, Августина Штефана й багатьох 

інших, які стали згодом твердинею укра-

їнства на Закарпатті. 
Динамічному зростанню горожанських 

шкіл сприяла висока кваліфікація їх кад-

рового складу, про що читаємо, дослі-

джуючи діяльність «Товариства учителів 

горожанських шкіл», яке було засновано 

у 1924 році. Головою організації було 

обрано І. Чоллака, секретарем – І. Левда-

ра, касиром – Б. Блаєра, головою ревізій-

ної комісії – М. Виняра.  
У роботі крайової конференції учите-

льства горожанських шкіл, яка відбулася 

30 березня 1925 року, взяло участь 90 

педагогів. Пропозицію І. Левдара обрати 

почесним головою ТУГШ А. Волошина 

за «великѣ заслуги на полю культуры и 

народопросвещение Подкарпатских Ру-
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синôв» делегати підтримали «бурхливи-

ми оплесками». 
Після численних спроб порозумітися й 

об’єднатися з «Учительским товаришест-

вом»  на його з’їздах молоде народовець-

ке учительство на чолі з А. Волошином 

організувало в 1929 р. «Учительську гро-

маду», яка проіснувала до 1939 р. Пос-

тійним почесним її головою був А. Во-

лошин. У 1930 р. «Учительська громада» 

нараховувала 220 членів, 1937 р. в роботі 

її VII конгресу брало участь 1630 членів. 

«Учительська громада» об’єднала все 

національно свідоме українське учитель-

ство Закарпаття, видавала два фахові жу-

рнали – «Учительський голос» і «Наша 

школа», на сторінках яких часто зустрі-

чаємо ім’я А. Волошина. 
Як і «Просвіта», «Учительська грома-

да» відіграла помітну роль у становленні 

українського Закарпаття, вихованні мо-

лоді національно свідомими і активними 

у громадських справах синами свого 

краю. Оцінюючи її роботу, газета «Нова 

Свобода 3 липня 1938 р. назвала її «на-

шою рідною, верховною організацією, 

нашою національною баштою.., нашим 

вогнищем національної свідомості, дис-

ципліни і культурності". Таким напрямом 

діяльності «Учительська громада» завдя-

чує насамперед своєму провіднику 

А. Волошину. 
Необхідно зазначити, що, будучи голо-

вою «Педагогічного товариства Підкарпат-

ської Русі», почесним головою «Шкільної 

матки русинів», «Товариства учителів го-

рожанських шкіл», «Учительської Грома-

ди», А. Волошин свою діяльність спряму-

вав на формування культурно-національної 

ідентичності населення Підкарпатської Русі 

шляхом залучення якнайширшого кола ін-

телігенції до навчання та виховання підрос-

таючого покоління, формування у молоді 

громадянської свідомості. 
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Марія БАЯНОВСЬКА, 

к.пед.н., д-р філософії (PhD), 
член-кор. Міжнародної академії 
богословських наук, доц., 
зав. кафедри суспільно-гуманітарної 
та етико-естетичної освіти 
Закарпатського інституту 
післядипломної педагогічної освіти, 
відмінникиня освіти України 

Духовні провідники Карпатської 

України у розбудові української 
державності 

Постановка проблеми. Минуло 28 ро-

ків з часу проголошення незалежності 

України, 80 років від дня подій Карпатсь-

кої України та 145 років від дня народжен-

ня Августина Івановича Волошина. За ці 

роки в нашу історію, науку, культуру, мис-

тецтво повернулося чимало імен – відомих 

і маловідомих, колись знеславлених, зни-

щених і забутих представників різних на-

ціональностей. Свого часу вони самовід-

дано утверджували українську духовність, 

були її будителями й оборонцями. Водно-

час у вирі бурхливих подій, історичних 

обставин і ситуацій, безкомпромісного зіт-

кнення думок, прийняття різних, іноді про-

тилежних рішень були відкинуті імена ба-

гатьох наших краян. До цієї когорти нале-

жать також духовні провідники Карпатсь-

кої України (1938 – 1939 рр.), котрі через 

політичні обставини, власні світоглядні 

уподобання були засудженні радянським 

режимом. Пам'ятаймо, що кожний із них є 

часткою крайової і вітчизняної історії.  
Духовні провідники Карпатської Украї-

ни – це особистості різного віку, статі, со-

ціального походження, освіченості, куль-

турних і духовних ціннісних орієнтацій, 

професійної спрямованості. Проте їх об'є-

днувала спільна мета – розбудова україн-

ської державності, ідея соборності україн-

ських земель. 
Своєю активною діяльністю вони впи-

сали яскраві сторінки в історію Карпатсь-

кої України (1938-1939 рр.). 
Аналіз досліджень і публікацій. Завдя-

ки науковим дослідженням відомих сучас-

них істориків, політологів, педагогів, крає-

знавців Закарпаття М.М. Басараба, М.Р. 

Баяновської, М.М. Болдижара, М.М. Ве-

геша, І.М. Гранчака, Д.Д.Данилюка, 

В.Є.Задорожного, М.І. Кляп, В.В. Лемака, 

О. Мишанича, Ю.І. Мудри, Н.Й. Ребрик, С. 
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Росохи, М.Ю. Токаря, В.В. Туряниці, П.М. 

Федаки, С.Д. Федаки, П.М. Ходанича та 

інших можна стверджувати, що події Кар-

патської України – це вагомий етап у боро-

тьбі за незалежність України. 
Історики, політологи М.М. Басараб, 

М.М. Вегеш, М.Ю. Токар та інші в науко-

вих працях «Карпатська Україна в кон-

тексті українського державотворення», 

«Августин Волошин», «Вони боронили 

Карпатську Україну», «Політичні партії 

Закарпаття в умовах багатопартійності 

(1919 – 1939)», «Проукраїнська партія За-

карпаття в 1919-1939 роках», «Карпатська 

Україна на шляху державотворення» на 

основі ретроспективного аналізу довели, 

що події Гуцульської Республіки і Карпат-

ської України – передвісники української 

державності. 
В «Антології педагогічної думки Закар-

паття (ХІХ – ХХ ст.)» В.В. Гомонная зна-

ходимо окрім історико-педагогічного 

огляду розвитку освіти, ще й педагогічні 

портрети окремих учасників подій Карпат-

ської України, котрі активно впливали на 

формування національної свідомості насе-

лення краю.  
Педагогічні погляди Августина Івано-

вича Волошина, зокрема змістовий компо-

нент навчання, його психологічні аспекти, 

питання громадянського і християнського 

виховання у процесі утвердження україн-

ської державності висвітлили дослідниці 

М.Р. Баяновська, О.І. Бенца, М.І. Кляп.  
У праці «Августин Волошин» (1995) 

М.І. Зимомрі, В.В. Гомонная, М.М. Вегеша 

викристалізовано, як нерозривну сполуку, 

концепцію навчання і концепцію вихован-

ня, запропоновану Августином Івановичем 

Волошином, які є актуальними і сьогодні. 

Правові аспекти досліджуваної пробле-

ми розглядають в своїх доробках М.М. Бо-

лдижар, В.В. Лемак, М.І. Палінчак та інші. 
Мета статті – висвітлити процес украї-

нського державотворення в часи Карпатсь-

кої України на основі персоніфікації духо-

вних провідників із застосуванням методу 

аналізу проведених ними суспільно зна-

чущих справ. 
Наші розвідки були обмежені в часі. 

Тому з вивченого матеріалу ми виокреми-

ли за портретними характеристиками по-

над 50 постатей, котрі активно відстоюва-

ли народовецьку (українську) ідейно-
громадянську позицію, спричинилися до 

розбудови української державності в пер-

шій половині ХХ століття. 
Адже ще недавно події Карпатської 

України і всі явища, факти, пов'язані з 

1938-1939 роками, вважалися білою пля-

мою в історії України. Зусиллями закар-

патських істориків, педагогів, краєзнавців 

(проведення всеукраїнських науково-
практичних конференцій, видання книг, 

посібників, довідкової літератури з цієї 

проблематики тощо) ця славна сторінка 

історії Закарпаття внесена до підручників 

«Історія України» (10 клас), «Всесвітня 

історія» (10 клас) для вивчення в закладах 

загальної середньої, а також та вищої осві-

ти.  
Виклад основного матеріалу. Духов-

ність – це цінність і життєтворче джерело 

людського життя, яке потребує постійного 

розвитку свідомості, емоційних, інтелекту-

альних і вольових якостей, системи знань, 

потреб, умінь і навичок людини. Належить 

зазначити, що на її формування мають 

вплив як внутрішні, так і зовнішні чинни-

ки.  
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Духовність – це те, що не приписується 

індивідові ззовні; вона зароджується і «ви-

ростає» зсередини разом із особистісним 

«Я» людини, а часто навіть випереджає йо-

го формування і виражається лише у суспі-

льно значущих прагненнях і справах, діяль-

ності. Виявом духовності є совість. Це зав-

жди самооцінка – іноді доволі жорстка. 
Духовність – фундаментальне надбання 

людини, в якому акумульовано всю люд-

ську історію і культуру. Саме в царині ку-

льтури (науці, мистецтві, релігії, моралі, 

праві) створюються цінності, які привлас-

нює у своєму розвитку особистість. В ієра-

рхічній системі, розроблених нами ціннос-

тей, на вершині є Абсолютні, вічні і зага-

льнолюдські цінності, яким підпорядковані 

основні національні, основні громадянські 

та особистісні. 

Якщо розглядати розбудову української 

державності крізь призму цінностей, то 

цих будівничих у часи Карпатської Украї-

ни в цьому процесі, на нашу думку, гурту-

вали духовні цінності. 
Внесок духовних провідників Кар-

патської України в утвердження україн-

ської державності 
Ми згрупували духовних провідників 

Карпатської України за їх громадянською 

активністю та впливом на сферу культур-

ного життя. 
Громадсько-політичні діячі 
Волошин Августин (17.03.1874 – 

19.07.1945) – український політичний, ку-

льтурний, релігійний діяч, греко-
католицький священик Мукачівської єпар-

хії, прем'єр-міністр автономного уряду 
Карпатської України в 1938 року, котрий в 

Абсолютні, вічні і 

загальнолюдські: 
віра; надія; любов; 

сила нескореного ду-

ху; гідність; свобода; 

нетерпимість  до зла; 

чесність. 
 

Основні громадянські: 
культура соціальних і 

політичних стосунків; 

рівність громадян пе-

ред законом; суверені-

тет особи;  готовність 

до захисту індивідуа-

льних прав і свобод. 

Основні національні: 
гуманізм, патріо-

тизм; 
демократичність; 

воля; свобода; само-

пожертва в боротьбі 

за свободу; почуття 

національної гіднос-

ті; любов до рідної 

культури. 
 

 
Особистісні: 

героїзм; воля; внут-

рішня свобода; муд-

рість, розум; муж-

ність, рішучість. 
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1939 році став президентом цієї держави, 

Герой України (посмертно).  
Він – багатогранна особистість. Доклав 

чимало зусиль у різних ділянках людського 

життя. На педагогічній ниві засівав зерна 

мудрості, людяності, добра та інших чес-

нот. У своїх численних педагогічних, пси-

хологічних, теологічних працях, підручни-

ках для шкіл, науково-популярних статтях 

та особистим прикладом сприяв зростанню 

волелюбності, любові до рідного краю, на-

роду, нетерпимості до зла, формував націо-

нальну гідність і свідомість закарпатців, 

утверджував ідею української державності. 
В оцінках А. Штефана «…Августин Во-

лошин – найвидатніший педагог Закарпат-

тя, визначний фахівець у системі народно-

го шкільництва» [4, с. 247]. Він подає до-

мінантні риси портретної характеристики 

А.Волошина-педагога: «Волошин вихову-

вав добрих та ідейних учителів для Кар-

патської України, які стали визначними 

діячами в культурнім та економічнім від-

ношенні краю; «вони» любили свою рідну 

землю, свій народ, свою церкву» [4, с. 247]. 

