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Андрій Жив’юк

«СОНЦЕ З ЗАХОДУ»: 
ФЕНОМЕН КАРПАТСЬКОЇ 

УКРАЇНИ В ПУБЛІЦИСТИЦІ 
УЛАСА САМЧУКА

Карпатська Україна (Підкарпатська 
Русь) за Сен-Жерменським мирним 

договором (10 вересня 1919 року) була при-
єднана до Чехословаччини. Договір перед-
бачав надання для Підкарпатської Русі те-
риторіальної автономії, однак реалізацію 
цього пункту чехословацький уряд постій-
но відкладав. 29 травня 1938 року Русько- 
українська народна рада Ужгорода заяви-
ла категоричну вимогу щодо впровадження 
статусу автономії. Після Мюнхенської угоди 
(30  вересня 1938 року) та німецької окупа-
ції Судетської області Чехо-Словаччина була 
проголошена (10 жовтня того ж року) феде-
рацією трьох народів: чехів, словаків і укра-
їнців. Наступного дня чехословацький уряд 
офіційно надав автономію Карпатській Украї-
ні й визнав автономний уряд на чолі з Андрієм 
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Бродієм (26 жовтня главою уряду став Авгус-
тин Волошин). Це рішення підтвердили На-
ціональні збори Чехо-Словацької Республіки 
22 листопада 1938 року.

Почалося становлення Карпато-Укра їн-
ської держави, яке, перейшовши ряд етапів, 
закінчилося проголошенням її незалежності 
15 березня 1939 року. Зауважимо, що між на-
данням Підкарпатській Русі автономії і затвер-
дженням у парламенті цього рішення  відбувся 
2 листопада 1938 року Віденський арбітраж. 
На ньому міністри закордонних справ Німеч-
чини та Італії ухвалили рішення про приєд-
нання південної частини Словаччини і Під-
карпатської Русі до Угорщини. Карпатська 
Україна втратила 1545 квадратних кілометрів 
території та 182 тис. населення, з нього понад 
30 тис. українців, а також найбільші міста — 
Ужгород, Мукачеве та Берегове1. Тому розбу-
дова Карпато-Української держави відбувала-
ся тільки на частині закарпатських земель, а її 
столицею став Хуст.

Виникнення автономної, а згодом неза-
лежної Карпатської України стало результа-
том державно-територіальних змін в Європі 
у другій половині 1930-х років, пов’язаних 
насамперед із намаганням Німеччини демон-
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тувати Версальську систему. Така оцінка буде 
закономірною, але неповною, тому що без 
певного рівня політичної культури населен-
ня краю, за відсутності відповідних громад-
сько-політичних чинників (національна преса, 
шкільництво, громадські організації, партії) 
досягнення власної державності не могло ста-
ти доконаним фактом.

У 1919–1938 роках карпато-українці от-
римали більшу змогу господарської, культур-
ної та політичної самореалізації, ніж мали 
будь-коли. По-перше, чеський уряд поділив 
між селянами маєтки угорських землевласни-
ків і вкладав у населені українцями території 
більше коштів, ніж вилучав. По-друге, на За-
карпатті відбулися великі культурно-освітні 
зміни. Між 1914 та 1938 роками число почат-
кових шкіл зросло з 525 до 851, а гімназій — із 
3 до 11 (мова навчання — на власний вибір). 
Швидко зростали культурні товариства, теа-
тральні трупи та хори, часописи — «Русинь», 
«Українське слово», «Нова свобода» та ін., 
кооперативні установи, голосно заявили про 
себе українські письменники Василь Грен-
джа-Донський, Андрій Корабелеш, Олександр 
Маркуш та інші. 
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Дедалі відчутніший вплив українофілів 
засвідчило їхнє організаційне зростання. 
Вони заснували товариство «Просвіта», яке 
1936  року нараховувало 14 філій і 233 чи-
тальні2. Особливої популярності серед мо-
лоді набула організація українських скаутів 
«Пласт», що налічувала 3 тис. членів3. Пев-
ний вплив на ситуацію в Карпатській Україні 
здійснювала українська культурно-політична 
еміґрація, котра перебувала на території Че-
хо-Словаччини, зокрема через часопис підкар-
патської молоді «Пробоєм».