Серед них слід назвати Михайла Гулянича, 

Олександра Полянського, Семена Дзямка, 

Юліана Ревая, Павла Яцка та інших. 
Росоха Степан (27.05.1908 – 20.04.1986) 

– український журналіст, вида-

вець і політичний діяч на Закарпатті й в 

еміграції, член Президії і заступник Голови 

Сойму Карпатської України (15 березня 

1939 року), секретар, напіввійськової орга-

нізації «Українська Національна Оборона» 

(4 вересня 1938 року), а згодом – Карпат-

ської Січі, де виконував обов’язки рефере-

нта пропаганди при Головній Команді (ли-

стопад 1938 року – березень 1939 року). 
Химинець Юліан (18.07.1911 – 

17.06.1994) – керівник екзекутиви ОУН 

у Закарпатті протягом 1932—1938 ро-

ків. 
Шандор Вікентій (12.10.1907 – 

11.08.2003) – вчений, публіцист, громадсь-

ко-політичний і культурний діяч Підкар-

патської Русі та Карпатської України. 
Штефан Августин (11.01.1893 – 

4.09.1986) – український педагог, освітя-

нин, член товариства «Просвіта» і Голов-

ної управи Педагогічного Товариства 

(1926 – 1939 роки, громадсько-політичний 

діяч, Голова Сойму Карпатської України, 

дійсний член НТШ. У період існування 

Карпатської України А.Штефан був чле-

ном виконавчого комітету Українського 

національного об’єднання (січень 1939 

року). 
Шпонтак Іван (псевдонім: «Залізняк», 

«Леміш», «Дубровник», «Остап») 

(12.08.1919 – 04.04.1989) – громадсько-
політичний діяч, член молодіжної органі-

зації «Пласт», крайового товариства «Про-

світа», «Учительської громади», член ОУН 

(травень 1938 року), поручник Карпатської 

Січі (1938 – 1939 роки).  
Верховенство права, поширення пра-

вових знань, правове виховання молоді 

та населення краю 
Бандусяк Микола (16.12.1909 – 

09.03.2002) – громадський та політичний 

діяч Рахівщини, адвокат. Активіст розбу-

дови Карпатської України, член Українсь-

кого національного об'єднання (1939 р.), 

брав активну участь в розробці проекту 

Статуту Організації Народної Оборони 

"Карпатська Січ"(ОНОКС). 
Бращайко Михайло (14.10.1883 – 

05.01.1969) – український політичний діяч 
Закарпаття, Голова конституційно-
правничої комісії Сойму Карпатської 

України. 
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Бращайко Юлій (19.04.1879 – 
09.10.1955) – український політичний і ку-

льтурний діяч, організатор Хустської На-

родної Ради у 1919 році, Міністр фінансів і 

комунікацій Карпатської України. Брат 
Михайла Бращайка — члена Сойму Кар-

патської України. 
Розвиток банківської справи, держа-

вне господарювання, економічні знання, 

торгові зв'язки, підписання торгових 

договорів 
Бабота Микола (17.12.1909 – 14.09.1989) 

народився в селі Довге Поле в Румунії. Піс-

ля закінчення Торговельної академії в Му-

качеві, працював у Підкарпатському банку 

в Ужгороді. В період існування Карпатської 

України займався евакуацією майна Уряду 

з Ужгорода до Хуста. В грудні 1938 року 

виконував обов'язки експерта під час торго-

вельних переговорів чехословацького уряду 

з Угорщиною. З 1 січня 1939 р. призначе-

ний на посаду господарського секретаря 

при Міністерстві господарювання Карпат-

ської України. Член-кореспондент Держав-

ної господарської ради Карпатської Украї-

ни. Входив до складу комісії, яка повинна 

була унормувати кордони з Угорщиною, 

брав участь у підписанні торговельних до-

говорів з Німеччиною (січень-лютий 1938 

року). Під час кровопролитних сутичок між 

чеськими військами і Карпатською Січчю 

13-14 січня 1939 року. Брав участь у при-

миренні двох сторін. 
Педагоги в боротьбі за Карпатську 

Україну 
Ворон Андрій (7.11.1901 – 22.06.1962) 

– громадський, політичний та освітній 

діяч Закарпаття, педагог, письменник, 

журналіст та перекладач, генеральний 

секретар Українського Національного 

Об'єднання. 

Голота Яків (30.10.1880 – 17.09.1964) – 
культурно-освітній діяч Закарпаття. В 1938 

році разом з Августином Штефаном ство-

рює міністерство шкільництва Карпатської 

України. 
Желтвай Віктор (1886–1963) – греко-

католицький священик, педагог, закарпат-

ський освітній і громадський діяч з Хрис-

тиянської Народної Партії і крайового то-

вариства «Просвіта»; директор греко-
католицької жіночої Учительської семіна-

рії в Ужгороді, редактор газети «Наука», а 

згодом газети «Свобода»; автор багатьох 

статей і популярних брошур. 
Заклинський Корнило (1.08.1889 – 

1.04.1966) – педагог, поет, фольклорист, 

літературознавець, перекладач, культурно-
освітній та громадсько-політичний діяч. 

Був активним членом крайової «Просвіти», 

«Педагогічного Товариства Підкарпатської 

Русі», «Етнографічного Товариства Підка-

рпатської Русі», підтримував молодіжну 

організацію «Пласт», редагував газету 

«Берегівський пластун» з 1923 до 1926 ро-

ку. 
Пазуханич Юрій (4.10.1899 – 

14.01.1982) – український громадсько-
політичний діяч, педагог, депутат Сойму 

Карпатської України. 
Попович Дмитро (7.11.1899 – 

3.10.1968) – український педагог, пись-

менник, поет, громадський і церковний 

діяч. 
Ревай Юліян (26.06.1899 – 30.04.1979) – 

український політичний та освітній діяч 
Закарпаття, прем'єр-міністр Карпатської 

України. Був іменований членом автоном-

ного карпато-українського уряду в жовт-

ні 1938 року як посол і перший заступник 

голови Центральної Української Ради, у 

парламенті був співавтором закону про 
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автономний устрій Карпатської України. 

Один із фундаторів Українського Націона-

льного Об'єднання (УНО). 
Активно підтримував «…народо-

вецького духа між пластунами і довів за-

карпатський Пласт, - як зазначає Степан 

Пап-Пугач, - до його повного національно-

го відродження» [3, с.143 ]. Зазначимо, що 

упродовж багатьох років Юліян Ревай 

входив до складу Крайової Пластової Ста-

ршини як і Іван Роман, Микола Бабота та 

Юрій Білей. 
Штефан Августин (11.01.1893 – 

4.09.1986) – український педагог, освітя-

нин, громадсько-політичний діяч, голо-

ва Сойму Карпатської України. Син свя-

щеника Омеляна Штефана.  
Голос культурних діячів краю у боро-

тьбі за Карпатську Україну й утвер-

дження української державності  
Гренджа-Донский Василь (24.04.1897 – 

25.11.1974) – український поет, прозаїк, 

драматург, публіцист, перекладач, громад-

сько-культурний і політичний діяч, один із 

творців Карпатської України, редактор 

щоденної газети Карпатської України 

«Нова свобода», співредактор часопи-

су «Русинъ». Із додатку до «Щоденника» 

В. Гренджі-Донського, під час його пере-

бування у тячівській тюрмі та концтаборі 

Вор‘юлопош, довідуємось про страту 64 

січовиків.  
Шерегій Юрій-Августин (16.01.1907 – 

25.05.1990) – видатний просвітянин, тала-

новитий драматург, режисер, актор, педа-

гог, організатор і директор першого украї-

нського театру «Нова сцена» (з утворен-

ням у 1939 році у Хусті самостійної дер-

жави – Карпатська України “Нова сцена” 

була проголошена Українським держав-

ним театром), історик українських театрів 

на Закарпатті до 1945 року. 

Скавтмайстер Юрій Августин Шерегій 

був одним із найбільш діяльних пластових 

провідників на Закарпатті у період 20 –30 
років ХХ-го століття, знаний під пласто-

вим ім’ям як Брат Грім. 
Патріотичні молодіжні формування 

«Карпатська Січ» та «Пласт» 
Грига Іван (29.08.1879 – 18.03.1939) – 

селянин, громадський і просвітянський 

діяч Карпатської України, посол до Сойму 
Карпатської України (12 лютого 1939 ро-

ку). 
Климпуш Дмитро (7.11.1897 – 1959) – 

один із керівників Гуцульської республіки 

в 1918 році та один з перших на Закарпатті 

українських підприємців. З 9 листопа-

да 1938 року був головним командантом 

Організації народної оборони «Карпатська 

Січ». Батько Ореста та Мирослава Клим-

пушів. 
Колодзінський Михайло (26.07.1902 – 

19.03.1939) – український політичний і 

військовий діяч. Начальник Генерального 

штабу Карпатської Січі (19.01.1939 – 
19.03.1939), Верховний Командант 

Збройних Сил Карпатської України, пол-

ковник. 
Коссак-Тарнавський Зенон (01.04.1907 

– 18.03.1939) – український політичний і 

військовий діяч, провідний член УВО і 
ОУН, автор 44-х правил життя українсь-

кого націоналіста, референт Крайової 

Екзекутиви ОУН на західноукраїнських 

землях (02.1929 – 12.1929), керівник ор-

ганізаційної референтури Української 

Військової Організації (з кінця 1930 ро-

ку), заступник начальника Генштабу Ка-

рпатської Січі (19.01.1939 – 19.03.1939). З 

грудня 1938 року Зенон Коссак діяв у 

Карпатській Україні під псевдонімом 

«Тарнавський». В Карпатській Січі йому 

було присвоєно звання поручника. У 
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1938 – 1939 роках він очолював субрефе-

рат ідеології у відділі преси і пропаганди, 

під керівництвом Володимира Комарин-

ського, як ідеологічний референт друку-

вався в газеті «Нова свобода». Проводив 

безпосередньо військову підготовку в 

Карпатській Січі. 
Німчук Дмитро (04.10.1897 – 1944) – 

український політичний діяч Гуцульської 

республіки та Карпатської України. Посол 
Сойму Карпатської України, брав участь в 

роботі спортивної організації «Січ». 
Рогач Іван (29.05.1914 – 18.02.1942) – 

заступник голови Організації Народної 

Оборони, член Головної Команди і війсь-

ковий писар «Карпатської Січі», секретар 
президента Августина Волошина, член 

проводу ОУН, головний редактор щоден-

ної газети «Українське слово» (1941) та 

додатків до неї: тижневика літератури та 

мистецтва «Літаври» і понеділкового ви-

дання «Останні вісті». 
Тацинець Федір (01.01.1912 –

20.03.1939) – член ОУН та «Пласту» на 

Закарпатті, поручик Карпатської Січі, член 

генерального військового штабу ОНОКС, 

Хустський окружний комендант, організа-

тор партизанського руху опору проти 

угорської окупації на території Волівсько-

го округу. 
Красне поле стало уособленням віко-

вічної боротьби закарпатців за їхню 

свободу. За висловлюванням громадсько-
політичного, пластового діяча Степана 

Папа-Пугача, тут, під Хустом, за свободу 

українського народу було віддано в жертву 

найкращих своїх синів-пластунів з патріо-

тичної молодіжної організації «Закарпат-

ський Пласт»: 
Костя Івана – старшого пластуна скоба, 

Самітнього Рися; 

Козичаря Михайла – пластуна скоба, 

кошового ужгородських, а відтак виногра-

дівських пластових куренів. 
Поповича Івана, Пекаря Юрка, Шкіряка 

Осипа, Андрейчика Івана, Емериха Юду – 
пластунів, розвідників з куреня при Учи-

тельській семінарії; 
Тегзу Михайла, Рака Івана, Галаса Івана 

– старших пластунів, розвідників, Самітніх 

Рисів; 
Вайду Василя – пластуна, розвідника з 

куреня при Хустській гімназії; 
Біловара Івана – старшого пластуна, ро-

звідника з куреня при Хустській гімназії; 
Неболу Василя – старшого пластуна, ро-

звідника, зв’язкового тересвянських куре-

нів; 
Блистова Олександра – старшого плас-

туна, скавтмайстра, Самітнього Рися. 
Крайова «Просвіта» у підтримці і по-

ширенні української ідеї 
Кукуруза Павло (4.03.1896 – 

14.02.1978) – український видавець, редак-

тор, педагог. Редагував «Літературний ли-

сток», що виходив як додаток до газети 

«Свобода», альманахи та календарі «Про-

світи», видав власні праці з природознавс-

тва, географії та рослинництва. За його 

участі упродовж 1923 – 1938 років видано 

близько 80 книжок. В 1939 році був приз-

начений Августином Волошином на поса-

ду державного бібліотекаря й керівника 

архіву Карпатської України. 
Лар Василь (04.12.1892 – 15.12.1983) – 

культурно-освітній і церковний діяч, кот-

рий співпрацював з Августином Волоши-

ним, Віктором Желтваєм, Юлієм Реваєм та 

ін. Проводив значну агітаційну роботу під 

час виборів до Сойму Карпатської Украї-

ни. У січні – березні 1939 року входив до 

складу Центрального проводу Українсько-
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го національного об’єднання. У міжвоєний 

період – професор і директор Ужгородсь-

кої греко-католицької жіночої семінарії. 
Невицька Ірина (10.12.1886 – 

21.11.1966) – українська письменниця 

Словаччини, громадська діячка. Вона за-

снувала жіночу секцію при товаристві 

«Просвіта», входила до Першої Руської 

Центральної Народної Ради, очолювала 

Жіночий союз, як член центрального про-

воду Українського Національного Об'єд-

нання (УНО) брала безпосередню участь у 

підготовці та проведенні виборів до Сойму 

Карпатської України. 
Духовенство за утвердження україн-

ської державності 
Невицький Омелян (1878 – 1939) - полі-

тичний діяч Закарпаття. 8 листопада 1918 

року Омелян Невицький виступив ініціа-

тором створення Любовнянської (Спішсь-

кий комітат) Руської народної ради. Учас-

ник Всезакарпатського конгресу 21 січня 

1919 року, один з ініціаторів створення 

товариства «Просвіта» в Ужгороді (1920 

рік). Омелян Невицький організував і був 

головою Комітету Оборони Карпатської 

України. 
Няраді Діонизій (10.10.1874 – 1944) – 

релігійний і громадський діяч Карпатсь-

кої України. Він закликав підтримувати 

державотворчу діяльність уряду Авгус-

тина Волошина, 10 березня 1939 року 

видав розпорядження про урочисте від-

значення в церквах Сойму Карпатської 

України. 15 листопада 1938 року карди-

нал С.Тіссеран видав декрет № 653/38, 

згідно з яким Діонизій Няраді призначав-

ся Апостольським Адміністратором Кар-

патської України.  
Хіра Олександр (17.01.1897 – 23.05.1983) 

– релігійний діяч Закарпаття. Член Христи-

янської Народної партії, яку очолював Ав-

густин Волошин (1924 – 1936 роки).  
Феделеш Кирило (20.08.1881 – 

27.03.1950) – громадсько-політичний, ку-

льтурний і релігійний діяч Закарпаття, 

один із засновників товариства «Просвіта» 

(1920 рік). 12 лютого 1939 року обраний 

послом Сойму Карпатської України, де 

входив до складу культурно-освітньої ко-

місії. 
Висновки. Духовні провідники Карпат-

ської України – це, передовсім, інтеліген-

ція Автономної Підкарпатської Русі, яка, 

не зважаючи на різні перепони політично-

го, соціально-економічного, культурно-
освітнього, духовного характеру, змогла 

протистояти організованим угорським і 

польським окупантам у боротьбі за свобо-

ду та державотворче призначення україн-

ців Закарпаття у 1939 році. Саме у період 

існування Карпатської України населення 

краю стало більш глибоко осмислювати 

свою національну ідентичність. 
 

Джерела: 
1. Баяновська М.Р. Формування духовності особистості в нових історико-

культурних умовах // Педагогічні інновації у фаховій освіті: Збірник наукових 

праць. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – Вип. 1(6). – C. 200-205. 
2. Вегеш М., Токар М., Басараб М. Карпатська Україна в контексті українського 

державотворення. – Ужгород: Карпати, 2008. – 256 с. 
3. Пап –Пугач Степан. Пластовий альманах. З нагоди п’ятдесятиріччя українсько-

го Пласту на Закарпатті. – Рим, 1976. – 196 с. 
4. Штефан А. За правду і волю. Спомини і дещо з історії Карпатської України. – 

Книга перша. – Торонто. – 1973. – С. 247.  
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У боротьбі 
за Незалежність України 

 

Вітання борців за незалежність 
України та Проводу Закарпатської 

КО НРУ до 31-шої річниці прийняття 

Декларації про державний 
суверенітет України 
 

Дорогі співвітчизники українці! 
Вітаємо всіх з 31-ю річницею прого-

лошення Декларації про державний су-

веренітет України (16.07.1990). 
Декларація про державний суверені-

тет України, ініціаторами та головними 

розробниками якої стали народні депу-

тати України від антикомуністичної 

опозиції Народної Ради та Народного 

Руху України у Верховній Раді України 

І скликання (1990 – 1994), стала першим 

політико-правовим актом щодо віднов-

лення історичної незалежності України 

іще в умовах панування злочинної Ко-

муністичної партії Радянського Союзу 

та існування очолюваного нею Союзу 

Радянських Соціалістичних Республік. 
Відтак, 24 серпня 1991 року, у відпо-

відності до політико-правових принци-

пів закладених в Декларації про держа-

вний суверенітет України, після прова-

лу антиконституційного заколоту Ко-

муністичної партії Радянського Союзу, 

Верховна Рада України проголосила 

історичний Акт відновлення державної 

незалежності України (24.08.1991), 
30-річчя якого святкуємо в цьому році. 

Відзначаючи чергову річницю прийн-

яття Декларації про державний сувере-

нітет України, не забуваймо із відчут-

тям гордості та вдячності про українсь-

ких воїнів-героїв, які із зброєю в руках 

боронять сьогодні незалежність та тери-

торіальну цілісність нашої держави від 

московсько-путінських окупантів і те-

рористів в російсько-українській війні 

2014 – 2021 рр. 
Тож вшановуючи новітні історичні 

етапи боротьби української нації за 

свою національну і державну незалеж-



42     7 / 2021 * УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ * Альманах 

 
 

 Карпатський університет імені Августина Волошина  

ність кінця 80-х – початку 90-х рр. мину-

лого століття та 31-шу річницю проголо-

шення Декларації про державний сувере-

нітет України, зокрема, в умовах російсь-

ко-української війни 2014 – 2021 рр., бу-

дьмо національно і духовно єдині та не-

переможні у боротьбі з внутрішніми і 

зовнішніми ворогами України! 

Миру, щастя, здоров’я, успіхів та 

Божої допомоги всім нам на життєвій 

ниві! 
З Днем Декларації про державний су-

веренітет України, дорогі співвітчизник 

українці! 
Слава Україні! 
Героям Слава! 

 
За дорученням 

Віктор Бедь, 
народний депутат України І скликання, 

голова Закарпатського обласного товариства 
борців за незалежність України у ХХ столітті, 

почесний голова Закарпатської крайової організації 
Народного Руху України, 

голова Комісії з питань духовності, українського державотворення 
та борців за незалежність України Громадської ради 
при Закарпатській обласній державній адміністрації 

 
Віктор Вк. Бедь, 

голова Закарпатської крайової організації 
Народного Руху України 

 
Віктор Понзель, 

голова Управи Закарпатської крайової організації 
Народного Руху України, 

голова Закарпатського осередку ВГО «Молодий Народний Рух» 
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Олександр БАРАБАШ, 
Віце-президент Асоціації народних депутатів України, 
Народний депутат України І-го скликання (1990-1994) 
 

Що ми відзначали 28 червня? 
  

Пост-святкові здивування 
Щиро вітаю усіх з минулим Днем Конституції України! 
Особливо – Колег-депутатів з ІІ-го скликання Верховної Ради, для яких прийняття 

нової Конституції України 28 червня 1996 року було, дійсно, чи не найголовнішою по-

дією й досягненням в їх політичній діяльності. Водночас, феєрверки не зовсім істори-

чних міфів щодо цієї події, що поширювалися під час святкування цього року, викли-

кали значні сумніви у коректності і суспільної значущості такої інтерпретації свя-

та. Більше того, вважаю, що ця міфотворчість принижує Україну та суть держа-

вотворчих процесів у країні у 1991-1996 роках. 
 
1. «У ЧОМУ СИЛА, БРАТЕ? СИЛА – 
У ПРАВДІ!» (з к/ф) 

Найперше, дещо здивувало легке змі-

щення акцентів свята – від Дня Конститу-

ції України, передбаченого статтею 161 

КУ (тобто Конституції як такої, конститу-

ціоналізму, верховенства права) до річни-

ці прийняття конкретного правового акту. 

Навіть такого як нова Конституція Украї-

ни. Беззаперечно, депутати ІІ-го скликан-

ня – молодці, герої. Усі високі слова на їх 

адресу – заслужені і справедливі. Але, 

все-таки, конституційний процес, консти-

туційність, верховенство Конституції – 
матерія набагато більш глибока і фунда-

ментальна, ніж одна законодавча подія. 

Особливо з огляду на обставини, що ви-

кладаються нижче.  
Ще більше здивував своєю неісторич-

ністю головний, всюдисущий слоган свята 

у цьому році : «Конституції України – 25 

років!». Адже загальновідомо, що Кон-

ституція України існує майже 30 років! 

Від 17 вересня 1991 року, коли Законом 

№1554-ХІІ були внесені етапні комплекс-

ні зміни до Конституції УРСР (1978 р.), 

що випливали з статусу незалежної Дер-

жави. Від «радянської» Конституції УРСР 

не залишилося ані титли, в т. ч. назви, – 
тільки номер (за законами законодавчої 
техніки) – № 888-09. «Конституція Украї-

нської РСР» стала «Конституцією Украї-

ни». Правда, без помпи і урочистостей 

(можливо – дарма?), але однозначно і не-

заперечно – з правової точки зору. Легі-

тимність, реальність Конституції № 888-
09 саме як Конституції УКРАЇНИ неодно-

разово підтверджена 17-ма поправками до 

неї, внесеними законами України у 1991-
1995 роках Верховною Радою України 

ХІІ-го (14 поправок) та ІІ-го (3) скликань. 