З літа 1938 року значно збільшила свою 
присутність і пожвавила діяльність у Закар-
патській Україні Організація українських на-
ціоналістів. Це пояснювалось як тактичними 
настановами  — компенсувати нестачу необ-
хідних кадрів для розбудови майбутньої Кар-
пато-Української держави, так і стратегічними 
планами організації, в яких цю державу бачи-
ли зародком соборної України, що мала поста-
ти в результаті державно-територіальних змін 
у Європі за сприяння чи лояльного ставлення 
Німеччини.

Характерною тут видається зустріч і розмо-
ва в Ужгороді наприкінці вересня 1938 року 
ветерана-активіста національно-визвольного 
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руху на Закарпатті, письменника, професо-
ра Ужгородської гімназії, голови Крайової 
пластової старшини Підкарпатської Русі Во-
лодимира Бірчака4 і посланця Проводу ОУН, 
письменника, керівника секції мистців, пись-
менників і журналістів Культурної референту-
ри ПУНу Уласа Самчука5. 

Варто зазначити, що Улас Самчук уваж-
но спостерігав за подіями на Закарпатті 
в попередні роки, підтвердженням чого є річ-
ні комплекти газети «Українське слово», що 
виходила в Ужгороді, за 1936–1937 роки, які 
збереглись у його архіві6. Майже щоліта Улас 
Самчук виїжджав на Підкарпаття — до Ясі-
ні7, Сваляви, Шаркаді, Голубиного8 та інших 
місць. Так, літо 1932 і частково 1933 років 
він провів у Ясіні, де написав роман «Гори 
говорять!», у якому розповів про Гуцульську 
республіку 1918–1919 років9. За свідчен-
ням Юрія Станинця, Улас Самчук «пройшов 
шляхами творення Гуцульської республі-
ки», мешкаючи одне літо в сім’ї Климпушів10. 
У липні 1933 року впродовж двох тижнів Улас 
Самчук жив у родині вчителя Василя Цокана 
у Голубиному11. Тоді ж він, разом із Миколою 
Бутовичем, відвідував оселю о. Юрія Ста-
нинця у Салдобоші (нині Стеблівка)12. Влітку 



8

1938 року Улас Самчук зупинявся у о. Юрія 
Станинця в селі Вонігово13. Саме звідти він 
прибув до Ужгорода14.

Суть розмови між Уласом Самчуком і Воло-
димиром Бірчаком у вересні 1938 року, зі слів 
останнього, зводилася до дискусії, чи можли-
ва самостійна Карпато-Українська держава, 
навіть за підтримки такого зовнішнього со-
юзника, як Німеччина. Володимир Бірчак за-
перечував цю можливість, апелюючи до того, 
що історичні, політичні, економічні, культурні 
передумови для виникнення такої держави ще 
не визріли. Не бачив він на Закарпатті й тієї 
соціальної верстви, яка могла б очолити дер-
жавотворчий процес15. Улас Самчук запере-
чив йому, вказавши на молодь як на головного 
соціального рушія державного будівництва, 
з чим Володимир Бірчак нібито погодився.

Зауважимо, що орієнтація на Німеччину як 
ґаранта державної незалежності Карпатської 
України залишалася незмінною навіть після 
Віденського арбітражу, хоча з обережності, 
через спекуляції навколо цього питання ра-
дянської і західної преси, українська сторона 
уникала офіційних чи публічних заяв із цьо-
го приводу. Одним з винятків була віталь-
на телеграма «Вождеві Великої Німеччини 
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А.  Гітлерові», ухвалена на зборах із нагоди 
заснування в Хусті 9 лютого 1939 року укра-
їнсько-німецького культурного товариства. 
У ній, зокрема, йшлося: «Карпатська Україна 
завдячує свою волю видвигненню Вами пра-
ва на самовизначення народів у Подунав’ї», 
як також була висловлювлена надія, що за 
культурною співпрацею настане співпраця 
господарська й політична16. Додамо, що пер-
шим дипломатичним кроком уряду незалеж-
ної Карпатської України стала телеграма від 
15 березня 1939 року прем’єр-міністра Авгус-
тина Волошина до міністра закордонних справ 
Німеччини з проханням захисту від угорської 
аґресії17.