Просто непояснимо - чому, для чого, на-
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віщо («на кой?!») з історії Конституції 

України викреслюється 5 років продукти-

вних пошуків оптимальної конституційної 

архітектури країни, а держава подається 

як така, що 5 років жила, нібито, у кон-

ституційному «блуді», «без керма і віт-

рил»?!   
Різали вухо явним дисонансом з реаль-

ністю одноголосні панегірики на адресу 

Конституції-1996 як «найдемократичні-

шої у світі» чи «однієї з найдосконаліших 

в Європі». Чому ж тоді законопроекти про 

внесення змін до КУ-1996 пішли валом, 

десятками мало чи не з дня її прийняття? 

А в 2000-му на всеукраїнському референ-

думі український народ віддав 90-95% 
голосів за 4 серйозні зміни до нової КУ. 

Причому Президент Л. Кучма прагнув 

через цей референдум отримати можли-

вість приймати нову КУ прямо через ре-

ферендум. Тобто, менше ніж за 4 роки 

вже назріла необхідність кардинально 

змінювати «найдемократичнішу», прий-

мати зовсім іншу, але вже без Верховної 

Ради?!  
А з середини 2003 року, усього через 7 

років, процес внесення змін до КУ-1996, 
які мали докорінно змінити систему дер-

жавної влади, тобто – саме «демократію» 

(проекти №№ 3207, 3207-01, 4105, 4180 та 

інші), вступив у фазу гострого політично-

го протистояння і кризи, яка була 

розв’язана 8 грудня 2004 р. В тому числі – 
шляхом прийняття закону № 2222-IV. До 

КУ-1996 були внесені (з порушенням кон-

ституційної процедури) кардинальні зміни 

щодо політичної системи. А з урахуван-

ням не менш кардинальних змін, внесених 

до КУ-1996 Законом № 1401-VІІІ від 

02.06.2016 (судова реформа), та інших, 

зокрема з урахуванням рішень КСУ, від 

«найдемократичнішої» архітектури дер-

жавної влади зразка 1996 р. сьогодні мало 

що залишилося. КУ-1996 стала такою ж 

«латаною-перелатаною» (за формою), як і 

КУ № 888-09 станом на 27.06.1996. І що 

тоді відзначали 28 червня ц.р., ювілей – 
чого? Того, чого давно не існує? 

Особливо дивними, справжнім роздво-

єнням свідомості виглядали оди «найде-

мократичнішій», що дружно виголошу-

ються у дні свят, поряд з масованою об-

струкцією на адресу ЦІЄЇ ж Конституції-
1996 як «диктаторської» і «узурпаторсь-

кої» в усі інші дні впродовж останніх 10 

років. Чи може таке бути, щоб та сама 

КУ-1996 була «найдемократичнішою» у 

випадку президентства Л. Кучми (з 

28.06.1996 до 23.01.2005) та В. Ющенка (з 

23.01.2005 до 25.05.2006) і, водночас, «ди-

ктаторською»-«узурпаторською» у випад-

ку іншого Президента (після відновлення 

30.09.2010 дії первинної КУ-1996 і до не-

конституційного припинення її дії Поста-

новою ВРУ 22.02.2014), а потім знову у 

дні святкування річниць КУ-1996 повер-

талася до розряду «найдемократичні-

ших»?! 
Неабиякі здивування викликають і чис-

ленні «науково»-політичні «відкриття» 

щодо історії прийняття та історичної зна-

чущості КУ-1966, які довелося почути у ці 

дні. Нібито, без прийняття КУ-1996 Укра-

їна взагалі могла припинити існування як 

держава. Нібито, усі державотворчі осно-

ви Держави (система влади, державні си-

мволи, державна мова, права і свободи, 
тощо) створені виключно прийняттям КУ-
1996. А до того в Україні, нібито, нічого 

такого не було конституйовано. Прямо як 

у відомій пісні минулого : « … А без мене 

тут ничего бы не стояло!».  
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Можна припустити, що в учасників 

конституційного процесу у 1996 р. могли 

виникнути суб’єктивно-психологічні від-

чуття щодо політико-правової ситуації в 

країні як тупикової і тривожної, як певно-

го конституційно-правого вакууму і хао-

су, які могли бути сформовані дією у той 

час Конституційного Договору між Вер-

ховною Радою і Президентом. Акт сумні-

вної конституційної чистоти, прийнятий 8 

червня 1995 р. як компроміс у політичній 

боротьбі між ПУ і ВРУ за обсяг владних 

повноважень, наділив Президента майже 

диктаторськими повноваженнями і зупи-

нив чинність Конституції України № 888-
09. За таких обставин прийняття нової 

КУ-1996 було формою розв’язання (на 

певний час) політичного конфлікту між 

ПУ і ВРУ. Дуже показово, що у перших 

словах, звернених до депутатів ВРУ ІІ-го 

скликання вранці 28 червня 1996 р., відра-

зу після голосувння за КУ-1996, Прези-

дент Л. Кучма вибачився за те, що «не 

зовсім коректно стимулював цей процес».   
Проте, ця рукотворна ситуація політич-

ного тупика і конституційно-правового 

вакууму-хаосу була створена самою ВРУ 

ХІІІ-го скликання, яка поступилася перед 

натиском Президента Л. Кучми, який спи-

рався значно більшу популярність у ви-

борців, і допустила зупинення у неконсти-

туційний спосіб (240-ма голосами) на не-

визначений час («до прийняття нової 

КУ») дії чинної Конституції України. Хо-

ча чинна на той час КУ № 888-09 та інші 

закони повністю врегульовували усі на-

звані питання державотворчих засад (сис-

тема влади, державні символи, державна 

мова, права і свободи, тощо). Тож вирі-

шення цих питань у новій КУ-1996 було 

не «вперше» і не ексклюзивно, а – прак-

тично так само як і в КУ № 888-09, тільки 

іншим текстуальним варіантом конститу-

ційного регулювання (детальніше про це – 
далі). 

 
2. «ВИ МЕНЕ ВДИВЛЯЄТЕ!» (з «плю-

щизмів») 
«Ви мене вдивляєте!», – казав незабут-

ній Іван Степанович Плющ. 28 червня ц. 

р. чимало «вдивляли» своїми історичними 

«відкриттями» учасники Урочистого засі-

дання ВРУ з нагоди Дня Конституції, в 

тому числі – найвищі посадові особи кра-

їни сьогодення і недавнього минулого. 
Президент України В. О. Зеленський, 

зокрема, повідомив : 
«Щоб остаточно усвідомити її зна-

чення, просто на мить давайте уявимо, 

що у 96-му році цього б не сталося. І ми 

досі живемо з вами за радянською Кон-

ституцією, називаємося Українською 

РСР, маємо умовну свободу слова, думки, 

пересування, віросповідання, політичного 

вибору, права приватної власності, мож-

ливості займатися бізнесом і ще багато-
багато всього. ( … ). Українська мова 

отримала статус єдиної державної мови, 

(Оплески) а гривня – статус нашої націо-

нальної валюти. На найвищому законода-

вчому рівні були закріплені державні сим-

воли: синьо-жовтий прапор, тризуб та 

гімн "Ще не вмерла Україна". (Оплески)». 
Дуже дивно, що експерти і помічники, 

які допомогали Президенту готувати ви-

ступ на Урочистому засіданні ВРУ, не 

уберегли від прикрих фактологічних по-

милок, які викривлено подали демократи-

чні і державотворчі процеси в країні у 

1989-1996 рр. Зокрема : 
а) «Української РСР» не існувало не 

тільки на момент прийняття КУ-1996, а з 
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18-00 години 24 серпня 1991 року. На 

«Україну» її перетворила не КУ-1996, а – 
Акт проголошення незалежності України, 

прийнятий Верховною Радою Української 

РСР 24 серпня 1991 р. Усі 5 років від 

24.08.1991 до 28.06.1996 країна жила і по-

вноцінно розвивалася саме як Україна, усі 

правові акти приймалися як акти України; 
б) «радянської Констититуції» не існу-

вало з 17 вересня 1991 р., коли ВРУ ХІІ 

скликання прийняла Закон № 1554-ХІІ – 
розгорнуту поправку щодо змін Консти-

туції УРСР (888-09), які випливали із ста-

тусу України як незалежної держави. В т. 

ч. – змінено назву на Конституція УКРА-

ЇНИ». До цієї КУ № 888-09 законами 

України було у 1991-1995 внесено 17 поп-

равок. Тому не зовсім зрозуміло – що та-

кого «радянського» було у КУ № 888-09 
на момент прийняття КУ-1996? Як і те – 
що крамольного містить ознака «радянсь-

кий»? Адже основу політичної системи 

України, народовладдя теж складає сис-

тем рад, від Верховної до сільских. При-

чому, сучасну Україну можна назвати, 

фактично, більш «радянською», ніж 

СРСР, де ради були не владою народу, а 

ширмою влади компартії, партократії; 
в) «свобода слова, думки» та інші були 

у 1991-1996 рр. зовсім не «умовними», 

скоріше навпаки – більш реальними (осо-

бливо «право політичного вибору»). Вони 

захищалися і підтримувалися як нормами 

чинної КУ № 888-09 (стаття 48) та низки 

законів України 1992-1993 рр. (про друко-

вані ЗМІ /пресу/, про інформацію, про те-

лебачення і радіомовлення тощо), так і 

практикою суспільно-політичного життя 

того часу; тоді не було монополізації ЗМІ 

олігархами та похідного викривлення ін-

формаційного поля. А більш широке 

«право політичного вибору» (народовлад-

дя) забезпечувалося як нормою чинної КУ 

№ 888-09 (глава 10 «Виборча система» в 

редакції від 27.10.1989, особливо стаття 

89), так виборчими законами (1989, 1993 

рр.), які надавали більше реальних мож-

ливостей для реалізації громадянами прав 

і обирати, і бути обраним; 
г) «право приватної власності», як і 

«можливості ведення бізнесу», було за-

хищене і врегульоване низкою актів ВРУ 

ХІІ-го скликання (1990-1992) – Деклараці-

єю про державний суверенітет України, 

законами про економічну самостійність 

України, про власність, про підприємства, 

про підприємництво, про приватизацію 

тощо. У т.ч., приватна власність на землю 

– законами про форми власності на землю 

(30.01.1992), про фермерські господарства 

(20.12.1991), Земельним кодексом (ред. 