Однак іще 6 березня 1939 року Адольф 
Гітлер ухвалив рішення ліквідувати Че-
хо-Словаччину, окупувати Богемію і Моравію, 
дозволити незалежність Словацької держави 
й підштовхнути Угорщину до окупації Кар-
патської України. Коли йому нагадали, що цей 
регіон збудив великі надії в українців, Адольф 
Гітлер, за словами Йоахіма фон Ріббентропа, 
обмежився тим, що відповів: «Це трагічно, 
але неминуче». Він спростував заяви, згідно 
з якими був нібито заанґажований в українські 
справи: «Якщо я був би пов’язаний з україн-
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цями та їх політичними планами, то у Відні не 
проголошували б арбітражного рішення, яке 
зробило Закарпатську Україну нежиттєздат-
ною»18.

Такий стан був викликаний не наївністю чи 
недалекоглядністю українського політичного 
проводу, а радше умовами тієї жорсткої реаль-
ності, в які він був поставлений за відсутності 
власної мілітарної сили. Німеччина у своєму 
прагненні перекроїти карту Європи об’єк-
тивно сприяла державно-політичним зацікав-
ленням народів, невдоволених системою вер-
сальського статус-кво. За свідченням радника 
управління міністерства закордонних справ 
Німеччини Кляйста, Адольф Гітлер мав «на-
мір знову ввести українську карту в німецьку 
гру тоді, коли плани Німеччини на сході бу-
дуть на шляху до реалізації». Він думав, «що 
українці знову приєднаються до нас, оскільки 
в кожному випадку вони потребуватимуть ні-
мецької допомоги»19.

Цю німецьку позицію усвідомлював і врахо-
вував Провід ОУН, вдаючись до широких та 
енергійних заходів, спрямованих на створен-
ня самостійної Карпато-Української держа-
ви. Улас Самчук у 1945 році в «Записках не 
політика» визнавав: «Для німців наша справа 
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була дійсно тільки інтригою. Хай собі наші за-
кордонні «приятелі» не думають, що українці 
самі того не розуміли. Але у світі все є пев-
ного роду інтригою… Ми були потопаючими, 
і коли нам у той час хтось підставляв бритву, 
як пояс рятунку, ми хваталися і того, бо кра-
ще попектись чи обтяти пальці, ніж втопитися 
зовсім»20. Деякий час ПУН вичікував, спосте-
рігаючи за розвитком подій у Європі: «Перше, 
що нас зацікавило, була справа чехословаць-
ка, бо там зарисовувались питання, які вже 
торкались нас безпосередньо»21.

Сценарій дій для референтур був продума-
ний і детально намічений ПУН ще у 1937 році. 
Тепер його методично втілювали у життя, на 
заваді чому не стала навіть смерть у травні 
1938 року лідера ОУН Євгена Коновальця.

Після того, як Прага 11 жовтня 1938 року 
надала Карпатській Україні статус автономії, 
тут розпочались інтенсивні державотворчі 
процеси. Віденський арбітраж вніс до них лише 
ту корективу, що центр ваги було перенесено 
з Ужгорода до Хуста. Саме туди зі середини 
листопада 1939 року почали прибувати укра-
їнські діячі, близькі до Проводу ОУН, у тому 
числі Улас Самчук. У центрі Хуста придбано 
великий дім, який «мав бути приміщенням 
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для культурного осередку за зарядом ПУН». 
Угоду щодо купівлі дому уклав представник 
Центральної управи Організації державно-
го відродження України в Нью-Йорку Євген 
Скоцко, заплативши готівкою з визвольного 
фонду ОУН, яку передав йому у Відні Омелян 
Сеник-Грибівський. Першим мешканцем того 
дому став Улас Самчук, згодом до нього долу-
чився Олег Кандиба-Ольжич22.