від 13.02.1992), постановами про земльну 

реформу (1990-1992). Зрештою, найбільш 

радикальні економічні трансформції у 

країні відбулися саме у 1991-1995 рр., і у 

цей же період зародилися усі найбільші 

особисті капітали; 
д) статус української мови як єдиної 

державної був захищений і врегульваний 

ще у 1989 р. – у КУ № 888-09 (стаття 73, 

редакція від 27.10.1989) та Законом УРСР 

«Про мови в УРСР» (28.10.1989). Чи до-

дала захишеності державній мові КУ-1996 
(стаття 10, схожего змісту) – питання дис-

кусійне. В усякому разі, КУ № 888-09 
(стаття 73) не була засмічена випинанням 

мови однієї з національних меншин і 

впродовж 1990-1995 рр. не потребувала 

змін; 
е) державні символи України теж 

з’явилися не 28 червня 1996 р. Державний 

прапор, Державний герб, Державний гімн 
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були визначені відповідно до КУ № 888-
09 станом на 14.02.1992 (стаття 166) та 

відповідними актами ВРУ ХІІ-го скли-

кання 1991-1992 рр. Нічого нового по суті 

КУ-1996 не додала, державні символи за-

лишилися без змін. Чи, може, хтось 

дійсно всерйоз вважає, що застосування 

державних символів України у 1991-1996 
рр. було неконституційним чи незакон-

ним?!   
є) усі правові аспекти застосування 

національної грошової одиниці, гривні – 
були вирішені у низці актів Верховної Ра-

ди УРСР/України ХІІ-го скликання у 

1990-1992 рр. : у Декларації про держав-

ний суверенітет України, законах про 

економічну самостійність України, про 

банки і банківську діяльність, Постанові 

ВРУ від 24.08.1991 «Про політичну об-

становку в Україні …», рішеннях Президії 

ВРУ та постійних Комісій ВРУ. Були 

визначені усі практичні питання – повно-

важення НБУ, назва грошової одиниці, 

номінали та зовнішній вигляд банкнот 

тощо. Укладені договори та забезпечене 

виготовлення необхідного тиражу гро-

шових знаків. У вересні 1992 р. повний 

тираж у 1,5 млрд. банкнот номіналом від 1 

гривні до 100 гривень, виготовлених в 

Канаді і Великобританії, був доставлений 

в Україну і зберігався у сховищах НБУ 

(до рішення про введення  в обіг). За цих 

обставин внесення відповідного рядка до 

тексту КУ-1996 було не революційним чи 

установчим, а – суто формальним відоб-

раженням ситуації, що склалася давно і 

безповоротно. До слова, не зовсім 

обов’язковим. Для прикладу, долар США 

не згадується у Конституції США, а евро 

– у Конституціях країн ЄС, але це не при-

меншує їх статусу і вагомості. 

Тобто, усі приклади «революційних», 

нібито, «першовідкриттів» новою КУ-
1996 у питаннях державного будівництва і 

державотворення, насправді виявляються, 

словами класика, «трохи перебільшени-

ми». 
Здивували й окремі тези виступу Голо-

ви ВРУ Д. О. Разумкова. Наприклад : «Ух-

валення Основного Закону зробило нашу 

незалежність легітимною в очах всього 
світу.». Це ж як?! Про що це?! Якої «легі-

тимності» та ще й «в очах всього світу» не 

вистачало станом на 28.06.1996? На підс-

таві яких обставин зроблено такий висно-

вок, в яких одиницях вимірювалася ця 

«легітимність»? Адже насправді міжнаро-

дне визнання незалежної держави України 

відбувалося просто блискавично і безпре-

цедентно зливоподібно. Після оголошення 

результатів всеукраїнського референдуму 

1 грудня 1991 р. і до 31 грудня 1991 р. 

Україну визнали 72 країни, в т.ч. – УСІ 

«великі» (ядерні, G-7, інші політичні і 

економічні потуги) : США, Канада, Китай, 

Великобританія, Франція, Німеччина, Іта-

лія, Японія, РФ тощо і тощо. А до 

28.06.1996 – 160 країн (за моїми підрахун-

ками). Україна успадкувала членство 

УРСР в ООН (з Х.1945), у 1992-1993 стала 

членом практично усіх важливих міжна-

родних організацій (ОБСЄ, МВФ, МФК, 

Світового Банку, ЄБРР, МБРР тощо), з 

9.11.1995 – Ради Європи. Чи, може, кри-

терієм «легітимності в очах всього світу» 

є визнання України саме тими кількома 

країнами, які зробили це після 28.06.1996, 

– Брунеєм, Есватіні, Гамбією, Гондура-

сом, Вануату, Белізом і Східним Тімо-

ром?!   
Ще більше здивувала і засмутила теза 

про «конституційні традиції України». 
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Були названі Конституція Пилипа Орлика, 

а також «універсали Центральної Ради 

УНР, і Конституція УНР, а також кон-

ституційні акти ЗУНР». Але жодним 

словом навіть не згаданий досвід консти-

туційного будівництва Верховної Ради 

УРСР/України ХІІ-го скликання! Хоча, 

наприклад, Конституція УНР була прий-

нята в останній день діяльності Централь-

ної Ради і, як і Конституція Пилипа Орли-

ка, не має досвіду жодного дня застосу-

вання. Та й призначалися ці акти для аб-

солютно інших суспільно-політичних об-

ставин. У той же час конституційна зако-

нотворчість у 1990-1994 рр. дала безпре-

цедентний досвід законодавчих рішень у 

період фундаментальних суспільно-
політичних трансформацій сучасної 

України.  
Були внесені до чинної Конституції 20 

поправок : 6 – до Конституції УРСР 1978 

р. /№ 888-09/, 14 – до Конституції України 

/№ 888-09/. У тому числі дві – етапного, 

проривного характеру, справді історично-

го значення. Законом № 404-ХІІ від 

24.10.1990 до Конституції УРСР № 888-09 
були внесені як норми конституційної си-

ли положення, що випливали з Декларації 

про державний суверенітет України. Зок-

рема – щодо територіального верховенст-

ва Республіки, в т. ч. – у правовій, правоо-

хоронній та судовій сферах. А Законом № 

1554-ХІІ від 17.09.1991 (через 23 дні після 

прийняття Акту проголошення незалеж-

ності України були) внесені до Конститу-

ції № 888-09 комплексні зміни, що випли-

вали із статусу незалежної Держави. У 

тому числі – зміна назви держави на 

«Україна» і назви Конституції на «Кон-

ституція України». Подальші 14 змін до 

КУ № 888-09 у 1991-1994 рр. були безцін-

ним досвідом пошуків оптимальної сис-

теми організації суспільства і державного 

управління у новій незалежній державі. В 

т.ч. – методом спроб і помилок (напри-

клад, в частниі делегування Уряду повно-

важень видавати декрети, що мають силу 

закону).  
Особливо прикро цей дискримінаційний 

підхід чути від Голови Верховної Ради 

України, який є не тільки головуючим на 

засіданнях діючого парламенту, а й, за ви-

значенням, – лідером усього парламента-

ризму України. Він мав би, ймовірно, опі-

куватися й захищати здобутки і досягнен-

ня, честь і гідність усіх скликань Верховної 

Ради? Зате стає зрозумілим – чому на Уро-

чисте засдання ВРУ не запросили депута-

тів І-го (ХІІ-го) скликання ВРУ. Ну, дійсно 

– хто вони такі? Яку дотичність мають до 

Конституції України та її «Дня»?!  
«Вдивляв» і другий Президент України 

Л. Д. Кучма, який на відміну від нових 

політиків, був безпосереднім учасником 

подій того часу (1992-1996), причому – в 

самому епіцентрі, і навіть генератором 

напрямків цих процесів. Тобто, достемен-

но знає про них особисто, а не зі слів ін-

ших політиків. Тим більше здивування 

викликають деякі тези, зокрема : «Навіть 

на п'ятому році незалежності дискусії з 

таких державних значимих питань, як 

мова, прапор, герб, були надзвичайно гос-

трі.». Насправді, після врегулювання пи-

тань дежавних символів у січні-лютому 

1992 р. у Конституції України (№ 888-09, 
стаття 166) та відповідних законодавчих 

актах (№№ 2067-ХІІ, 2137-ХІІ), жодних 

дискусій щодо їх застосування та у питан-

нях мови у 1992-1996 рр. не було ані в 

суспільстві, ані в політикумі. І саме поча-

ток законодавчого процесу з прийняття 
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нової КУ відкрив «скриньку Пандори» – 
відновив політичну боротьбу щодо врегу-

льованих і сприйнятих суспільством пи-

тань державних символів. Тобто, процес 

прийняття КУ у 1996 р. не стільки вгаму-

вав «гострі дискусії», скільки спровокував 

їх поновлення. 
Не можна погодитися і з аргументацією 

Леоніда Даниловича щодо необхідності 

прийняття нової КУ, що «радянська Кон-

ституція, хоч і підрихтована, не могла 

сприяти побудові суверенної, правової, со-

ціально-ринкової держави». Незрозуміло, 

що можна було побачити «радянського» в 

КУ № 888-09 станом на 1996 р., чому вона 

«не могла сприяти», а КУ-1996, навпаки – 
«сприяла»? Тим більше, що Конституція 

УРСР/України № 888-09 була кардинально 

«підрихтована» 24-ма поправками і у 1996 

р. не мала нічого спільного з текстом 1978 

р., навіть назви. У ній навіть була стаття 

97-1, «протиснута» у ХІ.1992 Головою 

ВРУ-ХІІ І. Плющем на вимогу Прем’єра Л. 

Кучми, про можливість делегування Уряду 

повноваження видавати декрети, що мають 

силу закону. А також положення (п. 7-4 
статті 114-5) про такі ж повноваження 

Президента видавати подібні Укази, які 

(аналогічні) Л. Кучма-президент так толе-

рував у КУ-1996. 
Схоже, що насправді суть політичного 

процесу була у 1996 р. в іншому. Прийнят-

тя нової Конституції-1996 стало формою 

розв’язання гострої політичної боротьби за 

обсяг владних повноважень між Президен-

том Л. Кучмою і Верховною Радою ІІ-го 

скликання, обраних на дострокових вибо-

рах у 1994 році. Першим етапом цієї боро-

тьби було ухвалення 240-ма голосами де-

путатів так званого Конституційного До-

говору (08.06.1995), яким у сумнівно кон-

ституційний спосіб було зупинено дію 

чинної Конституції України (№ 888-09) і 

запроваджено перерозподіл повноважень 

явно на користь Президента Л. Кучми. 

Прийняття нової Конституції України 

28.06.1996 було не тільки оформленням 

певного компромісу між Л. Кучмою і Ра-

дою, але й подоланням правового хаосу, 

створеного Конституційним Договором. 
Отже, складається цілковите враження, 

що високі доповідачі з якихось причин 

створювали завершену міфологізовану 

картину щодо історії прийняття КУ-1996, 
її історичної значущості та суті політико-
правових процесів 1990-1996 рр.  

 
3. КОНСТИТУЦІЯ-1996: «НОВА» ЧИ 

ЕКСКЛЮЗИВНА? 
Ключовою для розуміння історичної 

значущості КУ-1996 та її оцінок є відпо-

відь на питання : чим є КУ-1996 за право-

вою природою і походженням – «новою» 

(тобто, поточною, не першою і не остан-

ньою, новим варіантом) чи ексклюзивною 

(єдиною, унікальною, безпрецедентною). 

Адепти КУ-1996 та учасники її прийняття 

непохитно обстоюють другий підхід, на-

віть всупереч загальновідомим обстави-

нам і фактам. Деякі з них навіть впадають 

у праведній гнів від словосполучення 

«нова Конститутуція України». Хоча низ-

ка об’єктивних подій і документів одноз-

начно свідчать про інше. Зокрема : 
1) Конституція України з’явилася 17 

вересня 1991 р. Законом № 1554-ХІІ до 

Конституції УРСР (№ 888-09) були внесе-

ні комплексні зміни, що випливали із но-

вого статусу незалежної Держави, в т.ч. – 
зміна назви Конституції на «Конституція 

України». КУ-1996 була відносно Консти-

туції України № 888-09, безперечно, «но-
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вою», новою редакцією. 
2) До Конституції України (№ 888-09) 

у 1991-1995 рр. були внесені 17 поправок 

законами України «Про внесення змін і 

доповнень до Конституції (Основного За-

кону) УКРАЇНИ». В т.ч., 3 поправки були 

внесені саме Верховною Радою України 

ХІІІ скликання : №№ 171/94-ВР, 24/95-ВР, 

405/95-ВР. 
3) Законом № 254/96-ВР (номер такий 

же, як і у КУ-1996, тільки без індексу «к») 

«Про прийняття Конституції України і 

введення її в дію» ВРУ ІІ-го скликання 

постановила про одночасне : а) прийняття 

Конституції України (№ 254к/-96), б) при-

пинення чинності Конституції України (№ 

889-09) та Конституційного Договору між 

ВРУ і ПУ (№ 1к/95-95). Таким чином, 

ВРУ ІІ-го скликання законом встановила, 

що КУ-1996 набирає чинності замість 

Конституції УКРАЇНИ № 888-09, яка у ту 

ж мить припиняє чинність, тобто – є «но-

вою», новою редакцією Конституції Укра-

їни, що діяла на той момент. 
4) Словосполучення «нова Конститу-

ція України» вживається у принципово 

важливих актах Верховної Ради України – 
у Законі України «Про правонаступницт-

во України» (№ 1543-ХІІ, 12.09.1991) та у 

назві і тексті Конституційного Договору 

між Верховною Радою України та Прези-

дентом України «Про основні засади ор-

ганізації та функціонування державної 

влади і місцевого самоврядування в Укра-

їні на період до прийняття НОВОЇ Кон-

ституції України» (1к/95-ВР, 08.06.1991). 
Отже, висновок має бути однозначним 

– Конституція України, прийнята 28 черв-

ня 1996 р., є «НОВОЮ» – новою редак-

цією Конституції України, яка була чин-

ною на ранок 28.06.1996 в редакції КУ № 

888-09. Тобто – оновленим формулюван-

ням усіх основних політико-правових пи-

тань державтворення, які були вже 

вирішени на той момент певним чином 

(краще, гірше – питання дискусійне) дію-

чими Конституцією України (№ 888-09) 
та законами України. 

Звичайно прийняття цілісного тексту 

Конституції України у новій редакції є 

грандіозним законотворчим досягненням 

народних депутатів ВРУ ХІІІ-го (ІІ-го), 

результатом їх високого професіоналізму, 

політичної зрілості і громадянської відпо-

відальності. Але, все-таки, уявлення, що 

цей акт був «відкриттям Америки» та полі-

тико-правовим «першовідкриттям», – де-

що перебільшене. Насправді це був дуже 

важливий, але – етап безперервного проце-

су творення Конституції України, започат-

кованого Верховною Радою України ХІІ-го 

(І-го) скликання законом від 17 вересня 

1991 р. (№ 1554-ХІІ) та іншими 14-ма поп-

равками до КУ № 888-09; продовжений 

прийняттям 28.01.1996 нової КУ-1996 
(№ 254к/-ВР) і далі – наступними скликан-

нями ВРУ : IV-м (№ 2222-IV, 08.12.2004), 
VI-м (№ 2952-VI, 01.02.2011), VII-м 

(№ 586-VII, 19.09.2013; № 742-VII, 
21.02.2014), VIII-м (№ 1401-VIII, 
02.06.2016; № 2680-VIII, 07.02.2019). Нині 

цей процес продовжує діюча ВРУ поточ-

ного ХІ-го скликання.  
На жаль, у нинішньому політикумі до-

мінує – всупереч об’єктивним і очевид-

ним фактам і логіці – зовсм інший підхід  
 

4. «ЕСЛИ ЗВЁЗДЫ ЗАЖИГАЮТ, ЗНА-

ЧИТ… »  
Підведемо підсумки. 
«Маємо те, що маємо», – говорив кла-

сик. Маємо сумну і тривожну картину ви-



Альманах * УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ * 7 / 2021     51 
 

 

 

 

кривлення історії прийняття Конституції 

України та змісту державного будівництва 

у перші роки незалежної України. У День 

Конституції політики сьогодення і неда-

лекого минулого одностайно формували 

уявлення про неповноцінність державо-

творення України у 1991-1995 рр. Країна, 

нібито, жила майже 5 років у дикості і 

немічності, «без царя в голові» – без Кон-

ституції, без вирішення у законах жодного 

з головних державоутворюючих питань 

(державні символи, система влади й 

управління, права і свободи, власність, 

гроші тощо).  
Тобто, концепція непричетності Вер-

ховної Ради УРСР/України ХІІ-го (І-го) 

скликання й Українського народу до під-

готовки у 1990-1991 рр. та проголошенні 

24.08.1991-му Незалежності України, очо-

рнення суті політичного режиму у 1990-
1991 р., сформована законами України 

№№ 314-VІІІ та 317-VІІІ від 9 квітня 

2015 р., – доповнюється картиною повно-

го провалу державотворення у 1991-1994 
рр. З сучасної історії України витрав-

люється звитяга і видатні державотворчі 

досягнення найбільш продуктивного по-

коління політиків і Народу! Особливо 

вражає, що усе це відбувається напере-

додні 30-ї річниці Незалежності України.  
Неісторичність, неправдивість, неспра-

ведливість цієї новітньої «концепції», яка 

принижує і дискредитує не тільки Верхо-

вну Раду УРСР/України ХІІ-го (І-го) 

скликання, а й Державу й Український 

народ (тогочасного покоління), – кричуще 

очевидні. Адже саме на цей період 1990-
1994 рр. припав період найвищих здобут-

ків державотворення в усій Історії Украї-

ни : від Декларції про державний сувере-

нітет і Акту проголошення незалежності 

України до повного законодавчого ззабез-

печення становлення нової Держаи – Кон-

ституції України (№ 888-09) і системи 

установчих законів в усіх сферах. Тоді 

залишається питання – НАВІЩО?! 
Можна припустити підсвідоме бажання 

нинішнього політичного покоління виви-

щити свою сьогоднішнью роль у державт-

воренні шляхом заперечення і вичавлення 

історичної пам’яті про «надмірні» досяг-

нення далеких «папєрєдніков». Можна 

припустити й підсвідомі історичні ревнощі 

до здобутків ВРУ-ХІІ (І), ставлення до неї 

як до «чужерідного» елементу в українсь-

кому парламентаризмі, як носіїв іншої 

«групи крові». Ну, дійсно, попри недосяж-

ні, неповторні здобутки у державотворенні 

– безпрецедентна і така ж неповторна са-

мокритичнсть і скромність. Єдине скли-

кання ВРУ, яке добровільно вкоротило 

собі строк повноважень (і не тільки собі, а 

й Президенту і місцевим радам). Єдине 

покоління, яке не використало своє депу-

татство для зростання особистого благопо-

луччя – жодний не став олігархом, пішли з 

Ради значно біднішими, ніж прийшли – із 

зарплатнею, еквівалентною $30 (тридцять, 

Карл!!). Ну, хто ж таких буде поважати?! 
Можна припустити й інші дріб’язково-

егоїстичні мотиви для «перелицювання» 

Історії. Але хіба приниження Держави і 

Народу, бортьби за Незалежність та її 

стновлення є адекватною ціною для реалі-

зації цих мотивів?! 
Немає відповіді! Не маю … 

 
м. Київ 
3 липня 2021 року. 
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Портрети 
великих державників 

 

Провід Закарпатської КО НРУ 
відзначив 80-ту річницю відновлення 

Української Держави та вшанував 

пам’ять Романа Шухевича 
30 червня 2021 р. виповнилось 80 ро-

ків від дня проголошення Національни-

ми зборами у м. Львові (під керівницт-

вом революційного крила Організації 

українських націоналістів), в ході Другої 

світової війни, Акту відновлення Украї-

нської Держави (30 червня 1941) та 114 

років від дня народження Романа Шухе-

вича (30.06.1907 – 05.03.1950), українсь-

кого політичного, державного та війсь-

кового діяча, борця за національну і 

державну незалежність України в 20-х – 
50-х рр. минулого століття, політично 

переслідуваного польським, німецько-
нацистським  та московським комуніс-

тично-радянським 

окупаційними режи-

мами (1926 – 1950), 
генерал-хорунжим, 

головнокомандува-

чем Української пов-

станської армії, го-

ловою Секретаріату 

Української головної 

визвольної ради 

(1943 – 1950), Геро-

єм України (посмер-

тно). 
З нагоди цих істо-

ричних подій, 30 червня ц. р. в м. Ужго-

род, відбулося позачергове урочисте за-

сідання Проводу Закарпатської крайової 

організації Народного Руху України, під 

час якого було відзначено 80-річчя про-
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голошення Акту відновлення Української 

Держави (30 червня 1941), в ході Другої 

світової війни, та вшановано світлу 

пам’ять Героя України Романа Шухевича 

до 114-річчя з Дня його народження. 
Участь в урочистому засіданні Прово-

ду Закарпатської крайової організації На-

родного Руху України прийняли: Віктор 

Бедь (почесний голова ЗКО НРУ та голо-

ва Закарпатської обласної організації бо-

рців за незалежність України у ХХ сто-

літті, єпископ Мукачівський і Карпатсь-

кий ПЦУ), Віктор Вк. Бедь (голова ЗКО 

НРУ), Віктор Понзель (голова Управи 

ЗКО НРУ, голова Закарпатського осеред-

ку ВГО «Молодий Народний Рух»), Ан-

тоніна Вчорашня (член Проводу ЗКО 

НРУ, відповідальний секретар Закарпат-

ського обласного товариства борців за 

незалежність України у ХХ столітті), Ро-

ман Чийпеш (член Проводу ЗКО НРУ) та 

Іван Келечен (член Проводу ЗКО НРУ, 

голова ГО «Молодь Закарпаття), а також 

запрошені –Михайло Басараб, голова За-

карпатського відділення Ветеранського 

об’єднання Української Гельсинської 

Спілки, протоієрей Олександр Смолін, 

клірик Мукачівсько-Карпатської єпархії 

ПЦУ, протоієрей Ян Завалка, клірик Му-

качівсько-Карпатської єпархії ПЦУ, Оле-

ксандр Сазонов, активіст ЗКО НРУ та 

Владислав Рущак, активіст ЗКО НРУ, 

громадський активіст. 
Відтак, учасники урочистого засідання 

Проводу Закарпатської крайової органі-

зації Народного Руху України прийняли 

участь в молебні за Україну та заупокій-

ній літії за полеглими борцями за неза-

лежність України в кафедральному храмі 

апостола українського Андрія Первозва-

ного Мукачівсько-Карпатської єпархії 

Православної Церкви України в м. Ужго-

род (вул. Ф. Ракоці, 18 А). 