Уся організаційна робота була спрямова-
на на підготовку до виборів у Сойм Карпат-
ської України, призначених на 12 лютого 
1939 року. Для консолідації українських сил 
прем’єр-міністр Августин Волошин видав ука-
зи про розпуск з 23 грудня 1938 року в Кар-
патській Україні політичних партій і одно-
часне створення Українського національного 
об’єднання, яке очолив Федір Ревай23.

Одним з осередків передвиборної культур-
но-освітньої і пропаґандистсько-аґітаційної 
роботи стала Українська мистецька громада 
(УМГ) «Говерля», що згуртувала представ-
ників місцевої та еміґраційної мистецької 
еліти. Головою УМГ «Говерля» був Микола 
Чирський, секретарем Іван Патрус, до неї на-
лежали Олег Кандиба-Ольжич, Улас Самчук, 
Юрій Горліс-Горський, Василь Гренджа-Дон-
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ський, Іван Рошко-Ірлявський, Михайло 
Михалевич та інші. Громада започаткувала 
культурно-освітній лекторій, що система-
тично діяв у Хусті, а несистематично, у виїз-
дах — на провінції, ознайомлювала населення 
краю з досягненнями українського фільмового 
мистецтва, організувала театр «Нова сцена», 
видавала місячник літератури й мистецтва 
«Говерля» (редактор Олег Ольжич)24. Завдан-
ням «Говерлі» було «зосередити й об’єднати 
культурно-мистецьку працю всіх ділянок мис-
тецтва та оживити культурно-мистецький рух 
у Карпатській Україні» під гаслом «мистецтво 
на службі нації»25.

Лекторій «Говерлі» у Хусті діяв щовівторка 
у великій залі січового готелю «Корона». План 
виступів охоплював: 6 грудня 1938 року — Улас 
Самчук, Завдання сучасної української літе-
ратури; 13 грудня  — М.  Карбович (очевидно, 
Ярослав Стецько), На шляху визволення нації; 
20 грудня  — Олег Кандиба-Ольжич, Передіс-
торія України; 27 грудня — Юрій Горліс-Гор-
ський, Молодь над Дніпром26. У 1939 році 
виступи стали щодвотижневими: 24 січня  — 
Анатоль Демо-Довгопільський, Танкова твор-
чість на тлі нації та натури; 7 лютого — збір-
ний виклад Уласа Самчука, Миколи Чирського, 
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Михайла Михалевича, Мистецтво в пропаганді: 
роль мистецтва і пропаганди в СРСР (Михале-
вич), роль театрального мистецтва в пропаганді 
(Чирський), уміле використання мистецтва до 
цілей пропаганди у Третій Німеччині (Улас Сам-
чук); 17 лютого — Олег Ольжич-Кандиба, Су-
часна українська поезія27; 28 лютого — Микола 
Кушніренко, Церква і національне відродження 
Карпатської України28.

Перший відчит у лекторії «Говерлі» на тему 
«Завдання сучасної української літератури» 
виголосив, як писала «Нова Свобода», «відо-
мий український прозаїк, автор відзначених 
нагородами перлин українського мистецтва 
«Марія», «Волинь», «Гори говорять!» Улас 
Самчук. Цей виклад «згромадив усю нашу ін-
телігенцію», як також «між чисельними слуха-
чами було багато українських селян з довко-
лишніх сіл»29.

Згодом із викладами «Завдання сучасної 
української літератури» та «Українська на-
ціональна свідомість» Улас Самчук об’їздив 
усі більші осередки Карпатської України: 
Буштино, Копашне, Тячів, Великий Бичків, 
Рахів, Богдан, Ясіня, Драгово, Синевір, Воло-
ве, Севлюш, Королеве, Білки, Лози, Іршава. 
План поїздки охоплював 24 села та містечка. 