Пресслужба ЗКО НРУ 
 

 

Своє життя Роман Шухевич 
присвятив боротьбі за вільну 
Україну. За неї й загинув у нерівному 

бою з чекістами 
Народився майбутній головнокоман-

дувач Української Повстанської Армії 

30 червня 1907 року у Львові. Після за-

кінчення академічної гімназії вступає до 

одного з польських вишів, а за рік про-

довжує навчання у Львівському політе-

хнічному інституті. Студентом вступає 

до лав Української Військової Органі-

зації (УВО). У 1930-му стає одним з ке-

рівників саботажної акції проти поляків 

у відповідь на їхню колоніальну політи-

ку щодо західноукраїнських земель. Але 
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бажаних результатів вона так і не при-

несла… 
У 1934 році, після убивства міністра 

внутрішніх справ Польщі Пєрацького, 

який вирізнявся нелюдським ставленням 

до етнічних українців, заарештований і 

поміщений до буцегарні, хоча прямих 

доказів у вбивстві не було. Через 3 роки 

його амністували. У 1938-му, нелегально 

потрапивши до Карпатської України, до-

помагає створювати власне військо. 1941-
го стає крайовим провідником ОУН на 

західноукраїнських землях, що увійшли 

до німецького генерал-губернаторства. З 

червня 1941 року – заступник комбата 

«Нахтігаль», що увійшов разом з німцями 

до Львова 28 червня… 
 

Лише дивом уникнув німець-

кого арешту 
Цей день став початком фальсифікації 

біографії Шухевича радянською історіог-

рафією впродовж десятиліть. Саме від 

цієї дати відштовхуються й сьогоднішні 

деякі російські історики, кремлівські 

пропагандисти, видаючи пана Романа за 

посібника нацистів, злісного ворога євре-

їв, мовляв, тільки-но вступивши до міста, 

цей підрозділ залив його вулиці єврейсь-

кою кров’ю. Та чи так це було насправді? 
– Ні, не так, – переконаний Руслан За-

білий, який десятиліття вивчає історію 

ОУН-УПА та її командира. – Росіяни 

вдаються до грубих фальсифікацій, мані-

пуляцій, створюючи з Шухевича образ 

ворога всього людс-

тва. Так, єврейські 

погроми у місті бу-

ли, але спалахнули 

вони стихійно, а не 

за наказом Шухеви-

ча. Та й чи міг він 

віддати такий наказ, 

будучи лише засту-

пником командира 

«Нахтігалю»? А ось 

проголошення неза-

лежної Української 

держави, яке відбу-

лося 29 червня, цей 

підрозділ дійсно забезпечував. Буквально 

за кілька днів усю верхівку ОУН, яка до-

клала до цієї події руки, заарештували. А 

батальйон німці перекидають до Білорусі. 

Росіяни кажуть, що «солов’ї» – так пере-

кладається з німецької його назва – «ус-

пішно знищували там партизанів, за що 

майже весь особовий склад отримав осо-

бисто з рук Гіммлера залізні хрести». 
Кожен, хто бодай хоч трохи цікавиться 

історією Другої світової, націоналістич-

ним українським рухом, може лише 

усміхнутись, почувши таку нісенітницю. 

Адже одразу після прибуття до Білорусі 

він охороняв тилові комунікації німець-

кої армії. Впродовж якихось двох місяців. 

А у вересні батальйон роззброїли. За осо-
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бистим наказом рейхсфюрера СС Гімм-

лера, який вважав, що «ці люди можуть з 

часом повернути зброю проти Третього 

рейху». А коли так, то як міг головний 

есесівець Німеччини нагороджувати воя-

ків? Це – по-перше. А по-друге, влітку 

1941-го на білоруській землі практично 

ще не було партизанів. Тож, якщо навіть 

не вірити в те, що вояки охороняли тило-

ві об’єкти, то як вони могли проливати 

кров братів-білорусів? 
А ще Шухевичу деякі історики, насам-

перед сусідньої країни, «шиють» справу 

про нищення його батальйоном творчої 

інтелігенції міста Лева. Тим, хто в це ві-

рить, порадив би ознайомитись з резуль-

татами Надзвичайної державної комісії, 

що розслідувала після звільнення міста 

злочини нацистів, скоєних у Львові. А 

там чорним по білому написано: творчу 

інтелігенцію винищувало німецьке геста-

по. І саме ці висновки оголошені генпро-

курором Романом Руденком на Нюрнбер-

зькому процесі! Причетність до цих зло-

діянь «Нахтігалю» – ані слова. До речі, 

полишаючи у червні 1941-го Львів, чекі-

сти розстріляли тисячі «ворогів народу», 

що перебували в тюрмах НКВС, зокрема 

дітей. Саме від їхніх рук загинув тоді і 

брат Шухевича – Юрій. 
У 1943-му Шухевич, який дивом уник-

нув арешту під час розформування бата-

льйону, прибуває у рідне місто й органі-

зовує конференцію ОУН (б), на якій ух-

валено рішення про активізацію боротьби 

з окупантами: за кілька років він переко-

нується, що Гітлеру вільна Україна не 

потрібна. В українцях він бачить лише 

васалів, які гаруватимуть на «велику Ні-

меччину». Люди з його найближчого 

оточення згадували, що досить болісно 

він сприймав ті безчинства щодо мирного 

населення, вважаючи, що «прийде час і 

німці платитимуть за них власною 

кров’ю». Такий час, як всі ми знаємо, на-

став у травні 1945-го, коли над рейхста-

гом замайорів червоний прапор, а наші 

бійці отримали змогу сповна поквита-

тись… 
У серпні 1943-го на окупованій тери-

торії розповсюджувалися листівки з до-

сить промовистою назвою «Чого хоче 

Українська Повстанська Армія?». В них 

наголошувалося, що її мета – щоб кожна 

нація жила вільним життям у власній са-

мостійній державі, що «УПА проти імпе-

ріалістів імперій, бо в них один панівний 

народ поневолює інші народи. Саме тому 

УПА бореться проти СРСР і Німеччини». 

Наприкінці того ж 1943 року Шухевич 

створює Головне командування УПА, а у 

січні 1944-го на засіданні Проводу ОУН 

йому присвоюють військове звання 

«полковник». Створюють три Крайові 

військові штаби: УПА-Північ, УПА-
Захід, УПА-Південь. 

І нині можна почути про нетерпимість 

Шухевича до представників інших націй. 

З цього приводу існує дуже багато доку-

ментальних підтверджень, що це не так. 

Та не будемо розлого викладати аргумен-

ти й факти, які спростовують ці нісеніт-

ниці, а скажімо лише, що в Армії Шухе-

вича поруч з українцями воювали вірме-

ни, грузини, тати, азербайджанці й навіть 

євреї. 
 

«Не треба проливати українсь-

ку кров…» 
Чи співпрацював Роман Шухевич з ні-

мцями? Зважаючи на те, що служив у 
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«Нахтігалі», який охороняв гітлерівські 

об’єкти, то виходить, що так. 
Окремі повстанці зізнавались, що їхні 

командири інколи намагалися отримати 

від німців зброю, медикаменти, обіцяючи 

«вогнем і мечем зустрічати Червону ар-

мію, що наступала». Але діяли часто за 

відомим принципом «слово дав – слово 

забрав». Хоча сутички з її підрозділами й 

були, але водночас відомі факти, коли 

бандерівці домовлялися навіть з радянсь-

кими партизанами, щоб уникати зброй-

них сутичок. 
Микола Лебедь, який очолював служ-

бу безпеки УПА, згадував: 
«Роман часто наголошував: радянські 

партизани воюють за радянську імперію, 

в якій ми себе не бачимо, але треба уни-

кати серйозних сутичок. Там здебільшого 

теж українці й непотрібно нам проливати 

українську кров. 
Звісно, Роман Шухевич за тих умов, у 

яких і він опинився, і вся УПА, не міг 

апріорі залишатись «білим і пухнастим». 
Я кілька разів особисто зустрічався з 

Юрієм Шухевичем – його сином і люди-

ною надзвичайно трагічної долі. Не роз-

повідатиму про всі його митарства – це 

тема окремої розмови, а скажу лише, що 

він у радянських таборах провів майже 

40 років життя, де й осліп!.. Він не вою-

вав у складі УПА, але для радянських 

каральних органів було достатнього того, 

що він – син Романа Шухевича. Юрій 

Романович на моє пряме запитання, чи 

була на руках вояків УПА кров ні в чому 

невинних людей, відверто відповів. 
– На жаль, так. Адже в ній були різні 

люди й були серед них і такі, хто, маючи 

на руках зброю, використовував її і проти 

мирного населення. Наприклад, з тими, з 

ким щось не поділили у довоєнному жит-

ті, зводили давні рахунки. Але повірити в 

те, що вся історія УПА – це історія ни-

щення своїх же співвітчизників, як ствер-

джують деякі російські історики, не ка-

жучи вже про прокремлівських політиків 

і пропагандистів, може лише психічно 

хвора людина. 
Щодо співпраці Шухевича та УПА з 

гітлерівцями. А хіба Сталін і його ото-

чення не співпрацювали з гітлерівською 

Німеччиною, поставляючи їй стратегічну 

сировину, навчаючи майбутніх льотчиків 

«Люфтвафе», які згодом скидатимуть на 

голови радянських громадян бомби? Хіба 

РСЧА не проводила з вермахтом спіль-

них навчань? Дійсно, голосніше всіх 

«тримай злодія» кричить сам злодій. У 

цьому випадку – росіяни. 
Натомість мовчать, як у рот води на-

бравши, про неодноразові наміри нацис-

тів арештувати Шухевича, як це вони 

зробили зі Степаном Бандерою та кіль-

кома найближчими однодумцями, про-

тримавши їх у концтаборі аж до 1945 ро-

ку. Наприклад, у березні 1944-го німецькі 

спецслужби провели у Львові масштабну 

операцію з арешту головнокомандувача 

УПА. Про серйозність намірів гітлерівців 

говорить той факт, що керував нею осо-

бисто шеф гестапо Генріх Мюллер. Якби 

не попередження повстанської розвідки, 

то Шухевича спіткала б доля Бандери, 

якщо не гірша… 
Роман Шухевич був напрочуд безс-

трашним. Наприклад, він міг серед білого 

дня проходжуватись Львовом, коли він 

кишів гітлерівцями, і тоді, коли місто пе-

ребувало під контролем радянської влади 

й теж кишіло чекістами та їхніми агента-

ми. Переодягнувшись в однострій радян-
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ського офіцера, він відвідував хворого 

батька в лікарні, а у 1948-1949 роках лі-

кувався в Одеському санаторії! Правда, з 

собою завжди мав ампулу з отрутою… 
З відновленням у Західній Україні ра-

дянської влади НКВС взявся за її ворогів: 

були заарештовані й відправлені в табори 
тисячі галичан, які вирізнялися націона-

льною свідомістю. Подібна доля, звісно, 

не оминула й родину головнокомандува-

ча УПА, який виявився чекістам «не по 

зубах». Уже в 1945-му заарештували його 

дружину Наталю, матір, батька, сестру, 

сина Юрка й доньку Марію. Всіх висла-

ли, а дітей віддали до будинку для сиріт. 
 

Загибель Головнокомандувача 

УПА 
Навесні 1950-го Роман Шухевич пере-

бував у селі Білогорощі, Львівська об-

ласть, на підпільній квартирі. 
Зранку 5 березня чекісти за підтримки 

кількох сотень бійців оточили будинок, 

де переховувався Головнокомандувач. 

Двері непроханим гостям відчинила Га-

лина Дідик – зв’язкова Шухевича. Роз-

раховуючи на те, що поки її допитува-

тимуть, він встигне непоміченим висли-

знути з пастки. Її вивели на другий по-

верх і почали допитувати. Жінка голосно 

заперечувала, що немає нікого, сподіва-

ючись, що Головнокомандувач здогада-

ється, хто прийшов. Він і догадався, схо-

вавшись в одній з кімнат. Та швидко 

зрозумів: єдиний шанс уціліти – це 

спроба вирватися з пастки. І він пішов у 

свій останній бій… 
Як саме загинув головний повстанець 

України – достеменно невідомо. З цього 

приводу одна з версій: був застрелений 

сержантом військ НКВС, власноруч, щоб 

не потрапити до рук чекістів, пустив ку-

лю у скроню.  
Місце поховання Романа Шухевича до-

сі, через 70 років з дня його загибелі, не-

відоме. З цього приводу існує чимало 

припущень, а могилу досі шукають. На-

томість «блукає» чимало версій, домислів 

і відвертих політичних маніпуляцій з цьо-

го приводу. Політики різних «мастей» до-

сі намагаються використовувати ім’я Шу-

хевича у своїх вузькокорисливих цілях. 
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Політичні виклики 
 

Заява Проводу ЗКО НРУ: Убивство 

білоруського опозиціонера Віталія 

Шишова в Києві – політичний 
виклик для України та всього 
демократичного світу 

Нелюдське, підступне, цинічне і пока-

зове убивство керівника Білоруського 

Дому в Україні, білоруського опозиціо-

нера Віталія Шишова, яке трапилося з 2 

на 3 серпня 2021 р. в м. Києві, є політич-

ним терористичним актом помсти та за-

лякування, здійсненого спецслужбами 

Федеральної служби безпеки Російської 

Федерації та Комітету державної безпеки 

Республіки Білорусь на території суве-

ренної держави України. 
Політична і юридична відповідальність 

за чергове політичне убивство білорусь-

кого опозиціонера однозначно лежить на 

керівництві тоталітарних режимів Росій-

ської Федерації та Республіки Білорусь 

на чолі із Володимиром Путіним та Оле-

ксандра Лукашенко. 
Убивство білоруського опозиціонера 

Віталія Шишова, за своїми методами, 

підступністю, цинізмом 

та показовістю здійснен-

ня, є копією застосування 

антилюдських методів 

убивств, які використо-

вувалися політичним ке-

рівництвом комуністич-

но-радянського тоталіта-

рного режиму Союзу РСР 

під керівництвом злочин-

ної Комуністичної партії Радянського 

Союзу та її озброєного загону Комітету 

державної безпеки СРСР проти своїх по-

літичних опонентів у ХХ столітті. 
Новий злочин тоталітарних режимів 

Путіна і Лукашенка на теренах суверен-

ної держави України є черговим викли-

ком не тільки щодо демократичної Укра-
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їни, української нації, української влади, 

але і по відношенню до всього демокра-

тичного світу, міжнародних прав людини 

та принципів верховенства права. 
Після політичного терористичного ак-

ту щодо Віталія Шишова в Києві, Украї-

на стає небезпечною територією для 

проживання не тільки для іноземців, які 

шукають у нас політичного притулку, але 

в першу чергу і для самих українських 

громадян. Наразі українські громадяни 

гинуть від терористичних угрупувань і 

військ Російської Федерації на сході 

України, а відтепер, така загроза терори-

стичних актів виникає і з боку державно-

го кордону тоталітарного режиму Респу-

бліки Білорусь. 
Все це свідчить про слабкість, непро-

фесіоналізм та безвідповідальність полі-

тичного керівництва держави та очільни-

ків спецслужб та правоохоронних органів 

України. 
Чергове безкарне здійснення на тери-

торії суверенної держави України полі-

тичного терористичного акту-убивства, 

за участі спецслужб Республіки Білорусь 

та Російської Федерації, стало показовим 

провалом у діяльності Служби безпеки 

України та інших правоохоронних орга-

нів держави щодо виконання ними своїх 

конституційних обов’язків. 
Зважаючи на вище викладене, ви-

магаємо від політичного керівництва 
України: 

1. Дати належну оцінку даному полі-

тичному терористичному акту та перег-

лянути питання щодо міжнародної взає-

модії і співпраці з тоталітарними режи-

мами Російської Федерації та Республіки 

Білорусь. 
2. Заслухати звіти керівництва Генера-

льної прокуратури України, Служби без-

пеки України, Міністерства внутрішніх 

справ України з даного питання та ухва-

лити відповідні рішення щодо належного 

захисту суверенітету держави з прове-

денням необхідних і невідкладних кадро-

вих зміни в цих відомствах. 
 

Провід Закарпатської крайової організації 
Народного Руху України 

м. Ужгород, 
03.08.2021 р. 
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Світлій пам’яті 
 

Співчуття Проводу Закарпатської 

крайової організації НРУ у зв’язку із 

дочасною смертю Федора Поп, украї-

нського патріота і лікаря-гінеколога 
 

30 червня 2021 р. дочасно зупинилося 

серце Федора Петровича Поп (13.12.1941, 

с. Велика Уголька – 30.06.2021, м. Ужго-

род), українського патріота, відомого лі-

каря-гінеколога, громадського і культур-

ного діяча, голови Комісії з питань охо-

рони здоров’я Координаційої ради при 

Проводі Закарпатської крайовій організа-

ції Народного Руху України, члена ради 

Закарпатського крайового товариства 

«Просвіта». 
З цієї сумної події, Провід Закарпатсь-

кої крайової організації Народного Руху 

України висловлює щирі співчуття рід-

ним, близьким, друзям і колегам покійно-

го. 
Нехай Всемилостивий Господь Бог 

прийме світлу і вічно живу душу новос-

почилого брата нашого Федора Поп і за-

рахує її у Царстві своєму там, де правед-

ники спочивають. 
Сумуємо і молимося з усіма вами… 

За дорученням, 
Віктор Вк. Бедь, 

голова Закарпатської крайової організації 
Народного Руху України 

м. Ужгород, 
02.07.2021 р. 
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Співчуття у зв’язку із дочасним упоко-

єнням Василя Вайнагія – українського 

патріота і борця за незалежність 
України в 1989 – 1991 рр. 
 

15 червня 2021 р., після тривалої хво-

роби, відійшов у вічність Василь Дмитро-

вич Вайнагій (24.02.1960, с. Бедевля Тя-

чівського району Закарпатської області, 

Українська РСР під окупацією Московсь-

кого Союзу РСР/КПРС – 15.06.2021 р., м. 

Тячів Закарпатської області Україна), 

український патріот, політичний і громад-

ський діяч, член Української Гельсинської 

Спілки (1989 – 1990), співорганізатор і 

член Закарпатської крайової та Тячівської 

районної організації Народного Руху 

України (1989 – 1992), борець за незалеж-

ність України (1989 – 1991), підприємець. 
З цієї сумної події, Президія Закарпат-

ського обласного товариства борців за 

незалежність України в ХХ столітті, 

Провід Закарпатської крайової організа-

ції Народного Руху України, Провід За-
карпатського відділення ГО «Ветерансь-

кого об’єдна-
ння Україн-

ської Гель-

синської Спілки», Рада Закарпатського 

крайового культурно-освітнього товарис-

тва «Просвіта», Рада Християнсько-
народної спілки Закарпаття, Провід Зака-

рпатського відділення ВГО «Молодий 

Народний Рух» та Рада ГО «Молодь За-

карпаття» висловлюють щирі співчуття 

рідним, близьким, друзям та побратимам 

у зв’язку із дочасним упокоєнням Василя 

Дмитровича Вайнагія. 
Сумуємо і молимося за спасіння душі 

спочилого побратима нашого разом із 

усіма рідними і близькими. 
І нехай Всемилостивий Господь Бог 

прийме безсмертну душу Василя Вайна-

гія та зарахує її у Царстві вічності там, де 

праведники відпочивають… 
За дорученням, 
Віктор Бедь, голова Закарпатського обласного товариства борців за незалежність України у ХХ 
столітті, почесний голова Закарпатської крайової організації Народного Руху України 
Віктор Вк. Бедь, голова Закарпатської крайової організації Народного Руху України 
Михайло Басараб, голова Закарпатського відділення ГО «Ветеранського об’єднання Української 
Гельсинської Спілки» 
Павло П. Федака, голова Закарпатського крайового культурно-освітнього товариства «Просвіта» 
Антоніна Вчорашня, відповідальний секретар Християнсько-народної спілки Закарпаття 
Віктор Понзель, голова Закарпатського осередку ВГО «Молодий Народний Рух» 
Іван Келечен, голова ГО «Молодь Закарпаття»  
 
м. Ужгород, 
15.06.2021 р. 



62     7 / 2021 * УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ * Альманах 

 
 

 Карпатський університет імені Августина Волошина  

ПАМ'ЯТКА ДЛЯ АВТОРІВ!   

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЇ 
у науково-популярному щоквартальнику – 
Альманах «Українське Державотворення» 
(КаУ імені Августина Волошина, Ужгород) 

 
Принципове спрямування журналу: дослідження проблем суспільно-політичного життя й націо-

нального державотворення України в минулому, сьогоденні та майбутньому. Редакційною колегією 

приймаються матеріали у вигляді статей з тематичними фотоілюстраціями виключно в електрон-

ному варіанті на електронну адресу – carpatia.doslid@gmail.com й повинна відповідати покроково 

таким вимогам: 
1) текст українською мовою + фото автора (JPG); 
2) набір в текстовому редакторі Word for Windows 98 або 2000 шрифтом Times New Roman, font 12, 
інтервал 1, у режимі автоматичної розстановки переносів, абзацний відступ – 1; 
3) назва статті великими літерами, по центру, жирним; 
4) ім'я, прізвище (малими літерами, жирним, в кінці знак * для посторінкової розширеної інформації 

про автора, яка подається Їопї 10, нежирним, за таким прикладом: Сергій Даце- нко, кандидат істо-

ричних наук, доцент кафедри політології і державного управління, Ужгородський національний уні-

верситет, Ужгород, Україна, 
е-таіі: 5егЬі].сІаї8епко@іікг.пеї); 
5) анотація українською на 5 речень про зміст статті (курсив, нежирним); 
6) текст статті (повний обсяг до 5 сторінок); 
7) список використаної літератури за необхідності (структурне означення - малими літерами, не 

жирним, курсив, пронумеровано підряд, в алфавітному порядку, наприклад: 1 – для монографій; 2 – 
для статей; 3 – для електронного джерела: 
1. Вегеш М., Токар М., Баса раб М. Карпатська Україна в контексті українського державот-ворення: 

навчальний посібник. Ужгород: Карпати, 2008. 256 с. 
2. Токар М. Баланс відносин «центр - регіон» в теорії та політико-історичному досвіді За-карпаття. 

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Філософія. Ужгород, 

2008. Вип. 10. С. 256 – 259. 
3. Токар М. Коротка історія єврейських партій Закарпаття. Просвітницько-пізнавальний портал 
«заКарпатія». URL: www.zakarpatia.com/2013. 

Файл із матеріалом позначається із вказаним номером випуску альманаха, прізвищем та ініціалом 

за таким зразком: AlmUd_Datsenko-S 
За науковий зміст викладеного матеріалу, термінологію та граматику відповідають автори. 
Видання є періодичним журналом А4 формату і має Міжнародний стандартний серійний номер – 

ISSN. Виходить щоквартально – 4 рази на рік. Орієнтовний вихід журналу впро-довж року – бере-

зень, червень,вересень, грудень. 
 

Щиро запрошуємо до співпраці!  З повагою редколегія видання! 
 

Упорядкування і виготовлення оригінал-макету: 
Ярослав Бідзіля, системний адміністратор 

Інформаційно-аналітичного центру 
Карпатського університету імені Августина Волошина 

м.Ужгород 
Видруковано з оригінал-макету: 

Карпатський університет імені Августина Волошина Наклад 300 прим. 





АЛЬМАНАХ

*Українське Державотворення*
НАУКОВО-ПОПУЛЯРНЕ ПЕРІОДИЧНЕ ВИДАННЯ 

Випуск 6, 2021


	C:\Users\Edward\Desktop\КаУ Українське Державотворення\Готове\Українське Державотворення.pdf
	C:\Users\Edward\Desktop\КаУ Українське Державотворення\Готове\У.Д Обкладинка 2.pdf
	C:\Users\Edward\Desktop\КаУ Українське Державотворення\Готове\держ_твор_7_21.pdf
	C:\Users\Edward\Desktop\КаУ Українське Державотворення\Готове\Рекламна сторінка.pdf
	C:\Users\Edward\Desktop\КаУ Українське Державотворення\Готове\Задня 2.pdf

